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nr. 241 890 van 6 oktober 2020

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. DHONT

Rotterdamstraat 53

2060 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Sri Lankaanse nationaliteit te zijn, op 31 oktober 2019

heeft ingediend tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 27 september 2019.

Gelet op artikel 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 31 augustus 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

25 september 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat L. LUNDAHL loco advocaat B.

DHONT en van attaché G. HABETS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bezit u de Sri Lankaanse nationaliteit en bent u op X 2001 geboren in X, een

district gelegen in de Noordelijke provincie van Sri Lanka. U bent momenteel nog steeds minderjarig.

Wanneer u nog heel jong was verhuisde u met uw moeder en zus naar Poonthottam, een stad

gelegen in het district Vavuniya van de Noordelijke provincie van Sri Lanka. Hier behaalde in 2017 uw

algemeen diploma van onderwijs. Uw vader was tijdens de laatste oorlog in Sri Lanka lid van de

Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). Eerst was hij een gewoon lid en later werd hij actief bij de

inlichtingendienst van de LTTE. U heeft uw vader volgens uw moeder ooit ontmoet, maar heeft hier

geen herinneringen aan. U heeft momenteel ook geen idee waar uw vader verblijft en of hij nog in leven

is.
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De Criminal Investigation Department van Sri Lanka (CID) had echter wel vermoedens dat uw moeder,

uw zus en u meer informatie hadden over de verblijfplaatsen van uw vader en ze vielen jullie sinds 2006

lastig. Zo arresteerden de Sri Lankaanse autoriteiten u en uw moeder in 2006 en ze hielden jullie

gedurende ongeveer drie maanden vast. Uiteindelijk werden jullie voorwaardelijk vrijgelaten en verplicht

om in Vavuniya te blijven wonen. Na jullie vrijlating kregen jullie voortdurend bezoek van de CID.

In 2009 diende uw moeder een verzoek in bij de Zwitserse ambassade. Haar verzoek werd geweigerd.

In 2015 ging u op de verjaardag van uw moeder naar school. Uw zus, die astma had, bleef thuis bij uw

moeder. Wanneer u die dag terug kwam van school merkte u dat uw moeder en zus verdwenen waren.

U ging naar uw nonkel, de broer van uw grootmoeder langs moederszijde genaamd J., en u verbleef

sinds die dag bij hem. U heeft tot op heden geen nieuws vernomen van uw moeder en zus. U denkt dat

de CID uw moeder en zus ontvoerde zodat uw vader u zou komen opzoeken omdat u alleen overbleef

en zij hem zo konden vatten. Ook na deze ontvoering bleef de CID u herhaaldelijk bezoeken. Uw nonkel

dacht dat de situatie voor u in Sri Lanka voorlopig veilig was omdat u minderjarig was, maar vreesde

voor uw veiligheid wanneer u een volwassen leeftijd zou bereiken. Daarom begon uw nonkel uw reis

naar België te regelen van zodra u uw Ordinary Level behaalde in december 2017. U verliet Sri Lanka

uiteindelijk op 28 november 2018 op legale wijze. U reisde met uw eigen paspoort via Dubai en Ghana

naar Sierra Leone. Hier nam de smokkelaar uw paspoort af. Van Sierra Leone tot België reisde u op

illegale wijze met het vliegtuig. U dient hier een verzoek om internationale bescherming in op 12 februari

2019.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u de volgende originele documenten

neer: een attest van de Family Rehabilitation Centre, documenten betreffende de asielaanvraag van uw

moeder ingediend bij de Zwitserse ambassade in Colombo op 24 oktober 2009 en twee enveloppes. U

legde voorts de kopieën van de volgende documenten neer: een attest van de ICRC, een brief van uw

moeder en de vertaling ervan, informatie betreffende de vrijlating van uw moeder in 2007, een bladzijde

met uw identiteitsgegevens uit uw paspoort, de vertaling van uw geboorteakte, uw identiteitskaart en

opmerkingen van uw advocaat betreffende het persoonlijk onderhoud.

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde, als niet-begeleide

minderjarige, bijzondere procedurele noden kunnen worden aangenomen.

Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u in het kader van de behandeling van

uw verzoek door het Commissariaat-generaal steunmaatregelen verleend. Meer bepaald werd er u een

voogd toegewezen die u bijstaat in het doorlopen van de asielprocedure en werd uw persoonlijk

onderhoud afgenomen door een gespecialiseerde protection officer, die binnen de diensten van het

Commissariaat-generaal een specifieke opleiding volgde om minderjarigen op een professionele en

verantwoorde manier te benaderen; heeft uw persoonlijk onderhoud plaatsgevonden in het bijzijn van

uw voogd en advocaat die in de mogelijkheid verkeerden om opmerkingen te formuleren en stukken

neer te leggen; en werd er bij de beoordeling van uw verklaringen rekening gehouden met uw jeugdige

leeftijd en maturiteit, evenals met de algemene situatie in uw land van herkomst.

Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw

rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan

uw verplichtingen.

Op basis van uw verklaringen en na onderzoek van uw verzoek wordt door het

Commissariaatgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) geconcludeerd dat u

geen gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie en geen reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4, §2, a, b en c van de gecoördineerde Vreemdelingenwet

aangetoond heeft en dit omwille van onderstaande redenen.

Het CGVS wenst allereerst op te merken dat op een asielzoeker de verplichting rust om van bij aanvang

van de procedure zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn

asielaanvraag, waarbij het aan hem is om de nodige feiten en relevante elementen aan te brengen bij

de Commissarisgeneraal, zodat deze kan beslissen over de asielaanvraag. De medewerkingsplicht

vereist dus 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, familiaal netwerk, reisroutes en reisdocumenten.
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Niettegenstaande u bij de aanvang van uw persoonlijke onderhouden uitdrukkelijk gewezen werd op de

medewerkingsplicht die op uw schouders rust (CGVS p.3), blijkt uit het geheel van de door u

afgelegde verklaringen en de door u voorgelegde stukken duidelijk dat u niet heeft voldaan aan deze

plicht tot medewerking. Het feit dat u nog minderjarig ontslaat u niet van deze medewerkingsplicht.

Immers kan ook van een minderjarige asielzoeker verwacht worden dat hij of zij een waarheidsgetrouw

zicht biedt op zijn of haar werkelijke situatie.

Het CGVS kon immers vaststellen dat u essentiële informatie tracht achter te houden betreffende uw

identiteit en eerdere verblijfplaatsen. U beperkte zich immers tot een kopie van uw identiteitskaart,

een kopie van een vertaling van uw geboorteakte en een kopie van de bladzijde met identiteitsgegevens

van uw paspoort. Kopieën zijn echter eenvoudig te manipuleren met het nodige knip- en plakwerk

waardoor de bewijswaarde van de door u voorgelegde documenten bijzonder relatief is. Bovendien legt

u slechts een kopie van een bladzijde van uw paspoort neer. Hierdoor biedt u eveneens geen zicht op

uw reisweg en eventueel eerder gebruik van dit paspoort. U slaagde er bovendien niet in een

overtuigende verklaring te bieden voor het ontbreken van uw originele paspoort. Zo beweerde u op

stereotiepe wijze dat de smokkelaar dit paspoort afnam (CGVS p.9). Uw stereotiepe verklaringen over

het verliezen van uw paspoort, doen dan ook vermoeden dat u dit document tracht achter te houden

voor het CGVS omdat het informatie bevat die u wenst te verzwijgen voor het CGVS. U bent

er dientengevolge ook niet in geslaagd om aan te tonen dat V.N., wiens naam in verschillende door u

voorgelegde documenten verschijnt, ook werkelijk uw moeder is. Het enige document dat u voorlegt en

dat uw familieband met deze vrouw zou kunnen aantonen is uw geboorteakte. U beperkt zich hierbij

echter tot een kopie van een vertaling van dit document die eender wie kan aanmaken. De enige andere

documenten waarin zowel uw naam als die van V.N. verschijnen zijn de twee brieven die door V.N. zelf

werden opgesteld (zie documenten 3 en 4 in groene map). Dergelijke brieven kunnen echter door

eender wie worden opgesteld en hebben daarenboven een bijzonder gesolliciteerd karakter. U bent er

zo dus niet in geslaagd om uw band met V.N. op ontegensprekelijke wijze aan te tonen.

Vervolgens kan er geen geloof gehecht worden aan uw bewering dat uw vader lid was van de LTTE,

dat u hierdoor samen met uw moeder gearresteerd werd in 2006, dat uw moeder en zus vermist zijn en

dat u jarenlang werd vastgehouden door de LTTE. De geloofwaardigheid van uw asielrelaas wordt

immers reeds in ernstige mate ondermijnd door uw verklaring Sri Lanka op legale wijze te hebben

verlaten (CGVS p.9). U zou naar eigen zeggen immers met uw eigen paspoort en zonder enig probleem

op het vliegtuig zijn gestapt in de luchthaven van Colombo (CGVS p.9). Het is echter weinig

waarschijnlijk dat de Sri Lankaanse autoriteiten die u en uw familie reeds ruim 12 jaar viseerden omwille

van het profiel van uw vader die banden zou hebben met de LTTE, die u en uw moeder eerder

arresteerden en die volgens uw verklaringen uw moeder en zus ontvoerden, u zonder enig probleem het

land zouden laten verlaten. Dat u desondanks probleemloos legaal Sri Lanka verliet ondermijnt uw

asielrelaas dan ook reeds in ernstige mate. Geconfronteerd met deze vaststelling beweerde u dat u

veilig was zolang u minderjarig was. Indien ze u zouden arresteren zouden de Sri Lankaanse

autoriteiten immers in de problemen komen met organisaties (CGVS p.13). Deze verklaring kan evenwel

allerminst overtuigen. U vroeg immers een nieuw paspoort en een visum aan. De Sri Lankaanse

autoriteiten hadden bijgevolg ruim voldoende mogelijkheid om u te arresteren nog voor u op de

luchthaven was. Het is dan ook weinig aannemelijk dat de Sri Lankaanse autoriteiten zich lieten

afremmen door uw jeugdige leeftijd.

De geloofwaardigheid van uw asielrelaas wordt bovendien verder ondermijnd door de enorme

laattijdigheid van uw vertrek. Uw problemen begonnen immers reeds in 2006 en toch verliet u het

land pas twaalf jaar later (CGVS p.6, 11). Er kan dan wel worden aangenomen dat u in de periode van

2006 nog te jong was om zelf te beslissen het land te verlaten, maar uw moeder had wel de

mogelijkheid dit te doen. Buiten een poging om asiel aan te vragen via de Zwitserse ambassade in

2009, heeft uw moeder evenwel geen andere acties ondernomen om haar gezin in veiligheid te

brengen. Er kan nochtans verwacht worden van iemand die voortdurend lastig gevallen wordt door de

CID en wiens leven gevaar lijkt te lopen er alles aan zou doen om het land te verlaten, desnoods

op illegale wijze. Dat u dus van 2006 tot en met 2015 in Vavuniya bleef wonen relativeert de ernst van

de problemen in deze periode dan ook in ernstige mate. Ook nadat uw moeder en zus ontvoerd werden

in 2015 wachtte u nog ruim drie jaar alvorens het land te verlaten. Uw nonkel was nochtans duidelijk

bereid om uw reis te financieren en u bereikte stilaan de leeftijd waarop u zelf in staat was om

maatregelen te treffen ter uwer bescherming. Dat u zelfs nog elf maanden wachtte nadat u uw ordinary

level behaalde alvorens Sri Lanka te verlaten ondermijnt de door u aangehaalde vrees dan ook in

ernstige mate. U verklaarde immers dat het slechts drie maanden duurde om uw reis te organiseren

(CGVS p.9).
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Dat u nog elf maanden wachtte na het behalen van uw diploma in plaats van drie maanden wijst er dan

ook op dat u, noch uw nonkel enige haast hadden om uw vertrek uit Sri Lanka te organiseren.

Geconfronteerd met uw laattijdig vertrek uit Sri Lanka beweerde u eerst dat u niet vervolgd zou worden

zolang u minderjarig was (CGVS p.11). Uw minderjarige leeftijd maakt u evenwel niet onschendbaar.

