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nr. 230 541 van 18 december 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat S. VAN ROSSEM

Violetstraat 48

2060 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Sri Lankaanse nationaliteit te zijn, op

6 december 2019 heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 25 november 2019.

Gelet op de artikelen 39/77 en 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 12 december 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

18 december 2019.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat

S. VAN ROSSEM en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Sri Lankaanse nationaliteit te hebben en een etnische Tamil te zijn. U bent afkomstig van

Batticaloa, en woonde hier tot u dertien jaar oud was, waarna u vier jaar lang bij uw oom in Negombo

ging wonen.

U keerde in 2002 terug naar Batticaloa, maar werd ingelijfd bij de Karunagroep, een splinterfactie van de

LTTE (Liberation Tigers of Tamil Elam, Tamiltijgers). U moest voor hen bouwwerken uitvoeren en

verbleef tijdlang in een kamp, tot u in 2004 kon deserteren. U ging naar Trinkomalee waar u een half

jaar bij familie verbleef, en ging dan terug naar Negombo. U trouwde hier ook in 2007. U werd in 2006
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enkele uren opgepakt en ondervraagd omwille van uw voormalige activiteiten, en in 2008 kwam de

politie ook eens naar u vragen zonder gevolg. Om in de gratie van de Karunagroep en de overheid te

blijven, nam u in 2007 dienst bij de TMVP (Tamil Makkal Viduthalai Pulikal, Tamil

Volksbevrijdingstijgers), de “legitieme” doorstart van de Karunagroep als politieke partij. U stond in voor

het beschermen van bouwprojecten van niet-moslims in de moslimstad Kattankudy. U werd in het

kader hiervan een aantal keer bedreigd door moslims gewapend met zwaarden, maar de politie hield

hen op afstand. Na de Paasaanslagen in 2019 in Sri Lanka werd u kort ondervraagd door de Sri

Lankaanse politie, maar mocht gaan toen het duidelijk werd dat Islamitische Staat achter de aanslagen

zat.

U vreesde sinds de aanslagen evenwel voor verder moslimextremistisch geweld, en besloot om Sri

Lanka te verlaten. U verliet Sri Lanka met behulp van een vals Maleisisch paspoort 17 juni 2019, en

reisde via Maleisië naar Frankrijk. Hier verbleef u enkele maanden, en probeerde op 15 oktober 2019

van België naar het Verenigd Koninkrijk te reizen met een frauduleus Frans paspoort. U werd hierbij

gevat en overgebracht naar een gesloten centrum, alwaar u op 18 oktober 2019 een verzoek om

internationale bescherming deed. Ter staving van uw relaas toonde u gedurende de videoconferentie:

een kopie van een Sri Lankaanse identiteitskaart, geboortecertificaat, overlijdensakte en andere

documenten omtrent de verdwijning van uw vader in 1990, een brief van uw advocaat in Sri Lanka, een

brief van de politie omtrent uw arrestatie in 2006, een doopcertificaat, krantenartikelen omtrent de

Paasaanslagen, en de enveloppe waarin deze zaken u werden toegestuurd. U beloofde deze via uw

advocaat nog dezelfde dag door te sturen, maar hebt nagelaten dit te doen.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Het feit dat u de autoriteiten hebt misleid met betrekking tot uw identiteit en/of uw nationaliteit door

valse informatie of valse documenten te verstrekken (u probeerde namelijk te reizen met een frauduleus

verkregen paspoort met een andere identiteit) rechtvaardigt dat een versnelde procedure werd

toegepast bij de behandeling van uw verzoek.

Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u

een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel

risico op het lopen van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.

De medewerkingsplicht vereist van u dat u correcte verklaringen aflegt en waar mogelijk documenten

voorlegt met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit, de landen en plaatsen van eerder verblijf,

eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. Hoewel u tijdens de inleiding van het onderhoud

duidelijk gewezen werd op de medewerkingsplicht die op uw schouders rust (CGVS p. 2) blijkt uit het

geheel van de door u afgelegde verklaringen en de door u voorgelegde stukken dat u niet heeft voldaan

aan deze plicht tot medewerking.