De Sri Lankaanse autoriteiten hadden u dus reeds op minderjarige leeftijd kunnen vervolgen. U verklaart

overigens zelf dat uw zus, die ook minderjarig was, meegenomen werd door de Sri Lankaanse

autoriteiten waardoor besloten kan worden dat de Sri Lankaanse autoriteiten niet terugdeinzen voor de

vervolging van minderjarigen (CGVS p.11). Bij een volgende confrontatie met uw laattijdig vertrek

verklaarde u dan weer dat het even duurde om voldoende geld te verzamelen (CGVS p.11). Uw nonkel

betaalde echter veel geld omdat u tot België reisde, indien de vrees evenwel bijzonder acuut was had hij

u ook met minder geld minder ver kunnen sturen. Dat hij dit niet deed wijst dan ook wederom uw vertrek

uit Sri Lanka niet zo dringend was als u tracht aan te brengen. Bovendien gaf u tijdens het interview aan

dat uw nonkel reeds geruime tijd aangaf dat u Sri Lanka zou verlaten van zodra u afstudeerde (CGVS

p.11). Hij had bijgevolg voldoende tijd om geld te verzamelen voor u uw examens van uw ordinary level

aflegde. Toch duurde het ook na dit diploma nog elf maanden voor u effectief vertrok (CGVS p.9).

U werd nog een derde keer geconfronteerd met de laattijdigheid van uw vertrek, maar na deze

confrontatie kwam u niet verder dan de herhaling van uw asielrelaas (CGVS p.14).

Het CGVS acht het voorts niet geloofwaardig dat uw vader lid was van de LTTE. U legt hiervan

geen bewijsstukken neer. Uw kennis hieromtrent was bovendien bijzonder beperkt. Zo slaagde u er

slechts in te vertellen dat uw vader bij de inlichtingendienst werkte en zijn tijgernaam Ve. was (CGVS

p.7). U kon evenwel niet vertellen wat uw vader juist moest doen voor de inlichtingendienst, welke rang

hij had of wat er uiteindelijk met hem gebeurd is (CGVS p.7, 14). U wist bovendien niet of er nog

familieleden langs vaderszijde actief waren bij de LTTE (CGVS p.7). Wat betreft uw familie langs

moederszijde wist u evenwel aan te geven dat hiervan niemand actief was voor de LTTE (CGVS p.7).

Hoewel uw jeugdige leeftijd en uw bewering uw vader nooit te hebben ontmoet een verschoningsgrond

kunnen bieden voor uw beperkte kennis over de LTTE-activiteiten van uw vader, kan toch verwacht

worden dat u beter op de hoogte zou zijn over uw vaders activiteiten. U heeft immers naar eigen

zeggen heel uw jeugd vervolging gekend naar aanleiding van de LTTE-activiteiten van uw vader, u

verloor hierdoor uw moeder en zus en u zag zich gedwongen uw land van herkomst te ontvluchten. Dat

u nooit veel meer informatie heeft gevraagd bij uw moeder of nonkel wijst dan ook eerder op de

ongeloofwaardigheid van uw verklaringen. Bovendien slaagde u er niet in om uw beweringen op enige

wijze te staven. U legde zelfs geen foto neer van uw vader (CGVS p.7). Uw bewering dat uw vader een

danig hoge functie had binnen de LTTE is overigens volledig in strijd met uw verklaring dat u en uw

moeder nog tijdens de Sri Lankaanse burgeroorlog werden vrijgelaten door het Singalese leger (CGVS

p.7, 11). Indien uw vader immers werkelijk een dergelijk hoog profiel zou hebben gehad binnen de

LTTE, kan aangenomen worden dat u en uw moeder van betekenisvolle waarde waren voor

het Singalese leger en zij jullie niet hadden laten gaan. Wanneer u hiernaar gevraagd werd verklaarde u

dat deze vrijlating louter te wijten was aan de invloed van de ICRC (CGVS p.13). Het lijkt evenwel

weinig waarschijnlijk dat de ICRC in staat zou zijn om de Terrorist Investigation Department ervan te

overtuigen om midden in het heroplaaiende conflict in Sri Lanka de van een Tamiltijger die voor de

inlichtingendienst werkt van de LTTE vrouw vrij te laten. Uw verklaring bood bijgevolg geen voldoende

verschoning voor deze tegenstrijdigheid.

Ook uw verklaringen over de arrestatie van 2006 zijn weinig overtuigend. Zo kon u allereerst niet

uitleggen waarom u samen met uw moeder gearresteerd werd en uw zus niet. Hiernaar gevraagd

verklaarde u immers dat uw zus toen bij uw tante leefde. Gevraagd waar uw tante leefde verklaarde u

dan weer dat uw tante in jullie huis woonde (CGVS p.11). Uw zus was bijgevolg net als u bij uw moeder,

maar toch werd zij niet meegenomen, hetgeen op zijn minst vreemd te noemen is. Bovendien gaf u aan

dat deze arrestatie in Vavuniya plaatsvond, terwijl uit het document van de ICRC betreffende de

arrestatie van uw moeder blijkt dat zij werd vastgehouden in Colombo (zie document 1 in groene map).

Aangezien u nooit uw band met V.N. heeft weten aantonen en uw kennis over deze gebeurtenis in strijd

is met het document dat u hiervan voorlegt ontstaat dan ook vermoeden dat dit document, indien het

een oprecht exemplaar betreft, niet uw echte moeder toebehoort. Het document betreft overigens

slechts een kopie die door eender wie kan worden nagemaakt. Ook het document van de Family

Rehabilitation Centre kan uw verklaringen niet staven (zie document 2 in groene map). Dit

document, overigens wederom een kopie, heeft immers een bijzonder gesolliciteerd karakter. Hierin

wordt de lezer immers uitgelegd dat mevrouw V. best asiel zou aanvragen in het buitenland. Het is

echter bijzonder merkwaardig, en weinig waarschijnlijk, dat een rehabilitatiecentrum een dergelijke brief

zou opstellen. Zo een brief, zeker een kopie, is daarenboven eenvoudig na te maken. Wat er ook van

zij, het is best mogelijk dat uw moeder, net als vele Tamils tijdens de oorlog, gearresteerd werd.
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Deze arrestatie bewijst evenwel geenszins dat uw vader lid was van de LTTE, noch dat u in de periode

van 2006 tot en met 2018 vervolgd werd.

Voorts kan het CGVS geen geloof hechten aan uw bewering dat uw moeder en zus vermist zijn. U

slaagt er immers allereerst niet in om deze bewering op enige wijze te staven. U gaf nochtans aan dat

uw nonkel de politie contacteerde en een klacht indiende en dat u deze klacht voor 15 augustus 2019

aan het CGVS zou bezorgen (CGVS p.11, 12). Het CGVS wachtte nog een ruime maand na de

opgelegde deadline, maar ontving deze klacht niet. Bovendien kan verwacht worden dat de ontvoering

van een moeder en een kind toch in de media verscheen, maar ook hiervan legt u geen bewijs neer. Het

is voorts bijzonder opvallend dat u, noch uw nonkel, ooit verdere pogingen hebben ondernomen om uw

moeder en zus terug te vinden (CGVS p.13). Er zou namelijk minstens van uw nonkel verwacht kunnen

worden dat hij naar een ngo zou stappen om dit onrecht aan te kaarten. Dat jullie geen actie

ondernamen ondermijnt dan ook de geloofwaardigheid van uw verklaringen in ernstige

mate. Geconfronteerd met deze vaststelling beweerde u dat u niets ondernam omdat u bang was en

niet wist hoe (CGVS p.13). Uw nonkel had evenwel meer levenservaring dan u en moet voldoende in

staat geweest zijn om gepaste hulp voor jullie te zoeken. Voorts is het doel van deze ontvoering niet

echt overtuigend. U beweert namelijk dat de CID uw moeder en zus ontvoerde zodat u alleen zou

overblijven en uw vader u zou komen helpen (CGVS p.12). U heeft uw vader echter niet meer gezien

sinds u anderhalf jaar oud was, het zou dan ook weinig waarschijnlijk zijn dat hij plots terug zou

verschijnen wanneer uw moeder en zus vermist waren (CGVS p.5). U kan dit geenszins staven en dit

betreft een loutere blote bewering van uwentwege. Bovendien zou de CID bij een dergelijke

missie bijzonder veel energie in deze ontvoering moeten steken die slechts een heel kleine kans op

slagen zou hebben. De CID zou dan immers uw huis hebben moeten observeren zodat ze wisten

wanneer enkel uw moeder en uw zus aanwezig waren om dan vervolgens te kunnen toeslaan zonder

dat iemand dit opmerkte. Het lijkt dan ook weinig waarschijnlijk dat de CID zich met een dergelijk

uitzichtloos werk zou bezighouden.

Bovenstaande bevindingen in acht genomen dient het CGVS te concluderen dat u er niet in

geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming aannemelijk te 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 asielzoekers) 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. Hier dient aan worden toegevoegd dat

er geen geloof gehecht kan worden aan de samenwerking tussen uw vader en de LTTE en u stelde

eveneens dat u verder geen andere familieleden heeft met banden met de LTTE.

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).
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De documenten die u neerlegt zijn niet van die aard dat ze een ander licht kunnen werpen op de

bovenstaande appreciatie. De bladzijde met uw identiteitsgegevens uit uw paspoort, de vertaling van uw

geboorteakte, uw identiteitskaart attest van de Family Rehabilitation Centre en het attest van de ICRC

werden immers reeds uitgebreid besproken. De asielaanvraag bij de Zwitserse ambassade en de brief

die uw moeder hier aan toevoegde (zie documenten 3 en 4 in groene map) geven enkel de verklaringen

van uw moeder weer die op geen enkele wijze gestaafd werden met de nodige documenten. Bovendien

toont deze brief hoogstens de intentie van uw moeder om Sri Lanka te verlaten aan en niet zo zeer haar

drijfveer. Hoe dan ook bent u er niet in geslaagd om aan te tonen dat V.N. ook werkelijk uw moeder is.

Op 17 september 2014 werd de asielaanvraag van de vrouw, die volgens uw verklaringen uw moeder

zou zijn, geweigerd door de Zwitserse asieldiensten. De documenten betreffende de vrijlating van uw

vermeende moeder in 2007 kunnen bovenstaande appreciatie eveneens niet wijzigen. Dit document

bewijst immers geen verband tussen de arrestatie van uw moeder en de door u aangehaalde

problemen. De enveloppes die u neerlegt bewijzen voorts hoogstens uw herkomst, hetgeen niet

betwijfeld wordt. Ook de brief van uw advocaat is niet van die aard dat die een ander licht kan werpen

op de beoordeling van uw verzoek om internationale bescherming. De opmerkingen van uw advocaat

betreffende de korte duur van het interview en het gebrek aan kansen die u zou gekregen hebben om

uw situatie uit te leggen, kunnen immers niet overtuigen. U kreeg namelijk voldoende ruimte om vrij over

uw problemen te praten (CGVS p.10-11). Bovendien werd u op het einde van het interview gevraagd of

u nog iets wou vertellen, maar hierbij gaf u aan dat u niets anders meer te vertellen had (CGVS p.14). U

werd vervolgens nogmaals gevraagd of u alles kon vertellen wat u wou vertellen en u gaf wederom aan

dat dit het geval was (CGVS p.14). Dat uw advocaat zonder meer beweert dat u niet voldoende ruimte

kreeg om uw verhaal te vertellen kan dan ook niet overtuigen. Ook de bewering van uw advocaat dat

het CGVS niet voldeed aan haar confrontatieplicht blijkt niet correct. Verzoeker werd immers

herhaaldelijk met de twijfels van het CGVS geconfronteerd en zo voldoende kansen gegeven om zich te

verduidelijken (CGVS p.13-14). Voorts is het argument van uw advocaat dat uw laattijdig vertrek uw

vrees niet kan ondermijnen vanwege uw jeugdige leeftijd niet overtuigend. In bovenstaande appreciatie

werd immers duidelijk gemotiveerd op het gebrek aan handelingen van uw moeder, nonkel en uzelf op

latere leeftijd. Het CGVS is dan ook van mening dat de laattijdigheid van uw vertrek in strijd is met uw

verklaring gedurende meerdere jaren te zijn vervolgd. Het artikel waar uw advocaat naar verwijst

betreffende ontvoeringen in Vavuniya kan tevens geen ander licht werpen op uw verzoek om

internationale bescherming. Het louter verwijzen naar ontvoeringen die plaatsvonden in Vavuniya vormt

immers geen bewijs van de ontvoering van uw moeder en zus. Deze vrees moet dan ook in concreto

worden aangetoond en hierbij blijft u in gebreke. Tot slot verwijst uw advocaat naar de algemeen slechte

situatie voor Tamils in Sri Lanka. Wederom houden deze documenten geen verband met

uw persoonlijke vrees voor vervolging. De situatie voor Tamils in Sri Lanka werd overigens reeds

uitgebreid besproken in bovenstaande beslissing.

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 de aandacht van de Minister belast met Asiel en Migratie op het feit dat u minderjarig bent en

dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, geratificeerd door

België, op u moet worden toegepast.”

2. Verzoekschrift en stukken

2.1. In wat zich aandient als een enig middel beroept verzoeker zich op de schending van artikelen 48/2

tot en met 48/5 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,

het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van artikel 1

van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, van artikel 24.2 van het Handvest van de grondrechten

van de Europese Unie, van artikel 3 juncto artikel 13 van het Europees Verdrag tot bescherming van de

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM), van “de algemene

motiveringsplicht”, van het zorgvuldigheidsbeginsel, van het redelijkheidsbeginsel en van de artikelen 2

en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

Verzoeker betwist de motieven van de bestreden beslissing en besluit dat zijn vluchtrelaas wel degelijk

geloofwaardig is.

Verzoeker vraagt in hoofdorde om hem als vluchteling te erkennen, in ondergeschikte orde om hem de

subsidiaire beschermingsstatus te verlenen en in uiterst ondergeschikte orde om de bestreden
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beslissing te vernietigen en terug te sturen naar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen voor verder onderzoek.

2.2. Verzoeker voegt bij zijn verzoekschrift de volgende stukken:

- een kopie van een attest van het Internationale Rode Kruis (ICRC) (stuk 2),

- een kopie van een attest van het Family Rehabilitation Center (stuk 3),

- een kopie van de brief van zijn moeder aan de Mensenrechtencommissie van Sri Lanka (stuk 4),

- documenten betreffende de asielaanvraag van zijn moeder bij de Zwitserse ambassade in Sri Lanka

(stuk 5),

- zijn identiteitskaart, schoolresultaten en geboorteakte (stukken 6-8),

- de geboorteaktes van zijn ouders (stukken 9 en 10),

- een kopie van de identiteitskaarten van zijn ouders (stukken 11 en 12),

- een kopie van de huwelijksakte van zijn ouders (stuk 13),

- twee bevestigingen van de klacht van zijn tante bij de Mensenrechtencommissie van Sri Lanka

(stukken 14 en 15),

- een beslissing van een rechtbank in Colombo (stuk 16),

- een e-mail van zijn raadsman d.d. 7 augustus 2019 (stuk 17),

- twee rapporten van het Belgische Comité voor Hulp aan Vluchtelingen (hierna: BCHV) (stukken 18 en

19),

- rapport van Amnesty International (stuk 20),

- rapport van de “UN High Commissioner for Human Rights” (stuk 21).

Met een aanvullende nota, ingediend per aangetekend schrijven van 17 september 2020, legt verzoeker

tevens de voor eensluidend verklaarde vertalingen voor van de volgende bij zijn verzoekschrift

gevoegde documenten: van zijn identiteitskaart, schoolrapport en geboorteakte, van de geboorteakte

van zijn moeder en van zijn vader en van de kopie van de identiteitskaart van zijn vader en van zijn

moeder (rechtsplegingsdossier, stuk 12).

Met een tweede aanvullende nota, ingediend per faxbericht van 24 september 2020, legt verzoeker de

volgende stukken voor: een psychologisch attest van 23 september 2020, de factuur van een

vertaalbureau in Nederland, e-mailverkeer van zijn voogd met de Dienst Voogdij en een afprint van de

website van voornoemd vertaalbureau (rechtsplegingsdossier, stuk 14).

Ter terechtzitting legt verzoeker zonder toevoeging van een inventaris de volgende documenten voor

(rechtsplegingsdossier, stuk 16):

- een originele versie van het attest van het Internationale Rode Kruis,

- nogmaals een kopie van een attest van het “Family Rehabilitation Center”,

- nogmaals een kopie van de brief van “25 -01-08“ van zijn moeder aan de Mensenrechtencommissie

van Sri Lanka,

- nogmaals documenten betreffende de asielaanvraag van zijn moeder bij de Zwitserse ambassade in

Sri Lanka,

- de originele versie van verzoekers identiteitskaart en schoolresultaten alsook een originele versie en

gecertificeerde kopie van zijn geboorteakte met een extra Engelse vertaling,

- de originele versie van de geboorteaktes van zijn ouders,

- nogmaals een kopie van de identiteitskaarten van zijn ouders,

- nogmaals een kopie van de huwelijksakte van zijn ouders,

- de originele versies van twee bevestigingen van de klacht van zijn tante bij de

Mensenrechtencommissie van Sri Lanka,

- de originele versie van een beslissing van een rechtbank in Colombo, en

- een enveloppe.

3. Beoordeling

3.1. De Raad, die inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen beschikt over volheid van rechtsmacht, dient inzake het verzoek om internationale

bescherming een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een

verzoeker om internationale bescherming al dan niet beantwoordt aan de criteria van artikelen 48/3 en

48/4 van de Vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument

in te gaan.
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De uitvoerige opsomming van wetsbepalingen, rechtspraak en landeninformatie impliceert niet an sich

dat de bestreden beslissing behept is met een onregelmatigheid of dat verzoeker nood heeft aan

internationale bescherming.

3.2. Luidens artikel 8 PR RvV dienen de stukken waarvan de partijen willen gebruik maken indien zij in

een andere taal zijn opgesteld dan deze van de rechtspleging, vergezeld te zijn van voor eensluidend

verklaarde vertaling. Bij gebreke aan een dergelijke vertaling worden de schoolresultaten van verzoeker

en het niet-Engelstalig document van de Human Rights Commisson of Sri Lanka d.d. 11 oktober 2019

(verzoekschrift, stukken 7 en 15 en rechtsplegingsdossier, stuk 16) door de Raad niet in overweging

genomen.

3.3. Verzoeker voert aan dat hij wordt gezocht door het Sri Lankaanse Criminal Investigation

Department (hierna: CID) omwille van het lidmaatschap van zijn vader van de Liberation Tigers of Tamil

Eelam (hierna: LTTE). In de bestreden beslissing wordt verzoeker de vluchtelingenstatus geweigerd

omdat:

- verzoeker informatie achterhoudt betreffende zijn identiteit en verblijfplaatsen;

- de geloofwaardigheid van verzoekers vrees voor de Sri Lankaanse autoriteiten wordt ondermijnd

doordat hij op legale wijze met zijn eigen paspoort Sri Lanka verliet;

- verzoekers beweerde problemen met het CID reeds begonnen in 2006 en hij pas in 2018 Sri Lanka

verliet, hetgeen de ernst van deze problemen ondermijnt;

- geen geloof kan worden gehecht aan het beweerde lidmaatschap van verzoekers vader bij de LTTE

gelet op het ontbreken van bewijsstukken en zijn gebrekkige kennis over de activiteiten van zijn vader bij

de LTTE;

- evenmin geloof kan worden gehecht aan de arrestatie van verzoeker en zijn moeder in 2006;

- ook geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers bewering dat zijn moeder en zijn zus vermist zijn;

- uit de beschikbare informatie (zie map 'Landeninformatie' in het administratief dossier) blijkt dat het

louter profiel van Tamil uit Sri Lanka niet volstaat om aanspraak te maken op internationale

bescherming;

- de door verzoeker voorgelegde documenten (zie map 'Documenten' in het administratief dossier) de

voorgaande vaststellingen niet kunnen wijzigen.

3.4. Waar verzoeker in zijn verzoekschrift aanvoert dat hij nauwelijks de kans kreeg om zijn vluchtrelaas

gedetailleerd uiteen te zetten, dat het persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen ongeveer twee uur duurde en dat hij bereid is bijkomende informatie te

verschaffen, stelt de Raad vast dat zulks geenszins blijkt uit het rechtsplegingsdossier.

Het blijkt dat het persoonlijk onderhoud ongeveer 2,5 uur heeft geduurd (van 13.50 uur tot 16.19 uur).

Verzoeker kreeg tijdens dit persoonlijk onderhoud wel degelijk de kans om alle informatie te verschaffen

over zijn vluchtrelaas die hij dienstig achtte. Op het einde van het persoonlijk onderhoud werd verzoeker

uitdrukkelijk gevraagd of hij nog bijkomende vragen had en of hij alles had kunnen vertellen, waarop

verzoeker antwoordde dat hij geen bijkomende vragen had en dat hij alles had verteld (notities van het

persoonlijk onderhoud, p. 14). Na de opmerkingen van zijn voogd en advocaat werden nog enkele

bijkomende vragen gesteld (notities van het persoonlijk onderhoud, p. 15-16). Verzoekers jeugdige

leeftijd vormt geenszins een element dat hierop een ander licht zou kunnen werpen.

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift stelt dat hij “(een 17jarige NBMV die voor de eerste maal in zijn

leven een asielgehoor aflegt) onmogelijk zelf kan inschatten of hij voldoende informatie heeft verschaft”,

dient erop gewezen dat hij terdege begreep waartoe hij op het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen een persoonlijk onderhoud onderging daar hij stelde: “Ik kom voor een

tweede interview en ik kom mijn problemen uitleggen en op basis daarvan gaat u een beslissing

nemen.” (notities van het persoonlijk onderhoud, p. 3). Er werd verzoeker op dat moment ook

verduidelijkt dat hij, na zijn eerste interview op de Dienst Vreemdelingenzaken, tijdens het persoonlijk

onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen alles meer in detail

mag vertellen: “Vandaag kan je mij alles meer in detail vertellen.” (notities van het persoonlijk

onderhoud, p. 3). Verzoeker kan bovendien niet als dermate jong worden beschouwd aangezien hij ruim

17 jaar oud was ten tijde van het persoonlijk onderhoud bij verweerder op 25 juli 2019 (geboortedatum:

11 november 2001) opdat hij louter omwille van zijn jeugdige leeftijd niet in staat zou zijn geweest een

inschatting te maken van (de volledigheid van) de informatie die hij de asielinstanties heeft verschaft.

Dit klemt des te meer daar verzoeker noch in zijn opmerkingen bij de notities van het persoonlijk

onderhoud (verzoekschrift, stuk 17) noch in onderhavig verzoekschrift enige bijkomende en/of meer
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gedetailleerde informatie verschaft dan hetgeen hij reeds uiteenzette op de Dienst Vreemdelingenzaken

en het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen.

Mede gelet op de devolutieve werking van onderhavig beroep is het geenszins ernstig om, enerzijds,

post factum te beweren dat verzoeker onvoldoende de kans zou hebben gekregen om zijn vluchtrelaas

op gedetailleerde wijze uiteen te zetten en, anderzijds, geen enkele bijkomende en/of meer

gedetailleerde informatie te verschaffen; temeer aangezien hij ten tijde van het persoonlijk onderhoud

zelf aangaf wel degelijk alles te hebben verteld.

Dat verzoeker onvoldoende zou zijn duidelijk gemaakt dat er twijfels waren over de geloofwaardigheid

van zijn vluchtrelaas, valt bovendien niet te rijmen met meerdere vragen van de protection officer

waaruit blijkt dat er wel degelijk twijfel bestond: “Je had al lang problemen, de CID bleef u lastig vallen,

waarom tot 2018 gewacht met vertrek”, “De cid valt jullie al sinds 2006 lastig, dat is twaalf jaar, wat is er

zo belangrijk aan jullie dat de cid zoveel tijd en energie staken in jullie lastig te vallen?”, “Maar in 2006

arresteren ze uw moeder en laten ze haar terug vrij. Dat was nog tijdens de oorlog, het zou toch gek zijn

dat als haar man echt een hoge status binnen de ltte had dat ze haar toch zouden vrijlaten.” en “Ik vind

het nog steeds moeilijk te begrijpen dat nadat uw moeder en zus in 2015 ontvoerd werden , wat toch vrij

choquerend moet zijn, dat de cid u bleef lastig vallen en dat u och nog drie jaar in Sri Lanka bleef.”