U werd namelijk aangehouden op de luchthaven van Zaventem met een frauduleus Frans paspoort met

een andere naam dan de uwe. U verklaarde ook dat u Sri Lanka verliet met een ander frauduleus

paspoort, deze keer een Maleisisch (CGVS p. 4). Gevraagd waarom u frauduleuze paspoorten

gebruikte, kon u hier evenwel geen afdoende uitleg voor geven. Uit niets van uw verklaringen blijkt

namelijk dat het niet mogelijk voor u zou zijn om zelf een legitiem paspoort te halen en hiermee te

reizen, daar u geen actuele problemen met de overheid lijkt te hebben. Zelf verklaart u dat u een

frauduleus paspoort moest gebruiken omdat u zeer gehaast was om het land te verlaten en dacht dat

het moeilijk zou zijn om een visum te bekomen (CGVS p. 5, 6), een maar weinig overtuigende uitleg

gezien u nog zo’n twee maanden in Sri Lanka bleef na de aanslagen en aangeeft geen enkele poging te

hebben ondernemen op legale manier een visum te bekomen (CGVS p. 6). Bovendien legt u

ook leugenachtige verklaringen af over het paspoort waarmee u Sri Lanka verlaten zou hebben. U

verklaarde namelijk dat het enige dat u opmerkte betreffende het Maleisische paspoort, naast de

duidelijke Tamilnaam, was dat het een groen paspoort betrof (CGVS p. 4). Maleisische paspoorten zijn

evenwel rood (zie informatie toegevoegd aan het dossier). Het lijkt er daarom sterk op dat u bepaalde

zaken over de manier waarop u Sri Lanka verliet probeert achter te houden.

Hier komt nog bij dat u ter staving van uw werkelijke identiteit enkel kopieën kan voorleggen van

een identiteitskaart en geboorteakte. Kopieën kunnen nochtans onderhevig zijn aan het nodige knip en

plakwerk, en hebben maar beperkte waarde om uw identiteit aan te tonen. Samen genomen met uw

twijfelachtige verklaringen over de door u gebruikte reisdocumenten, laat dit het Commissariaat-

generaal eigenlijk in het ongewisse over de bovengenoemde zaken.
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Naast deze aanwijzingen van een gebrek aan medewerking, dient evenwel ook vastgesteld te worden

dat uw voorgehouden vrees voor vervolging maar weinig ernstig is. U geeft aan dat u een aantal zaken

vreest in Sri Lanka: u vreest de moslims, u vreest de Karunagroep, en u vreest arrestatie door de

politie.

Wat betreft ten eerste uw voorgehouden vrees voor de politie omwille van uw voorgehouden dienst bij

de toen nog LTTE-aanhangige Karunagroep (2002 – 2004; CGVS p. 14), verwijst u naar een korte

arrestatie in 2006, een politiebezoek in 2008, en een korte arrestatie na de Paasaanslagen (CGVS p.

13). Er dienst evenwel vastgesteld te worden dat de arrestatie in 2006 maar van korte duur was, 13 uur

lang (CGVS p. 10), en niet echt navolging kreeg. De politie zou enkel nog eens naar u komen vragen

zijn in 2008, u was afwezig, en er gebeurde verder niets (CGVS p. 10). U werd naderhand nog eens

gearresteerd na de Paasaanslagen (dit is overigens enkel een blote bewering die u niet weet te staven)

maar vrijgelaten toen het duidelijk werd dat IS achter de aanslagen zat (CGVS p. 14). Op basis van

deze incidenten die steeds zonder gevolg bleven en geen aanwijzing vormen van een groter probleem,

is het niet mogelijk om een gegronde vrees voor vervolging vast te stellen.

U verwijst ten tweede naar mogelijke problemen die u zou kunnen kennen met de Karunagroep, die

berucht is voor moorden en verdwijningen in Batticaloa, omdat u in 2004 deserteerde (CGV p. 14). Er

dient evenwel vastgesteld te worden dat er tussen uw desertie en vertrek uit het land 15 jaar lang geen

dreiging uitging van de Karunagroep, gedurende welke periode u ook nog eens hoofdzakelijk

tewerkgesteld werd door de politieke doorstart van diezelfde Karunagroep, waar u ook op gewezen

werd (CGVS p. 15). Het blijft daarom bij een totaal hypothetische vrees, die geen aanleiding kan geven

tot een gegronde vrees voor vervolging.

Ten derde haalt u aan dat u te vrezen hebt van de moslimgemeenschap in Sri Lanka; u geeft aan dat u

actief was in een soort volksmilitie die niet-moslim bouwprojecten in moslimstad Kattankudy

beschermde tegen aanvallen van moslims, die soms gewapend waren met zwaarden (CGVS p. 11, 12).

Ze zaten u zo ook eens achterna in 2008 of 2010 nabij uw tijdelijke verblijfplaats in Batticaloa(CGSV p.

12, 13). Na de Paasaanslagen dacht u een acuut risico te lopen wegens deze voormalige activiteiten

(CGVS p. 6). U geeft evenwel aan dat u bij uw activiteiten steeds kon rekenen op de steun van de

politie, hoewel ze “niet 24u bij [u] zouden zijn” (CGVS p. 12, 13). Hier komt nog bij dat de Sri Lankaanse

overheid doortastend heeft opgetreden tegen de (vermoedelijke) moslimterroristen in het land, waar u

ook op gewezen werd en wat u erkende (CGVS p. 7), hoewel u probeerde tegenwerpen dat er

terroristen zouden zijn die voor de overheid van Sri Lanka werken (CGVS p. 7), een blote bewering die

maar weinig ernstig te nemen valt. Dit komt neer op het erkennen van het bestaan van

afdoende bescherming in uw land van herkomst, waardoor u zich hiervoor uiteraard niet op

internationale bescherming kan beroepen.

Uw advocaat haalt ten slotte nog aan dat de nieuwe regering in Sri Lanka een hardere lijn zou kunnen

aannemen tegen Tamils (CGVS p. 16), maar ook dit blijft voorlopig een volledig hypothetische vrees,

daar u geen concrete elementen aanreikt die erop wijzen dat u hierdoor geraakt zou worden. Bovendien

geeft u aan dat u getrouwd bent met een Singhalese vrouw, en dat uw kinderen naar Singhalese

scholen gaan (CGVS p. 9), waardoor u geacht kan worden hier minder vatbaar te zijn voor deze zaken.

Voor het overige verwees u niet naar andere problemen; er zijn geen familieleden van u betrokken bij

LTTE, Karuna of andere groepen, en uw gezin heeft geen problemen gekend sinds uw vertrek behalve

de ongemakken die uw kinderen moeten doormaken bij valse bomalarmen in de scholen (CGVS p. 14)

Volledigheidshalve merkt het CGVS ook op dat u geen internationale bescherming heeft gevraagd in de

Europese landen waarlangs u reisde naar België (met name Frankrijk, waar u maandenlang verbleef;

CGVS p. 15). Uw uitleg hiervoor is dat u naar een land wou waar u iemand kende, namelijk het

Verenigd Koninkrijk; u had hier een facebookvriend (CGVS p. 15). Nochtans kan van iemand die

beweert nood te hebben aan internationale bescherming redelijkerwijze verwacht worden dat hij die

nood aanhaalt en internationale bescherming vraagt zodra hij daartoe de kans heeft. Een loutere

facebookvriend is allerminst van dien aard dat die dit vermoeden kan ombuigen. Dat u het naliet om

internationale bescherming te vragen in de landen die u passeerde en pas in België internationale

bescherming verzocht doet verder afbreuk aan de beweerde reden van vertrek en uw ingeroepen vrees

voor vervolging.