(notities van het persoonlijk onderhoud, p. 13-14). Verzoeker is zelf verantwoordelijk voor de

verklaringen die hij aflegt en het komt niet aan de protection officer toe om het persoonlijk onderhoud te

“sturen”. Er is evenmin een rechtsregel die de commissaris-generaal ertoe verplicht om, zo dit al

mogelijk zou zijn, verzoeker tijdens het persoonlijk onderhoud onmiddellijk te confronteren met ieder

motief en/of iedere vaststelling die in de bestreden beslissing wordt aangehaald. Het kan dan ook niet

worden besloten dat het persoonlijk onderhoud op onzorgvuldige wijze zou zijn verlopen.

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt verder dat afdoende rekening werd gehouden met

verzoekers jeugdige leeftijd en hieruit kan niet worden afgeleid dat de commissaris-generaal

onzorgvuldig zou zijn geweest bij de beoordeling van het verzoek om internationale bescherming. Aan

verzoeker werd een voogd toegewezen, die hem van meet af aan heeft bijgestaan in het doorlopen van

de asielprocedure. Wanneer verzoeker werd gehoord op het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen, in het bijzijn van een gespecialiseerde medewerker van het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, werd hij bijgestaan door zijn voogd en

raadsman en zij kregen daarbij, zoals in alle stadia van de procedure, de mogelijkheid om bijkomende

stukken neer te leggen en/of (aanvullende) opmerkingen te formuleren. Daarenboven wordt de Minister

er in de bestreden beslissing uitdrukkelijk op gewezen dat verzoeker minderjarig is en dat bijgevolg het

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind van 20 november 1989 op hem van toepassing

is.

Wat betreft het psychologisch attest dat verzoeker bij zijn tweede aanvullende nota voegt

(rechtsplegingsdossier, stuk 16), stelt de Raad vast dat hierin nergens wordt gesteld dat verzoeker

omwille van zijn psychologische problemen niet in staat zou zijn tot het op een normale wijze ondergaan

van een persoonlijk onderhoud of tot het afleggen van gedetailleerde, geloofwaardige, doorleefde en

coherente verklaringen. Er kan dan ook niet worden aangenomen dat verzoekers psychologische

problemen hem tijdens zijn persoonlijk onderhoud zouden hebben gehinderd. Evenmin maakten

verzoeker, zijn voogd of zijn raadsman hiervan enige melding tijdens het persoonlijk onderhoud.

Waar verzoeker stelt dat er in het geval van een minderjarige verzoeker om internationale bescherming

een verschuiving van de bewijslast plaatsvindt, kan hij niet worden bijgetreden. Geen enkele rechtsregel

bepaalt dat de bewijslast, die in beginsel op de verzoeker om internationale bescherming zelf rust, naar

de asielinstanties zou verschuiven wanneer de verzoeker om internationale bescherming minderjarig is.

De richtlijnen van UNHCR waarnaar verzoeker verwijst (verzoekschrift, p. 6), bevatten geen afdwingbare

rechtsregels en stellen enkel dat de asielinstanties in het geval van een niet-begeleide minderjarige

verzoeker om internationale bescherming rekening dienen te houden met de capaciteiten van de

minderjarige verzoeker om internationale bescherming en dat een ruime(re) toepassing van het beginsel

van het voordeel van de twijfel kan worden gemaakt.

Waar verzoeker lijkt te betogen dat de commissaris-generaal tekortschoot in zijn samenwerkingsplicht,

dient erop gewezen dat de bewijslast in beginsel bij de verzoeker om internationale bescherming zelf

rust. Verzoeker gaat er duidelijk aan voorbij dat de samenwerkingsplicht vervat in artikel 4 van de

Kwalificatierichtlijn geen synoniem is voor “gedeelde bewijslast”, maar hoogstens een nuancering

inhoudt van de bewijslast die in beginsel op de schouders van de verzoeker om internationale
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bescherming rust. De samenwerkingsplicht vervat in de tweede zin van artikel 4, eerste lid van de

Kwalificatierichtlijn volgt immers pas nadat de bewijslast, zoals omschreven in de eerste zin van

voornoemd artikel, in de eerste plaats bij de verzoeker om internationale bescherming is gelegd. De

commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn taak

om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. De samenwerkingsplicht die op

de schouders van de commissaris-generaal rust, doet dus geen afbreuk aan de verplichting van de

verzoeker om internationale bescherming om de relevante gegevens noodzakelijk voor de beoordeling

van de gegrondheid van zijn verzoek om internationale bescherming spontaan en zo spoedig mogelijk te

verstrekken. Het is dan ook aan verzoeker om alle nodige elementen voor de beoordeling van zijn

verzoek om internationale bescherming aan te reiken en de verschillende elementen van zijn relaas op

coherente wijze toe te lichten.

De uiteenzetting in onderhavig verzoekschrift met betrekking tot het hoger belang van het kind (p. 19-

29) is evenmin van aard om in concreto aan te tonen dat in casu onvoldoende rekening werd gehouden

met verzoekers minderjarigheid. Verzoeker beperkt zich immers tot een theoretische uiteenzetting over

de principes en de aandachtspunten die volgens hem in rekening moeten worden gebracht bij de

beoordeling van het verzoek om internationale bescherming van een minderjarige, doch hij laat na in

concreto te duiden waar en/of op welke wijze in casu niet aan deze principes en aandachtspunten zou

zijn voldaan. Verzoeker was ten tijde van het persoonlijk onderhoud ruim 17 jaar oud (zie supra), zodat

hij geenszins als dermate jong kan worden beschouwd dat hij niet in staat zou kunnen worden geacht

om zijn vluchtrelaas op een coherente, gedetailleerde en geloofwaardige wijze uiteen te zetten.

Verzoekers jeugdige leeftijd ten tijde van de voorgehouden feiten vormt op zich evenmin een element

dat niet of onvoldoende in rekening werd gebracht. Redelijkerwijze kan immers worden verwacht dat

verzoeker, die heden meent internationale bescherming te behoeven naar aanleiding van deze feiten,

zich er terdege over tracht te informeren. Dit klemt des te meer daar verzoeker een reeks documenten

voorlegde die bijkomende informatie bevatten (zie ook infra) en waarvan kan worden aangenomen dat

verzoeker er terdege van op de hoogte is. Dat verzoeker ten tijde van (een deel van) de beweerde feiten

nog zeer jong was, betekent dan ook geenszins dat van hem geen of slechts een zeer beperkte kennis

van deze feiten kan worden verwacht.

Tot slot wijst de Raad erop dat de algemene bepaling dat het hoger belang van het kind de eerste

overweging is bij elke beslissing die het kind aangaat, hoe dan ook geen afbreuk doet aan de eigenheid

van het asielrecht waar de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet in uitvoering van Europese

regelgeving en van het Verdrag betreffende status van vluchtelingen ondertekend te Genève op 28 juli

1951, duidelijk omschreven voorwaarden voorzien voor de erkenning als vluchteling dan wel voor de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. De uiteenzetting in onderhavig verzoekschrift met

betrekking tot het hoger belang van het kind doet op generlei wijze afbreuk aan deze eigenheid van het

asielrecht.

Gezien het voorgaande, kan verzoeker dan ook niet dienstig naar zijn minderjarigheid en/of zijn jeugdige

leeftijd ten tijde van de aangehaalde gebeurtenissen verwijzen teneinde de motieven in de bestreden

beslissing te weerleggen en/of de geloofwaardigheid van zijn vluchtrelaas alsnog te herstellen.

3.5. De Raad stelt vervolgens vast dat verschillende ongerijmdheden tussen verzoekers verklaringen

enerzijds en de verklaringen afgelegd door de vrouw van wie verzoeker beweert dat het zijn moeder is

zoals deze blijken uit de documenten van de Zwitserse asielinstanties (verzoekschrift, stuk 5)

anderzijds, afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van zowel verzoekers familiale band met deze

vrouw als van zijn vluchtrelaas.

In de vertaling van de documenten van de Zwitserse asielinstanties staat te lezen dat mevrouw V.N.,

waarvan verzoeker beweert dat het zijn moeder is, sinds 2006 op zoek zou zijn naar haar echtgenoot en

haar oudste zoon. Zij zou in het jaar 2000 hebben ontdekt dat haar echtgenoot reeds gehuwd was,

waarna haar echtgenoot haar verliet en bij zijn eerste echtgenote ging inwonen. Haar echtgenoot zou

nog wekelijks haar en de kinderen hebben bezocht tot zij in 2001 met haar twee jongste kinderen naar

Vavuniya verhuisde waar zij introk bij haar ouders, broers en zussen. Met haar echtgenoot en haar

oudste zoon zou zij sedertdien tot aan haar eigen verdwijning in november 2006 enkel telefonisch

contact hebben onderhouden.

Verzoeker zelf maakte echter geen enkele melding van een oudere broer die met zijn vader zou hebben

samengewoond. Op de Dienst Vreemdelingenzaken vermeldde verzoeker enkel een oudere zus

(administratief dossier, stuk 15, “verklaring DVZ”, verklaring 17) en ook tijdens zijn persoonlijk
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onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen maakte verzoeker

geen enkele melding van een oudere broer. Redelijkerwijze kan nochtans worden aangenomen dat

verzoeker zou weten dat hij nog een oudere broer heeft die na zijn verhuis naar Vavunyia bij zijn vader

is blijven wonen. Verzoeker maakte bovendien evenmin enige melding van een eerste echtgenote van

zijn vader bij wie zijn vader zou zijn ingetrokken en voor wie zijn vader verzoekers eigen moeder zou

hebben verlaten. Redelijkerwijze kan worden verwacht dat verzoeker ook hiervan zelf melding zou

hebben gemaakt, quod non.

Betreffende zijn vader verklaarde verzoeker tijdens zijn persoonlijk onderhoud dat zijn moeder hem

vertelde dat hij zijn vader twee maal heeft gezien maar dat hij zich dit niet herinnert (notities van het

persoonlijk onderhoud, p. 5), hetgeen onverzoenbaar is met het gestelde in de documenten van de

Zwitserse asielinstanties waar staat dat de echtgenoot van V.N. tot 2001 nog wekelijks haar en de

kinderen bezocht en dat zij nadien enkel telefonisch contact hadden. Waar in de documenten van de

Zwitserse asielinstanties wordt gesteld dat mevrouw V.N. in 2001 naar Vavunyia verhuisde en introk in

het huis van haar ouders, broers en zussen, verklaarde verzoeker dat zij bij zijn tante woonden in 2006

(notities van het persoonlijk onderhoud, p. 11). Redelijkerwijze kan worden verwacht dat verzoeker

tevens zou vermelden dat zij toen ook bij zijn grootouders en ooms langs moederszijde woonden, quod

non.

Verzoekers minderjarigheid ten tijde van zijn verklaringen op de Dienst Vreemdelingenzaken en het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen vormt geenszins een afdoende

verklaring voor de voorgaande anomalieën (zie ook supra). Verzoeker kan immers niet als dermate jong

worden beschouwd dat hij niet in staat kan worden geacht te weten dat hij een oudere broer zou

hebben, dat zijn vader zijn moeder heeft verlaten om met deze oudere broer bij zijn eerste echtgenote in

te trekken en dat hij na zijn verhuis naar Vavunyia in het huis van zijn grootouders langs moederszijde

introkken waar ook de broers en zussen van zijn moeder woonden. Zelfs al was verzoeker ten tijde van

deze gebeurtenissen nog zeer jong, kan worden aangenomen dat hij hierover werd geïnformeerd door

zijn moeder, grootouders of andere familieleden. Dit klemt des te meer daar deze informatie kan worden

teruggevonden in de documenten van de Zwitserse asielinstanties die verzoeker zelf ter staving van zijn

verzoek om internationale bescherming voorlegt (zie map 'Documenten' in het administratief dossier en

verzoekschrift, stuk 5). Redelijkerwijze kan immers worden verwacht dat een verzoeker om

internationale bescherming terdege op de hoogte is van de inhoud van de documenten die hij zelf ter

staving van zijn verzoek om internationale bescherming voorlegt. Aangezien verzoeker ten tijde van zijn

persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen reeds

ruim 17 jaar oud was, kan hij niet als dermate jong worden beschouwd dat hij niet in staat zou kunnen

worden geacht om deze informatie te verschaffen tijdens dit persoonlijk onderhoud.

Bovendien stelt de Raad vast dat, naast de voorstaande anomalieën met betrekking tot verzoekers

gezinssamenstelling en -historie en zijn verblijf bij zijn grootouders, de documenten van de Zwitserse

asielinstanties ook op het vlak van zijn vluchtrelaas niet te rijmen zijn met verzoekers eigen verklaringen.

Zo wordt in de documenten van de Zwitserse asielinstanties gesteld dat mevrouw V.N. (verzoekers

beweerde moeder) met haar twee kinderen en haar familieleden in een pension in Wellawatte, Colombo

verbleef om afscheid te nemen van haar broer die naar Maleisië verhuisde wanneer zij werd

gearresteerd. Verzoeker verklaarde evenwel dat het CID hem en zijn moeder thuis kwam arresteren in

Vavuniya (notities van het persoonlijk onderhoud, p. 11). Verder staat in de (vertaling van de)

documenten van de Zwitserse asielinstanties als volgt te lezen: “Na het vertrek van uw broer, zouden

onbekenden in burger geklede mannen in uw kamer zijn binnengestormd en zouden ze deze hebben

doorzocht. Men zou u in een witte bestelwagen naar het bureau van de Terrorist Investigation

Department (TID) hebben gebracht. Daar zou u verscheidene malen zijn verhoord en geslagen. U zou

er verdacht zijn geweest van wapensmokkel voor de Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) en

ondervraagd zijn geweest over het verblijf van uw echtgenoot. U zou één keer zijn gemarteld met een

plastic zak over het hoofd. Tot twee keer toe zou men u als gevolg van een beroerte in het ziekenhuis

hebben moeten brengen. Na 90 dagen, begin 2007 zou u, op voorwaarde dat u om de twee weken op

het kantoor van de politie in Vavuniya een handtekening moest zetten, uit het ziekenhuis ontslagen zijn

geweest. Daarna zou u naar uw moeder in Vavniya teruggegaan zijn. Sindsdien zou u om de twee

weken door ambtenaren van het Criminal Investigation Department (CID) en om de twee maanden door

ambtenaren van het TID bezocht en ondervraagd zijn geweest.” Betreffende de arrestatie van hem en

zijn moeder in 2006 verklaarde verzoeker tijdens zijn persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen nochtans dat hij zich herinnert dat hij in een

gevangenis met enkel vrouwen verbleef, dat hij zijn moeder na twee dagen terug zag en dat zij na een

tijdje naar de rechtbank gingen (notities van het persoonlijk onderhoud, p. 11), hetgeen niet te rijmen
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valt met de uiteenzetting in de documenten van de Zwitserse asielinstanties waarin wordt gesteld dat

verzoekers (beweerde) moeder naar het bureau van het Terrorist Investigation Department (hierna: TID)

werd gebracht. Nergens wordt in deze documenten gesteld dat ook verzoeker persoonlijk hierbij werd

gearresteerd, laat staan dat zij elkaar na twee dagen terugzagen in een vrouwengevangenis. Verzoeker

zelf maakte bovendien zelf geen enkele melding van een beschuldiging van wapensmokkel aan het

adres van zijn moeder of van de opname van zijn moeder in het ziekenhuis, terwijl uit de documenten

van de Zwitserse asielinstanties blijkt dat verzoekers (beweerde) moeder na haar tweede opname in het

ziekenhuis werd vrijgelaten. Zoals hoger reeds vastgesteld, verklaarde verzoeker dat zij bij zijn tante in

Vavuniya woonden (notities van het persoonlijk onderhoud, p. 11), terwijl in de documenten van de

Zwitserse asielinstanties wordt gesteld dat zij bij de ouders van verzoekers (beweerde) moeder

woonden en dat zijn (beweerde) moeder na haar ontslag uit het ziekenhuis naar haar moeder in

Vavuniya terugkeerde. Verder verklaarde verzoeker tijdens zijn persoonlijk onderhoud dat het altijd het

CID was die langskwam na hun vrijlating en op de vraag hoe vaak zij langskwamen antwoordde hij: “Er

was geen accurate time waarop ze komen, soms dagelijks en soms wekelijks” (notities van het

persoonlijk onderhoud, p. 12), terwijl in de documenten van de Zwitserse asielinstanties wordt gesteld

dat de ambtenaren van het CID om de twee weken langskwamen en de ambtenaren van het TID om de

twee maanden. Tevens wordt in de documenten van de Zwitserse asielinstanties gesteld dat verzoekers

(beweerde) moeder tewerkgesteld was als kokkin en verkoopster terwijl verzoeker zelf verklaarde dat

zijn moeder huisvrouw was (administratief dossier, stuk 15, “verklaring DVZ”, verklaring 15A). In haar

brief aan de Zwitserse asielinstanties d.d. 31 december 2010 (verzoekschrift, stuk 5 en

rechtsplegingsdossier, stuk 16) stelt verzoekers (beweerde) moeder bovendien zelf nog dat zij werd

aangenomen “om in het ziekenhuis de gewonden te verzorgen die hadden geleden tijdens de oorlog”,

dat zij haar kinderen toen een jaar goed heeft kunnen laten studeren waarna het werk werd stopgezet

en haar kinderen alleen worden gelaten zonder hulp en geen onderwijs kunnen volgen. Verzoeker zelf

maakte noch tijdens zijn interview op de Dienst Vreemdelingenzaken, noch tijdens zijn persoonlijk

onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen enige melding van

moeilijkheden om onderwijs te volgen (administratief dossier, stuk 15, “verklaring DVZ”, verklaring 11 en

notities van het persoonlijk onderhoud, p. 6-7).

Deze talrijke ongerijmdheden tussen verzoekers eigen verklaringen en hetgeen blijkt uit de bijgebrachte

documenten van de Zwitserse asielinstanties maken dat geen geloof kan worden gehecht aan

verzoekers vluchtrelaas en aan zijn bewering dat mevrouw V.N. werkelijk zijn moeder is.

Deze ongeloofwaardigheden worden bijkomend bevestigd doordat ook in de andere door verzoeker

bijgebrachte documenten ongerijmdheden en anomalieën kunnen worden vastgesteld. Zo vermeldt de

geboorteakte van verzoeker (verzoekschrift, stuk 8 en rechtsplegingsdossier, stukken 12 en 16), die

overigens geen biometrische gegevens bevat waaruit zou kunnen blijken dat deze geboorteakte

werkelijk verzoeker betreft, dat verzoekers vader werd geboren op 3 of 12 december 1971 terwijl de

geboorteakte en de identiteitskaart van zijn (beweerde) vader zelf (verzoekschrift, stukken 10 en 11 en

rechtsplegingsdossier, stukken 12 en 16) vermelden dat verzoekers vader werd geboren op 3 december

1971 (“1971 Seventy one December Third”). Hetzelfde geldt voor verzoekers (beweerde) moeder: in de

geboorteakte van verzoeker staat haar geboortedatum vermeldt als 27 of 30 juli 1978, terwijl haar

geboorteakte en identiteitskaart (verzoekschrift, stukken 9 en 12 en rechtsplegingsdossier, stukken 12

en 16) 27 juli 1978 vermelden als haar geboortedatum. Het is niet aannemelijk dat in verzoekers

geboorteakte bij zijn ouders telkens twee verschillende geboortedata worden vermeld (met telkens een

ander lettertype). Redelijkerwijze kan bovendien worden verwacht dat dergelijke officiële documenten

gelijklopende geboortegegevens zouden bevatten. Dat dit in casu niet het geval is, doet afbreuk aan de

bewijswaarde van deze documenten.

Dit klemt des te meer daar uit de aan het administratief dossier toegevoegde informatie (zie map

'Landeninformatie') blijkt dat, omwille van de hoge graad van corruptie, valse Sri Lankaanse

documenten gemakkelijk (al dan niet tegen betaling) verkrijgbaar zijn, hetgeen de bewijswaarde ervan

danig relativeert. Daarenboven zijn de identiteitskaarten van verzoekers (beweerde) ouders slechts

kopieën die wegens de manipuleerbaarheid ervan door middel van allerhande knip- en plakwerk

bewijswaarde ontberen.

De vertalingen van verzoekers identiteitskaart (verzoekschrift, stuk 6 en rechtsplegingsdossier, stukken

12 en 16) bevatten geen gegevens met betrekking tot verzoekers ouders, net zo min als het document

betreffende zijn schoolresultaten (verzoekschrift, stuk 7 en rechtsplegingsdossier, stukken 12 en 16). De

huwelijksakte (verzoekschrift, stuk 13 en rechtsplegingsdossier, stuk 16), waarvan eveneens slechts

een kopie voorligt die hoe dan ook bewijswaarde ontbeert, vermeldt dat verzoekers vader ten tijde van

dit huwelijk vrijgezel (“Bachelor”) was, terwijl in de documenten van de Zwitserse asielinstanties wordt
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vermeld dat verzoekers (beweerde) vader reeds eerder was gehuwd. Deze documenten kunnen dan

ook niet alsnog verzoekers voorgehouden verwantschap met mevrouw V.N. bevestigen en/of de

geloofwaardigheid van zijn vluchtrelaas herstellen.

Verder dient vastgesteld dat in de brief ter bevestiging van de klacht van verzoekers (beweerde) tante

bij de Mensenrechtencommissie van Sri Lanka d.d. 22 februari 2008 (verzoekschrift, stuk 14 en

rechtsplegingsdossier, stuk 16) wordt gesteld dat verzoekers (beweerde) moeder door de rechtbank

werd vrijgelaten op 31 januari 2007, terwijl in het attest van het Internationale Rode Kruis en de brief van

verzoekers (beweerde) moeder aan de Mensenrechtencommissie van Sri Lanka (verzoekschrift,

stukken 2 en 4 en rechtsplegingsdossier, stuk 16) wordt gesteld dat zij op 27 januari 2007 werd

vrijgelaten. In de beslissing van een rechtbank in Colombo van 31 januari 2017 (verzoekschrift, stuk 16

en rechtsplegingsdossier, stuk 16) wordt dan weer gesteld dat verzoekers (beweerde) moeder op dat

moment nog door de politie werd vastgehouden (“in Police custody”). Redelijkerwijze kan nochtans

worden verwacht dat al deze documenten dezelfde precieze datum van de vrijlating van verzoekers

(beweerde) moeder zouden vermelden. Dat zulks niet het geval blijkt te zijn, doet afbreuk aan de

bewijswaarde ervan. Dit klemt des te meer daar in de documenten van de Zwitserse asielinstanties

wordt gesteld dat verzoekers (beweerde) moeder begin 2007 uit het ziekenhuis werd ontslagen nadat zij

er een tweede keer werd opgenomen wegens een beroerte en dit onder de voorwaarde dat zij om de

twee weken op het politiekantoor in Vavuniya haar handtekening ging zetten, waarna zij naar haar

moeder terugkeerde (zie supra). Dat de beslissing van de rechtbank vermeldt dat zij nog door de politie

wordt vastgehouden en in vrijheid dient te worden gesteld, valt hiermee niet te verzoenen.

In de Engelstalige tekst ter bevestiging van de klacht van verzoekers (beweerde) tante bij de

Mensenrechtencommissie van Sri Lanka d.d. 11 oktober 2019 (verzoekschrift, stuk 15 en

rechtsplegingsdossier, stuk 16) wordt gesteld dat de klacht van verzoekers (beweerde) tante nog steeds

wordt onderzocht (“This is to inform you that, your complaint dated 28/11/2006 had been registred under

the above number and is receiving the attention of the Commission.” (eigen onderlijning)). Er kan echter

niet worden ingezien dat de Mensenrechtencommissie van Sri Lanka de in 2006 ingediende klacht van

verzoekers (beweerde) tante tegen de arrestatie van haar zus door de politie in Colombo anno 2019 nog

steeds moet onderzoeken, temeer daar zij in 2008 (zie eerste bevestigingsbrief) reeds wisten dat zij

intussen in vrijheid werd gesteld.