Al deze elementen samen leiden de conclusie dat u er niet in slaagde om aannemelijk te maken dat u

gegronde redenen heeft om te vrezen voor vervolging in de vluchtelingrechtelijke zin, of dat er

zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat u bij een terugkeer naar uw land van herkomst een

reëel risico zou lopen op het lijden van ernstige schade in de zin van art. 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

De documenten die u voorlegde ter staving van uw asielrelaas zijn niet van die aard dat ze

bovenstaande appreciatie in positieve zin kunnen doen ombuigen. Documenten hebben enkel een

ondersteunende werking, en ze kunnen niet de geloofwaardigheid van ongeloofwaardige verklaringen
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herstellen. Uit informatie toegevoegd aan het dossier blijkt trouwens dat documenten in Sri Lanka

eenvoudig te verkrijgen zijn, hetzij via corruptie of door ze na te laten maken.

Volledigheidshalve wijst het CGVS op de algemene situatie in Sri Lanka alwaar de oorlog tussen de

LTTE en het Sri Lankaanse leger in 2009 ten einde kwam. Hoewel de Sri Lankaanse overheid beducht

blijft voor het heropleven van de LTTE, zijn er de laatste jaren oprechte stappen gezet in het bekomen

van een verzoening tussen de verschillende gemeenschappen. Het louter profiel van Tamil uit Sri Lanka

is op zich niet voldoende om aanspraak te maken op een vorm van internationale bescherming. Inzake

een eventueel risico bij terugkeer naar Sri Lanka, heeft Cedoca het nodige onderzoek gevoerd om de

situatie in te schatten. Uit dat onderzoek, toegevoegd aan het administratieve dossier, blijkt evenwel niet

dat er een reëel risico bestaat om te worden blootgesteld aan foltering of vernederende behandeling of

bestraffing voor Tamils waarvan niet wordt vermoed dat er een band met de LTTE bestaat. Tevens blijkt

dat Tamils (ook afgewezen verzoekers om internationale bescherming) bij een terugkeer naar Sri Lanka

gescreend en ondervraagd kunnen worden door de autoriteiten. Dit onderzoek omvat ook

mogelijke inbreuken op de immigratiewetgeving waarna inbreuken op die wetgeving kunnen leiden tot

strafprocedures, zonder een onderscheid tussen Tamils en andere etnieën. Hieruit kan op zich evenwel

geen reëel risico op ernstige schade worden afgeleid. Een soevereine staat heeft immers het recht om

redelijke maatregelen te nemen om de in het land vigerende wetgeving te handhaven.

U geeft aan dat u lid was van de Karunagroep toen deze gelieerd geweest zou zijn met de LTTE, maar

naderhand is deze groep een bondgenoot geworden van de autoriteiten. U was naderhand ook actief

voor de legale, politieke doorstart van deze beweging. Louter op basis hiervan kan u dus geen vrees

voor vervolging aannemelijk maken.

U hebt aldus niet aannemelijk gemaakt dat uw relaas en uw beweerde vrees gegrond zijn in

overeenstemming met het Vluchtelingenverdrag. Dienvolgens kunt u zich evenmin steunen op deze

elementen teneinde aannemelijk te maken dat u in geval van een terugkeer naar uw land van herkomst

een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet. U brengt geen elementen aan waaruit zou moeten blijken dat er in uw land van

herkomst sprake is van een internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4,

§2, c) van de Vreemdelingenwet. Er zijn dus geen elementen in het dossier die de toekenning van een

subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet verrechtvaardigen.

De informatie waarop het CGVS zich beroept in bovenstaande beslissing werd als bijlage aan het

administratieve dossier toegevoegd (zie blauwe map).