De Raad stelt tevens vast dat in de ter terechtzitting neergelegde, geplastificeerde versie van de brief

van 22.02.2008 van de Human Rights Commission of Sri Lanka, getiteld “To whom it may concern”, een

aanpassing met balpen werd gedaan in de zin “This letter is issued at her request” (eigen onderlijning

die de aanpassing aanduidt) (rechtsplegingsdossier, stuk 16), hetgeen de bewijswaarde van deze brief

eens te meer onderuit haalt.

Betreffende het attest van het Family Rehabilitation Center (verzoekschrift, stuk 3 en

rechtsplegingsdossier, stuk 16) dient vastgesteld dat hierin nergens melding wordt gemaakt van

verzoeker, zodat dit document evenmin de verwantschapsband van verzoeker met mevrouw V.N.

alsnog kan aantonen. Dit klemt des te meer daar mevrouw V.N. in dit document d.d. 25 januari 2010

wordt benoemd als V.V., met de familienaam van haar echtgenoot (zie administratief dossier, stuk 15,

“verklaring DVZ”, verklaring 15A) terwijl in de documenten van de Zwitserse asielinstanties wordt gesteld

dat haar echtgenoot haar in het jaar 2000 had verlaten om in te trekken bij zijn eerste echtgenote (zie

supra). Voor het overige bevestigt dit document enkel dat de betrokkene begeleiding kreeg voor haar

problemen na foltering, zonder dat wordt verduidelijkt op welke wijze deze problemen werden

opgelopen. Als zodanig kan dit document evenmin een ander licht werpen op de voorgaande

vaststellingen.

Het voorgaande klemt des te meer daar verzoeker met betrekking tot het bekomen van zijn documenten

niet verder komt dan het opwerpen van enkele blote beweringen:

“Ondertussen zijn er een aantal nieuwe originele documenten via een tussenpersoon in België geraakt.

Doordat DHL weigerde om originele identiteitsdocumenten te versturen, ging de familie in Sri Lanka op

zoek naar een andere oplossing, nl. iemand die naar Europa plande te reizen. Via een aantal

tussenstappen geraakten de originele documenten recent in België: de oom staat in contact met S.N.,

een persoon die in Duitsland woont. Dhr. N. kende een kennis die heen en weer naar Sri Lanka reisde,

zodat de documenten per vliegtuig op 24 september 2019 in Duitsland zijn bezorgd. Daarop heeft dhr.

N. de documenten op 29 september 2019 naar het opvangcentrum te Menen gebracht.

[…]

Verzoeker wenst nog te verduidelijken hoe het komt dat zijn oom de originele documenten van zijn

ouders in zijn bezit had.



RvV X - Pagina 14

De oom geeft aan dat hij een tijdje na de verdwijning van verzoekers moeder en zus, naar het ouderlijk

huis van verzoeker is gegaan. In dit ouderlijk huis lagen een aantal documenten, die de oom vervolgens

heeft meegenomen. Verzoeker geeft aan dat het in de Noordelijke provincie van Sri Lanka niet verplicht

is om je ID steeds op zak te dragen. Daardoor lag de ID van zijn moeder gewoon ergens in het

ouderlijke huis. Verzoeker geeft aan dat hij niet weet waarom de documenten van zijn vader in het

ouderlijk huis liggen. Hij neemt aan dat zijn vader deze documenten, afgeleverd door de overheid, niet

bij zich hield, aangezien hij aangesloten was bij de LTTE.”

Verzoeker voegt bij zijn ter terechtzitting neergelegde stukken immers ook een enveloppe van DHL

(rechtsplegingsdossier, stuk 16), zodat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de documenten die

hij samen met deze envelop neerlegt, waaronder identiteitsdocumenten, met deze enveloppe naar hem

werden verstuurd. De enveloppe is aan verzoeker geadresseerd zodat verzoekers uiteenzetting in het

verzoekschrift over de wijze waarop hij deze documenten bekwam, geenszins overtuigt. Dat verzoeker

zich van een dergelijke bedrieglijke uiteenzetting meent te moeten bedienen, doet afbreuk aan zijn

algehele geloofwaardigheid. In zoverre aan deze uiteenzetting enig geloof zou kunnen worden gehecht,

quod non, dient vastgesteld dat verzoeker reeds tijdens zijn interview op de Dienst Vreemdelingenzaken

op 14 mei 2019 verklaarde dat hij contact had met zijn oom (administratief dossier, stuk 15, “verklaring

DVZ”, verklaring 25). Indien zijn oom werkelijk kort na de verdwijning van verzoekers moeder en zus in

2015 in diens ouderlijk huis de bij het verzoekschrift gevoegde documenten zou zijn gaan halen, kan

niet worden ingezien waarom deze niet eerder werden opgestuurd. Verzoeker brengt evenmin enig

bewijs bij waaruit zou kunnen blijken dat zijn documenten via de vermelde tussenpersonen naar België

werden gestuurd. Dienaangaande kan bovendien worden gewezen op het toevallige karakter van de

bewering dat verzoekers oom een kennis heeft in Duitsland die op zijn beurt iemand kent die op en af

reist naar Sri Lanka en de moeite wil nemen om documenten van een voor hem onbekende

minderjarige uit Sri Lanka naar Duitsland te brengen waarna deze kennis van verzoekers oom de

moeite zou nemen om deze documenten vanuit Duitsland te komen afgeven in verzoekers

opvangcentrum in Menen. Dat de documenten van verzoekers vader nog in “het ouderlijk huis” zouden

hebben gelegen, valt bovendien niet te rijmen met de vermelding in de documenten van de Zwitserse

asielinstanties dat verzoekers (beweerde) vader in 2000 samen met zijn oudste zoon introk bij zijn

eerste echtgenote en dat hij na verzoekers verhuis in 2001 tot aan de arrestatie van verzoekers

(beweerde) moeder in 2006 enkel nog telefonisch contact had.

Gezien het geheel van voorgaande vaststellingen, kan geen geloof worden gehecht aan verzoekers

beweerde verwantschap met mevrouw V.N. en evenmin aan zijn voorgehouden vluchtrelaas.

3.6. Het voorgaande klemt des te meer daar de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht

motiveert dat verzoeker informatie achterhoudt betreffende zijn identiteit en verblijfplaatsen:

“Het CGVS kon immers vaststellen dat u essentiële informatie tracht achter te houden betreffende uw

identiteit en eerdere verblijfplaatsen. U beperkte zich immers tot een kopie van uw identiteitskaart,

een kopie van een vertaling van uw geboorteakte en een kopie van de bladzijde met identiteitsgegevens

van uw paspoort. Kopieën zijn echter eenvoudig te manipuleren met het nodige knip- en plakwerk

waardoor de bewijswaarde van de door u voorgelegde documenten bijzonder relatief is. Bovendien legt

u slechts een kopie van een bladzijde van uw paspoort neer. Hierdoor biedt u eveneens geen zicht op

uw reisweg en eventueel eerder gebruik van dit paspoort. U slaagde er bovendien niet in een

overtuigende verklaring te bieden voor het ontbreken van uw originele paspoort. Zo beweerde u op

stereotiepe wijze dat de smokkelaar dit paspoort afnam (CGVS p.9). Uw stereotiepe verklaringen over

het verliezen van uw paspoort, doen dan ook vermoeden dat u dit document tracht achter te houden

voor het CGVS omdat het informatie bevat die u wenst te verzwijgen voor het CGVS. U bent

er dientengevolge ook niet in geslaagd om aan te tonen dat V.N., wiens naam in verschillende door u

voorgelegde documenten verschijnt, ook werkelijk uw moeder is. Het enige document dat u voorlegt en

dat uw familieband met deze vrouw zou kunnen aantonen is uw geboorteakte. U beperkt zich hierbij

echter tot een kopie van een vertaling van dit document die eender wie kan aanmaken. De enige andere

documenten waarin zowel uw naam als die van V.N. verschijnen zijn de twee brieven die door V.N. zelf

werden opgesteld (zie documenten 3 en 4 in groene map). Dergelijke brieven kunnen echter door

eender wie worden opgesteld en hebben daarenboven een bijzonder gesolliciteerd karakter. U bent er

zo dus niet in geslaagd om uw band met V.N. op ontegensprekelijke wijze aan te tonen.”

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift stelt dat hij geen kopie van een bladzijde met identiteitsgegevens

uit zijn paspoort heeft voorgelegd, dient erop gewezen dat het administratief dossier wel degelijk een

dergelijke kopie bevat (zie map 'Documenten', stuk 7).
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Mede gelet op de voorgaande vaststellingen, is verzoekers stereotiepe bewering dat zijn paspoort werd

afgenomen door de smokkelaar wel degelijk een indicatie dat hij informatie voor de asielinstanties

verborgen tracht te houden. De vele ongerijmdheden en anomalieën tussen verzoekers verklaringen en

de door hem voorgelegde documenten, alsook tussen deze documenten onderling, tonen wel degelijk

aan dat verzoeker zichzelf een andere identiteit tracht aan te meten, die door het voorleggen van zijn

eigen origineel paspoort mogelijks kan worden ondermijnd. Dat verzoeker heden een originele versie

van zijn identiteitskaart en zijn geboorteakte voorlegt (rechtsplegingsdossier, stuk 16), doet aan doet

aan de voormelde motieven uit de bestreden beslissing geen afbreuk. Zoals hoger reeds werd gesteld

(zie supra) kan aan deze originele documenten evenmin bewijswaarde worden toegekend, hetgeen des

te meer klemt omdat het niet plausibel is dat, gelet op het aangevoerde relaas inzake verdwijning(en) en

vervolging, zomaar identiteitsdocumenten voor het grijpen lagen voor een oom in het verzoekers

ouderlijk huis.

3.7. Verder motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat de

geloofwaardigheid van verzoekers vrees voor de Sri Lankaanse autoriteiten wordt ondermijnd doordat

hij op legale wijze met zijn eigen paspoort Sri Lanka verliet:

“Vervolgens kan er geen geloof gehecht worden aan uw bewering dat uw vader lid was van de LTTE,

dat u hierdoor samen met uw moeder gearresteerd werd in 2006, dat uw moeder en zus vermist zijn en

dat u jarenlang werd vastgehouden door de LTTE. De geloofwaardigheid van uw asielrelaas wordt

immers reeds in ernstige mate ondermijnd door uw verklaring Sri Lanka op legale wijze te hebben

verlaten (CGVS p.9). U zou naar eigen zeggen immers met uw eigen paspoort en zonder enig probleem

op het vliegtuig zijn gestapt in de luchthaven van Colombo (CGVS p.9). Het is echter weinig

waarschijnlijk dat de Sri Lankaanse autoriteiten die u en uw familie reeds ruim 12 jaar viseerden omwille

van het profiel van uw vader die banden zou hebben met de LTTE, die u en uw moeder eerder

arresteerden en die volgens uw verklaringen uw moeder en zus ontvoerden, u zonder enig probleem het

land zouden laten verlaten. Dat u desondanks probleemloos legaal Sri Lanka verliet ondermijnt uw

asielrelaas dan ook reeds in ernstige mate. Geconfronteerd met deze vaststelling beweerde u dat u

veilig was zolang u minderjarig was. Indien ze u zouden arresteren zouden de Sri Lankaanse

autoriteiten immers in de problemen komen met organisaties (CGVS p.13). Deze verklaring kan evenwel

allerminst overtuigen. U vroeg immers een nieuw paspoort en een visum aan. De Sri Lankaanse

autoriteiten hadden bijgevolg ruim voldoende mogelijkheid om u te arresteren nog voor u op de

luchthaven was. Het is dan ook weinig aannemelijk dat de Sri Lankaanse autoriteiten zich lieten

afremmen door uw jeugdige leeftijd.”