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Ik vestig uw aandacht op het feit dat het beroep tegen deze beslissing overeenkomstig artikel 39/57, §1,

2e lid, 2° van de Vreemdelingenwet binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving van de

beslissing dient te worden ingediend.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel beroept verzoekende partij zich op de schending van de artikelen 1, A (2) en 2

van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van de materiële motiveringsplicht

en van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Op 13 december laat verzoekende partij 2 documenten geworden ter ondersteuning van haar relaas: (i)

een Engelse vertaling van “de brief tot aanmelding”, een verklaring van een advocaat en (ii) een

onleesbare “Affidavit van de moeder van verzoeker”. Ter terechtzitting legt verzoekende partij een

“betere” fotokopie neer van de “Affidavit van de moeder van verzoeker”.

2.2.1. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62, § 2, eerste lid van de wet

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) en in de artikelen 2 en 3 van de wet van

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, is voldaan. Deze

formele motiveringsplicht heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de

beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren

met de middelen die het recht hem verschaft (RvS 2 februari 2007, nr. 167.408; RvS 15 februari 2007,

nr. 167.852). Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij de motieven van

de bestreden beslissing volledig kent en inhoudelijk aanvecht. Zij maakt verder niet duidelijk op welk

punt deze motivering haar niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de
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door haar bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor

uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die

in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Dit onderdeel

van het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.2.2. Inzake beroepen tegen beslissingen van de commissaris-generaal beschikt de Raad over volheid

van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2479/001, p. 95-96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van verzoeker daarop.

Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt het verzoek om internationale bescherming van

verzoeker in hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

2.2.3. Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7

van de Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU van het

Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van

onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor

een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire

bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn

2011/95/EU) en artikel 13, eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de

Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking

van de internationale bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn 2013/32/EU), en bijgevolg in het licht

van deze Unierechtelijke bepalingen dienen gelezen te worden.

De in artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU vervatte beoordeling van feiten en omstandigheden in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming, verloopt in

twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikel 4, eerste lid, van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,

eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de

verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn

verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid, van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk

aan te brengen. Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de

hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal.

Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te

werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze

instanties ervoor te zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene

situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden voor de toekenning van internationale bescherming, omschreven in de artikelen

48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet (zie: HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5, van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoeker afgelegde

verklaringen en overgelegde documenten, ook onder meer rekening worden gehouden met alle

relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake

het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden
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in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit, alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel

gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

2.2.4. De Raad onderstreept dat in de bestreden beslissing op uitgebreide wijze wordt vastgesteld dat

verzoekende partij geenszins heeft voldaan aan de op haar rustende plicht tot medewerking. Meer

bepaald wordt vastgesteld dat (i) het er sterk op lijkt dat verzoekende partij bepaalde zaken over de

manier waarop zij Sri Lanka verliet probeert achter te houden en (ii) zij ter staving van haar werkelijke

identiteit enkel kopieën voorlegt van een identiteitskaart en geboorteakte, dewelke maar een beperkte

waarde hebben om haar identiteit aan te tonen.

De Raad stelt vast dat verzoekende partij in haar verzoekschrift geen concrete argumenten bijbrengt ter

weerlegging van voormelde vaststellingen. Immers beperkt zij zich dienaangaande tot de opmerking dat

zij het Franse paspoort “ontvangen heeft op 15.10.2019 en niet op 15.10.2018” en dat dit verkeerd werd

vertaald tijdens haar persoonlijk onderhoud. De Raad wijst er evenwel op dat nergens in de bestreden

beslissing gesteld wordt dat verzoekende partij het Franse paspoort zou ontvangen hebben op 15

oktober 2018, doch wel dat verzoekende partij op 15 oktober 2019 aan de hand van een frauduleus

Frans paspoort van België naar het Verenigd Koninkrijk trachtte te reizen. Deze bemerking van

verzoekende partij is dan ook geenszins van aard voormelde vaststellingen in een ander daglicht te

stellen.