Waar in de bestreden beslissing wordt gesteld dat verzoeker “jarenlang werd vastgehouden door de

LTTE”, dient vastgesteld dat dit een materiële vergissing betreft. Uit een lezing van verzoekers

vluchtrelaas blijkt dat verzoeker beweert jarenlang te zijn geviseerd door de Sri Lankaanse autoriteiten

(het CID). Deze materiële vergissing doet echter geen enkele afbreuk aan het geheel van de motieven

in de bestreden beslissing.

De geloofwaardigheid van dit vluchtrelaas wordt echter wel bijkomend ondermijnd door de vaststelling

dat verzoeker op legale wijze met zijn eigen paspoort Sri Lanka kon verlaten. Indien verzoeker

daadwerkelijk jarenlang zou zijn geviseerd geweest door de Sri Lankaanse autoriteiten omwille van zijn

banden met de LTTE via zijn vader, kan redelijkerwijze worden verwacht dat zij verzoeker geen nieuw

paspoort en visum zouden afgeven. Verzoekers jeugdige leeftijd doet hieraan geen enkele afbreuk.

Verzoeker beweert immers reeds op vijfjarige leeftijd in 2006 door het CID te zijn opgesloten, zodat

verzoekers jeugdige leeftijd bezwaarlijk als een hindernis voor de Sri Lankaanse autoriteiten kan worden

beschouwd om verzoeker te arresteren indien zij menen hiertoe aanleiding te hebben wegens zijn

banden met de LTTE via zijn vader. Dat zij desalniettemin verzoeker een paspoort met visum afleverden

waarmee verzoeker op legale wijze Sri Lanka kon verlaten, doet dan ook afbreuk aan de

geloofwaardigheid van verzoekers bewering dat de Sri Lankaanse autoriteiten hem zouden viseren

wegens zijn banden met de LTTE via zijn vader. Waar verzoeker er in zijn verzoekschrift op wijst dat

dient te worden gekeken naar zijn risico op vervolging ingeval van terugkeer naar Sri Lanka, dient erop

gewezen dat de ongeloofwaardigheid van zijn vluchtrelaas doet besluiten dat verzoeker ingeval van

terugkeer naar Sri Lanka geen gegronde vrees voor vervolging heeft omwille van dit vluchtrelaas (wat

betreft het risico ingeval van screening bij aankomst in Sri Lanka: zie infra).

3.8. Verder motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat verzoekers

beweerde problemen met het CID reeds begonnen in 2006 en hij pas in 2018 Sri Lanka verliet, hetgeen

de ernst van deze problemen ondermijnt:
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“De geloofwaardigheid van uw asielrelaas wordt bovendien verder ondermijnd door de enorme

laattijdigheid van uw vertrek. Uw problemen begonnen immers reeds in 2006 en toch verliet u het

land pas twaalf jaar later (CGVS p.6, 11). Er kan dan wel worden aangenomen dat u in de periode van

2006 nog te jong was om zelf te beslissen het land te verlaten, maar uw moeder had wel de

mogelijkheid dit te doen. Buiten een poging om asiel aan te vragen via de Zwitserse ambassade in

2009, heeft uw moeder evenwel geen andere acties ondernomen om haar gezin in veiligheid te

brengen. Er kan nochtans verwacht worden van iemand die voortdurend lastig gevallen wordt door de

CID en wiens leven gevaar lijkt te lopen er alles aan zou doen om het land te verlaten, desnoods

op illegale wijze. Dat u dus van 2006 tot en met 2015 in Vavuniya bleef wonen relativeert de ernst van

de problemen in deze periode dan ook in ernstige mate. Ook nadat uw moeder en zus ontvoerd werden

in 2015 wachtte u nog ruim drie jaar alvorens het land te verlaten. Uw nonkel was nochtans duidelijk

bereid om uw reis te financieren en u bereikte stilaan de leeftijd waarop u zelf in staat was om

maatregelen te treffen ter uwer bescherming. Dat u zelfs nog elf maanden wachtte nadat u uw ordinary

level behaalde alvorens Sri Lanka te verlaten ondermijnt de door u aangehaalde vrees dan ook in

ernstige mate. U verklaarde immers dat het slechts drie maanden duurde om uw reis te organiseren

(CGVS p.9). Dat u nog elf maanden wachtte na het behalen van uw diploma in plaats van drie maanden

wijst er dan ook op dat u, noch uw nonkel enige haast hadden om uw vertrek uit Sri Lanka te

organiseren. Geconfronteerd met uw laattijdig vertrek uit Sri Lanka beweerde u eerst dat u niet vervolgd

zou worden zolang u minderjarig was (CGVS p.11). Uw minderjarige leeftijd maakt u evenwel niet

onschendbaar. De Sri Lankaanse autoriteiten hadden u dus reeds op minderjarige leeftijd kunnen

vervolgen. U verklaart overigens zelf dat uw zus, die ook minderjarig was, meegenomen werd door de

Sri Lankaanse autoriteiten waardoor besloten kan worden dat de Sri Lankaanse autoriteiten niet

terugdeinzen voor de vervolging van minderjarigen (CGVS p.11). Bij een volgende confrontatie met uw

laattijdig vertrek verklaarde u dan weer dat het even duurde om voldoende geld te verzamelen (CGVS

p.11). Uw nonkel betaalde echter veel geld omdat u tot België reisde, indien de vrees evenwel bijzonder

acuut was had hij u ook met minder geld minder ver kunnen sturen. Dat hij dit niet deed wijst dan ook

wederom uw vertrek uit Sri Lanka niet zo dringend was als u tracht aan te brengen. Bovendien gaf u

tijdens het interview aan dat uw nonkel reeds geruime tijd aangaf dat u Sri Lanka zou verlaten van

zodra u afstudeerde (CGVS p.11). Hij had bijgevolg voldoende tijd om geld te verzamelen voor u uw

examens van uw ordinary level aflegde. Toch duurde het ook na dit diploma nog elf maanden voor u

effectief vertrok (CGVS p.9). U werd nog een derde keer geconfronteerd met de laattijdigheid van uw

vertrek, maar na deze confrontatie kwam u niet verder dan de herhaling van uw asielrelaas (CGVS

p.14).”

In zijn verzoekschrift merkt verzoeker op dat zijn moeder pas op 17 september 2014 een definitief

antwoord kreeg van de Zwitserse asielinstanties. Hij wijst ook op de klacht van zijn moeder bij de Sri

Lankaanse Mensenrechtencommissie. Hij meent dat de kost van een vlucht niet mag worden

onderschat en wijst erop dat zijn oom zijn velden en koeien moest verkopen en dat er een smokkelaar

moest worden geregeld. Verzoeker en zijn oom meenden dat verzoeker relatief veilig was zolang hij

minderjarig was.

Verzoeker komt hiermee niet verder dan het herhalen van en volharden in (een deel van) zijn eerdere

verklaringen, hetgeen op zich bezwaarlijk als een dienstig verweer kan worden beschouwd.

In zoverre zou worden aangenomen dat mevrouw V.N. daadwerkelijk verzoekers moeder is, quod non

(zie supra), en zij pas op 17 september 2014 een definitief antwoord kreeg van de Zwitserse

asielinstanties, dient daarenboven worden vastgesteld dat verzoeker dan nog steeds pas ruim vier jaar

later Sri Lanka verliet. Ook de klacht van verzoekers (beweerde) moeder bij de Sri Lankaanse

Mensenrechtencommissie doet geen afbreuk aan de vaststelling dat verzoekers vertrek uit Sri Lanka

dermate laattijdig is dat afbreuk wordt gedaan aan de ernst en de geloofwaardigheid van zijn

vluchtrelaas. De commissaris-generaal wijst er in de bestreden beslissing terecht op dat verzoeker

verklaarde dat zijn oom zijn reis begon te regelen van zodra verzoeker was afgestudeerd, doch dat het

dan nog elf maanden duurde vooraleer verzoeker effectief vertrok. Een dergelijke lange tijdspanne kan

niet worden verklaard door het loutere feit dat er geld moest worden verzameld en een smokkelaar

moest worden geregeld. Verzoekers minderjarigheid doet opnieuw geen enkele afbreuk aan de

voorgaande vaststellingen. Aangezien de Sri Lankaanse autoriteiten volgens verzoekers verklaringen

reeds eerder zowel verzoeker als zijn zus arresteerden, beiden minderjarig op dat moment, kan niet

worden ingezien waarom verzoeker en zijn oom zouden denken dat verzoeker relatief minder gevaar

zou lopen zolang hij nog minderjarig was.
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3.9. Vervolgens motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat geen geloof

kan worden gehecht aan het beweerde lidmaatschap van verzoekers vader bij de LTTE gelet op het

ontbreken van bewijsstukken en zijn gebrekkige kennis over de activiteiten van zijn vader bij de LTTE:

“Het CGVS acht het voorts niet geloofwaardig dat uw vader lid was van de LTTE. U legt hiervan

geen bewijsstukken neer. Uw kennis hieromtrent was bovendien bijzonder beperkt. Zo slaagde u er

slechts in te vertellen dat uw vader bij de inlichtingendienst werkte en zijn tijgernaam Ve. was (CGVS

p.7). U kon evenwel niet vertellen wat uw vader juist moest doen voor de inlichtingendienst, welke rang

hij had of wat er uiteindelijk met hem gebeurd is (CGVS p.7, 14). U wist bovendien niet of er nog

familieleden langs vaderszijde actief waren bij de LTTE (CGVS p.7). Wat betreft uw familie langs

moederszijde wist u evenwel aan te geven dat hiervan niemand actief was voor de LTTE (CGVS p.7).

Hoewel uw jeugdige leeftijd en uw bewering uw vader nooit te hebben ontmoet een verschoningsgrond

kunnen bieden voor uw beperkte kennis over de LTTE-activiteiten van uw vader, kan toch verwacht

worden dat u beter op de hoogte zou zijn over uw vaders activiteiten. U heeft immers naar eigen

zeggen heel uw jeugd vervolging gekend naar aanleiding van de LTTE-activiteiten van uw vader, u

verloor hierdoor uw moeder en zus en u zag zich gedwongen uw land van herkomst te ontvluchten. Dat

u nooit veel meer informatie heeft gevraagd bij uw moeder of nonkel wijst dan ook eerder op de

ongeloofwaardigheid van uw verklaringen. Bovendien slaagde u er niet in om uw beweringen op enige

wijze te staven. U legde zelfs geen foto neer van uw vader (CGVS p.7). Uw bewering dat uw vader een

danig hoge functie had binnen de LTTE is overigens volledig in strijd met uw verklaring dat u en uw

moeder nog tijdens de Sri Lankaanse burgeroorlog werden vrijgelaten door het Singalese leger (CGVS

p.7, 11). Indien uw vader immers werkelijk een dergelijk hoog profiel zou hebben gehad binnen de

LTTE, kan aangenomen worden dat u en uw moeder van betekenisvolle waarde waren voor

het Singalese leger en zij jullie niet hadden laten gaan. Wanneer u hiernaar gevraagd werd verklaarde u

dat deze vrijlating louter te wijten was aan de invloed van de ICRC (CGVS p.13). Het lijkt evenwel

weinig waarschijnlijk dat de ICRC in staat zou zijn om de Terrorist Investigation Department ervan te

overtuigen om midden in het heroplaaiende conflict in Sri Lanka de van een Tamiltijger die voor de

inlichtingendienst werkt van de LTTE vrouw vrij te laten. Uw verklaring bood bijgevolg geen voldoende

verschoning voor deze tegenstrijdigheid.”

In zijn verzoekschrift stelt verzoeker dat de commissaris-generaal niet aan de hand van objectieve

informatie aantoont dat het ongeloofwaardig is dat de Sri Lankaanse overheid verzoeker en zijn moeder

in 2006 zouden vrijlaten op vraag van het Internationale Rode Kruis en dat dit argument slechts is

gebaseerd op assumpties en buikgevoel. De Raad wijst er evenwel op dat niet ieder motief in de

bestreden beslissing dient te worden gestaafd aan de hand van objectieve informatie. De

geloofwaardigheid van verzoekers verklaringen kan ook worden ondermijnd doordat deze verklaringen

inconsistent en/of incoherent zijn.