2.2.4.1. Inzake de motivering in de bestreden beslissing dat, naast de vastgestelde aanwijzingen van

een gebrek aan medewerking, ook moet worden vastgesteld dat de door verzoekende partij

voorgehouden vrees voor vervolging maar weinig ernstig is, meent verzoekende partij dat zij “op

verschillende wijzen zijn gegronde vrees in het kader van de Vluchtelingenconventie (heeft) bewezen”.

Zij wijst er bovendien op dat er nog steeds een onderzoek loopt tegen haar en dat zij dienaangaande

een oproepingsbrief heeft ontvangen waarin vermeld staat dat zij zich moet melden op 2 december

2019. Als bijlage bij haar verzoekschrift voegt zij een kopie van deze oproepingsbrief (bijlage 3). Voorts

stelt verzoekende partij dat verwerende partij heeft nagelaten de veiligheidssituatie in Sri Lanka en

vooral de situatie met betrekking tot LTTE leden/sympathisanten grondig te onderzoeken, dit terwijl haar

nationaliteit niet in twijfel wordt getrokken en zij lid is van de Karunagroep, die een afscheuring is van

LTTE. Zij wijst in dit verband op de nieuwe regering in Sri Lanka en voegt als bijlage bij haar

verzoekschrift verschillende internetartikels waaruit blijkt dat sympathisanten, aanhangers en voormalige

medestanders en volgelingen van de LTTE vrezen dat een hardere lijn zal worden aangenomen tegen

Tamils en dat wraakacties genomen zullen worden (bijlagen 4-6 van het verzoekschrift).

2.2.4.2. De Raad is evenwel van oordeel dat bovenstaande opmerkingen niet van aard zijn afbreuk te

doen aan (i) de pertinente vaststelling van verwerende partij dat, wat betreft haar voorgehouden vrees

voor de politie omwille van haar voorgehouden dienst bij de toen nog LTTE-aanhangige Karunagroep

(2002-2004), de door verzoekende partij aangehaalde incidenten met de politie in dit verband steeds

zonder gevolg bleven en geen aanwijzing vormen van een groter probleem, waardoor het niet mogelijk

is om omwille hiervan een gegronde vrees voor vervolging vast te stellen; (ii) de motivering van

verwerende partij dat de aangehaalde vrees dat de nieuwe regering in Sri Lanka een hardere lijn zou

kunnen aannemen tegen Tamils voorlopig een volledig hypothetische vrees blijft en (iii) de motivering

van verwerende partij dat verzoekende partij louter op basis van het feit dat zij lid was van de
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Karunagroep toen deze gelieerd geweest zou zijn met de LTTE geen vrees voor vervolging aannemelijk

kan maken nu deze groep naderhand een bondgenoot geworden is van de autoriteiten en verzoekende

partij naderhand ook actief was voor de legale, politieke doorstart van deze beweging.

Waar verzoekende partij oppert dat er nog steeds een onderzoek loopt tegen haar en dat zij

dienaangaande een oproepingsbrief heeft ontvangen waarin vermeld staat dat zij zich moet melden op 2

december 2019 (bijlage 3 van het verzoekschrift), stelt de Raad vooreerst vast dat verzoekende partij

louter een kopie van deze oproepingsbrief bijbrengt, waaraan geen enkele bewijswaarde kan worden

toegekend gelet op het feit dat deze gemakkelijk door knip- en plakwerk nagemaakt en vervalst kunnen

worden (RvS 25 juni 2004, nr. 133.135; RvS 24 maart 2005, nr. 142.624). Bovendien wijst de Raad erop

dat uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier (administratief dossier, stuk 7, map

landeninformatie, deel 2), blijkt dat documenten in Sri Lanka eenvoudig te verkrijgen zijn, hetzij via

corruptie of door ze na te laten maken. Dit stuk volstaat dan ook geenszins om aan te tonen dat

verzoekende partij geviseerd wordt door de Sri Lankaanse overheid en dat er een onderzoek loopt

tegen haar. Daarnaast dient te worden vastgesteld dat uit de vertaling blijkt dat zij zich zou moeten

aanmelden op 2 november 2019, wat dan weer een vraagteken zet bij de vertaling van dit stuk

aangezien verzoekende partij ter terechtzitting bevestigt dat zij zich had moeten aanmelden op 2

december.

Wat betreft de verschillende internetartikels die zij bijbrengt waaruit blijkt dat sympathisanten,

aanhangers en voormalige medestanders en volgelingen van de LTTE vrezen dat door de nieuwe

regering een hardere lijn zal worden aangenomen tegen Tamils en dat wraakacties genomen zullen

worden (bijlagen 4-6 van het verzoekschrift), bemerkt de Raad evenwel dat dit loutere speculaties

betreffen en dat de vrees dat de nieuwe regering in Sri Lanka een hardere lijn zou kunnen aannemen

tegen Tamils voorlopig een volledig hypothetische vrees blijft.

Wat de “Affidavit” van verzoekende partij haar moeder betreft verwijst de Raad vooreerst naar hetgeen

hiervoor werd gesteld, namelijk dat uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier

(administratief dossier, stuk 7, map landeninformatie, deel 2), blijkt dat documenten in Sri Lanka

eenvoudig te verkrijgen zijn, hetzij via corruptie of door ze na te laten maken. Voorts dient te worden

vastgesteld dat uit de iets leesbaardere kopie ter terechtzitting neergelegd blijkt, dat haar zoon “was

facing immense trouble by un-uniformed armed personel”. De Raad wijst erop dat dit een verklaring is

van een familielid en daaraan weinig of geen objectieve bewijswaarde kan worden toegekend.

Bovendien zegt de “klacht” eigenlijk niets concreets. Gelet op deze vaststellingen kan deze “Affidavit”

van verzoekende partij haar moeder haar vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige schade niet

onderbouwen.

Voorts stelt de Raad vast dat in deze verklaring van een advocaat niets meer wordt gezegd dan dat

verzoekende partij vrees kent voor zijn leven omwille van “unarmed personnel in civil” (wat dit ook moge

wezen), en zijn moeder en familie door onbekenden worden bezocht en bedreigd in hun huis.

Derhalve volstaan deze documenten op zich niet om in deze stand van zaken de relevante elementen

van verzoekers vluchtrelaas geloofwaardig te bevinden en zijn verzoek om internationale bescherming

te beoordelen. Bijgevolg moet worden nagegaan of de verklaringen van verzoeker voldoende consistent,

precies, volledig en aannemelijk zijn opdat de relevante elementen van zijn verzoek, in samenhang met

de voorgelegde documenten, geloofwaardig kunnen worden geacht.

2.2.5. De Raad stelt verder vast dat verzoekende partij in haar verzoekschrift geen enkele poging

onderneemt om (i) de motivering in de bestreden beslissing dat de verwijzing van verzoekende partij

naar mogelijke problemen die zij zou kunnen kennen met de Karunagroep omdat zij in 2004 deserteerde

een totaal hypothetische vrees betreft, en (ii) de motivering dat verzoekende partij voor wat betreft de

door haar aangehaalde vrees voor de moslimgemeenschap in Sri Lanka zelf erkende dat zij hiervoor

kan rekenen op de bescherming van de Sri Lankaanse overheid, met concrete argumenten te

weerleggen. Desbetreffende pertinente motieven van de bestreden beslissing blijven dan ook

onverminderd overeind.

2.2.6. Daar waar verzoekende partij in haar verzoekschrift nog benadrukt dat “hij nooit in Frankrijk een

verzoek tot internationale bescherming indiende gezien hij opgesloten zat voor de tijd dat hij daar

vertoefde”, bemerkt de Raad dat verzoekende partij bij de Dienst Vreemdelingenzaken aangaf dat zij in

Frankrijk gedurende een paar maanden gewacht heeft in een huis tot zij verder kon reizen

(administratief dossier, stuk 8, verklaring DVZ, vraag 31). Tijdens haar persoonlijk onderhoud gaf zij over

haar verblijf van enkele maanden in Frankrijk nog aan dat zij er voor een maand niet buiten mocht
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omwille van een betaalprobleem, maar dat zij daarna wel buiten mocht (administratief dossier, stuk 6,

notities CGVS, p. 15). Uit deze verklaringen blijkt dan ook geenszins, in tegenstelling tot wat zij in haar

verzoekschrift lijkt te beweren, dat zij in de absolute onmogelijkheid verkeerde om in Frankrijk een

verzoek om internationale bescherming in te dienen. De Raad treedt verwerende partij bij in de

motivering dat het gegeven dat verzoekende partij naliet internationale bescherming te vragen in de

landen die zij passeerde, en in het bijzonder in Frankrijk, waar zij maandenlang verbleef, verder afbreuk

doet aan de beweerde reden van haar vertrek en haar ingeroepen vrees voor vervolging.

2.2.7. Waar verzoekende partij meent dat de weigeringsbeslissing geen motivering bevat met betrekking

tot de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus stelt de Raad vooreerst vast dat de eenvoudige

lezing van de bestreden beslissing aantoont dat de weigering van de subsidiaire bescherming is

ingegeven door de motieven die aan de conclusie voorafgaan, waardoor dit argument feitelijke

grondslag mist. Verder wijst de Raad erop dat het feit dat deze motieven geheel of gedeeltelijk

gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen echter niet

betekent dat de beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet of niet afdoende gemotiveerd

zou zijn.

Uit hetgeen voorafgaat dient te worden besloten dat verzoekende partij de vluchtelingenstatus met

toepassing van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch de subsidiaire beschermingsstatus met

toepassing van artikel 48/4, § 2, a en b van de voormelde wet kan worden toegekend.

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade loopt met toepassing van artikel 48/4, § 2, c van

de Vreemdelingenwet. Verzoekende partij toont evenwel niet aan dat er heden in Sri Lanka een situatie

heerst van willekeurig geweld ingevolge een internationaal of binnenlands gewapend conflict die een

ernstige bedreiging van haar leven of haar persoon impliceert.

In hoofde van verzoekende partij kan derhalve geen reëel risico op het lijden van ernstige schade in de

zin van het voormelde artikel 48/4 worden in aanmerking genomen.

2.2.8. Waar verzoekende partij aanvoert dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden, benadrukt

de Raad dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de verplichting oplegt om zijn

beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de

bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft

gemaakt van de stukken van het administratief dossier, waaronder de uitgebreide landeninformatie

(administratief dossier, stuk 7), en dat verzoekende partij tijdens het persoonlijk onderhoud via

videoconferentie d.d. 19 november 2019 de kans kreeg om de redenen van haar verzoek om

internationale bescherming omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken te tonen, dit met

de hulp van een tolk Tamil en bijgestaan door haar advocaat. Zij werd tevens in de mogelijkheid gesteld

om de documenten die zij tijdens de videoconferentie toonde over te maken aan het Commissariaat-

generaal, hetgeen zij evenwel heeft nagelaten. De commissaris-generaal heeft het verzoek om

internationale bescherming van verzoekende partij op een individuele wijze beoordeeld en zijn

beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak (RvS 21 maart

2007, nr. 169.222; RvS 28 november 2006, nr. 165.215). Aldus werd zorgvuldig gehandeld.

2.2.9. Daar waar verzoekende partij in haar verzoekschrift verwijst naar artikel 3 EVRM, wijst de Raad er

nog op dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het onderzoek naar de

nood aan internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Bovendien houdt de bestreden beslissing op zich geen verwijderingsmaatregel in.

2.2.10. Het middel is ongegrond. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen argumenten, gegevens

of tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de beoordeling door de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden beslissing is gesteund op

pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt. Dienvolgens kan in hoofde

van verzoekende partij noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van deze wet

worden aangenomen.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achttien december tweeduizend negentien

door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