In casu wijst de commissaris-generaal er terecht op dat het geenszins aannemelijk is dat de Sri

Lankaanse autoriteiten te midden van het conflict met de LTTE in 2006 verzoeker en zijn moeder, zoon

en echtgenote van een hooggeplaatst lid van de inlichtingendienst van de LTTE, zouden vrijlaten op

simpele vraag van het Internationale Rode Kruis. Dienaangaande merkt de Raad bovendien op dat

nergens in de documenten van de Zwitserse asielinstanties wordt vermeld dat verzoekers (beweerde)

moeder werd vrijgelaten op vraag van het Internationale Rode Kruis, doch enkel dat zij na een tweede

opname in het ziekenhuis wegens een beroerte werd vrijgelaten onder de voorwaarde dat zij

tweewekelijks haar handtekening zou zetten op het politiekantoor van Vavuniya. Verder kan verzoekers

jeugdige leeftijd op zich niet zijn gebrekkige kennis over de activiteiten van zijn vader bij de LTTE

verschonen. Redelijkerwijze kan immers worden aangenomen dat verzoeker zich terdege zou trachten

te informeren over de activiteiten van zijn vader bij de LTTE aangezien hij heden meent naar aanleiding

van die activiteiten internationale bescherming te behoeven (zie ook supra).

3.10. Tevens motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat geen geloof kan

worden gehecht aan de arrestatie van verzoeker en zijn moeder in 2006 en dat evenmin geloof kan

worden gehecht aan verzoekers bewering dat zijn moeder en zijn zus vermist zijn:

“Ook uw verklaringen over de arrestatie van 2006 zijn weinig overtuigend. Zo kon u allereerst niet

uitleggen waarom u samen met uw moeder gearresteerd werd en uw zus niet. Hiernaar gevraagd

verklaarde u immers dat uw zus toen bij uw tante leefde. Gevraagd waar uw tante leefde verklaarde u

dan weer dat uw tante in jullie huis woonde (CGVS p.11). Uw zus was bijgevolg net als u bij uw moeder,

maar toch werd zij niet meegenomen, hetgeen op zijn minst vreemd te noemen is. Bovendien gaf u aan

dat deze arrestatie in Vavuniya plaatsvond, terwijl uit het document van de ICRC betreffende de
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arrestatie van uw moeder blijkt dat zij werd vastgehouden in Colombo (zie document 1 in groene map).

Aangezien u nooit uw band met V.N. heeft weten aantonen en uw kennis over deze gebeurtenis in strijd

is met het document dat u hiervan voorlegt ontstaat dan ook vermoeden dat dit document, indien het

een oprecht exemplaar betreft, niet uw echte moeder toebehoort. Het document betreft overigens

slechts een kopie die door eender wie kan worden nagemaakt. Ook het document van de Family

Rehabilitation Centre kan uw verklaringen niet staven (zie document 2 in groene map). Dit

document, overigens wederom een kopie, heeft immers een bijzonder gesolliciteerd karakter. Hierin

wordt de lezer immers uitgelegd dat mevrouw V. best asiel zou aanvragen in het buitenland. Het is

echter bijzonder merkwaardig, en weinig waarschijnlijk, dat een rehabilitatiecentrum een dergelijke brief

zou opstellen. Zo een brief, zeker een kopie, is daarenboven eenvoudig na te maken. Wat er ook van

zij, het is best mogelijk dat uw moeder, net als vele Tamils tijdens de oorlog, gearresteerd werd. Deze

arrestatie bewijst evenwel geenszins dat uw vader lid was van de LTTE, noch dat u in de periode van

2006 tot en met 2018 vervolgd werd.

Voorts kan het CGVS geen geloof hechten aan uw bewering dat uw moeder en zus vermist zijn. U

slaagt er immers allereerst niet in om deze bewering op enige wijze te staven. U gaf nochtans aan dat

uw nonkel de politie contacteerde en een klacht indiende en dat u deze klacht voor 15 augustus 2019

aan het CGVS zou bezorgen (CGVS p.11, 12). Het CGVS wachtte nog een ruime maand na de

opgelegde deadline, maar ontving deze klacht niet. Bovendien kan verwacht worden dat de ontvoering

van een moeder en een kind toch in de media verscheen, maar ook hiervan legt u geen bewijs neer. Het

is voorts bijzonder opvallend dat u, noch uw nonkel, ooit verdere pogingen hebben ondernomen om uw

moeder en zus terug te vinden (CGVS p.13). Er zou namelijk minstens van uw nonkel verwacht kunnen

worden dat hij naar een ngo zou stappen om dit onrecht aan te kaarten. Dat jullie geen actie

ondernamen ondermijnt dan ook de geloofwaardigheid van uw verklaringen in ernstige

mate. Geconfronteerd met deze vaststelling beweerde u dat u niets ondernam omdat u bang was en

niet wist hoe (CGVS p.13). Uw nonkel had evenwel meer levenservaring dan u en moet voldoende in

staat geweest zijn om gepaste hulp voor jullie te zoeken. Voorts is het doel van deze ontvoering niet

echt overtuigend. U beweert namelijk dat de CID uw moeder en zus ontvoerde zodat u alleen zou

overblijven en uw vader u zou komen helpen (CGVS p.12). U heeft uw vader echter niet meer gezien

sinds u anderhalf jaar oud was, het zou dan ook weinig waarschijnlijk zijn dat hij plots terug zou

verschijnen wanneer uw moeder en zus vermist waren (CGVS p.5). U kan dit geenszins staven en dit

betreft een loutere blote bewering van uwentwege. Bovendien zou de CID bij een dergelijke

missie bijzonder veel energie in deze ontvoering moeten steken die slechts een heel kleine kans op

slagen zou hebben. De CID zou dan immers uw huis hebben moeten observeren zodat ze wisten

wanneer enkel uw moeder en uw zus aanwezig waren om dan vervolgens te kunnen toeslaan zonder

dat iemand dit opmerkte. Het lijkt dan ook weinig waarschijnlijk dat de CID zich met een dergelijk

uitzichtloos werk zou bezighouden.”

In zijn verzoekschrift wijst verzoeker erop dat zijn zus op het moment van de arrestatie van hem en zijn

moeder in 2006 niet thuis was, maar “in de town”.

De Raad merkt op dat hoger reeds is komen vast te staan dat verzoekers verklaringen over waar hij en

zijn familie woonden in 2006 en waar hij en zijn moeder zouden zijn gearresteerd, niet overeenstemmen

met de inhoud van de documenten van de Zwitserse asielinstanties (zie supra) en evenmin met het

document van het Internationale Rode Kruis (verzoekschrift, stuk 2). Bovendien blijkt uit verzoekers

verklaringen tijdens zijn persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en

de Staatlozen geenszins dat verzoeker verklaarde dat zijn zus op het moment van de arrestatie van

hem en zijn moeder niet thuis was maar “in de town”:

“Eerst wil ik het hebben over 2006, jij en jouw moeder werden gearresteerd, waar was jouw zus

toen?

Zij woonde bij mijn tante.

Waarom woonde ze daar?

Die kwam naar ons huis en ze leefden in het huis.

En wanneer jij en jouw moeder gearresteerd werden war waren jullie toen?

In Vavuniya

In het huis?

In de town” (notities van het persoonlijk onderhoud, p. 11).

Aldus blijken verzoekers verklaringen tijdens het persoonlijk onderhoud onverzoenbaar met zijn

beweringen in onderhavig verzoekschrift, hetgeen eens te meer afbreuk doet aan de geloofwaardigheid

van zijn vluchtrelaas.
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Waar verzoeker wijst op het veelvuldig voorkomen van ontvoeringen in Sri Lanka (verzoekschrift, p. 12-

13 en 19), komt hij niet verder dan te verwijzen naar en citeren uit louter algemene informatie die geen

betrekking heeft op zijn eigen, individuele situatie. Het loutere feit dat ontvoeringen veelvuldig

voorkomen in Sri Lanka volstaat op zich niet om op de concrete motieven in de bestreden beslissing

een ander licht te werpen. Dat er bovendien sprake zou zijn van een onderrapportering doet geen

afbreuk aan het feit dat redelijkerwijze kan worden verwacht dat verzoeker en zijn oom verdere stappen

zouden ondernemen om verzoekers moeder en zus terug te vinden en/of vrij te krijgen. Dat verzoekers

oom liever “low profile” wenste te blijven, is een blote post factum-bewering.

Waar verzoeker nog wijst op de voorgelegde documenten, kan dienstig worden verwezen naar hetgeen

hieromtrent hoger reeds werd gesteld (zie supra).

Hetzelfde geldt voor waar verzoeker wijst op zijn jeugdige leeftijd. Waar verzoeker stelt dat de door zijn

(beweerde) moeder aangehaalde vervolgingsfeiten door de Zwitserse asielinstanties niet in twijfel

werden getrokken, dient erop gewezen dat in zoverre in de documenten van de Zwitserse asielinstanties

geloof wordt gehecht aan de door mevrouw V.N. aangehaalde vervolgingsfeiten, de Zwitserse

asielinstanties concluderen als volgt: “Na een aanhouding van 90 dagen op het bureau van de TID zou

u – onder voorwaarden- zijn vrijgelaten. Er zijn geen aanknopingspunten dat u op grond van deze

aanhouding binnen afzienbare tijd opnieuw blootgesteld zou kunnen worden aan

vervolgingsmaatregelen van de staat. Er valt echter niet uit te sluiten dat u ook na uw vrijlating voorts

onder toezicht stond van de Sri Lankaanse autoriteiten en dat u in dit verband ok onder andere

aangemaand zou zijn geweest uw handtekening te zetten en u nu voor verder mishandelingen vreesde.

Dergelijke maatregelen, die verband houden met de algemene bestrijding van terrorisme door LTTE

door de Sri Lankaanse autoriteiten, kunnen op grond van een gebrek aan intensiteit niet als vervolging

worden beschouwd. Indien de Sri Lankaanse regering nog steeds overtuigd zou zijn geweest dat u op

de één of andere manier een gevaar voor de veiligheid van de Sri Lankaanse staat zou hebben

betekend, zou u ongetwijfeld na uw vrijlaten begin 2007 opnieuw aangehouden zijn geweest, wat echter

niet het geval was. Bovendien gaf u aan dat u nooit lid was van de LTTE. […] Los daarvan gaat het bij

die door u aangevoerde problemen met het CID en het TID om nadelen die afgeleid worden uit lokaal en

regionaal beperkte vervolgingsmaatregelen. Uit uw verklaringen blijkt dat u met uw twee kinderen sinds

2007 in Vavuniya bij uw moeder verbleven. Indien u daadwerkelijk aan verdere vervolgingsmaatregelen

blootgesteld bent, had u zich hieraan kunnen onttrekken door te verhuizen naar een ander deel van uw

land van oorsprong. U bent daardoor niet aangewezen op de bescherming van Zwitserland.” De Raad

wijst er bovendien op dat uit de aan het administratief dossier toegevoegde informatie (zie map

'Landeninformatie' in het administratief dossier) blijkt dat de oorlog in Sri Lanka in 2009 werd beëindigd

en dat er intussen stappen worden gezet voor het bekomen van een verzoening tussen de verschillende

gemeenschappen. Het is dan ook niet aannemelijk dat verzoekers moeder en zus in 2015 door de Sri

Lankaanse autoriteiten zouden zijn ontvoerd teneinde verzoekers vader te kunnen terugvinden, laat

staan dat zij heden anno 2020 verzoeker hiervoor nog zouden bedreigen, temeer aangezien verzoeker

reeds sedert vlak na zijn geboorte geen contact meer had met zijn vader. De commissaris-generaal stelt

in de bestreden beslissing dan ook terecht als volgt:

“Voorts is het doel van deze ontvoering niet echt overtuigend. U beweert namelijk dat de CID uw

moeder en zus ontvoerde zodat u alleen zou overblijven en uw vader u zou komen helpen (CGVS p.12).

U heeft uw vader echter niet meer gezien sinds u anderhalf jaar oud was, het zou dan ook weinig

waarschijnlijk zijn dat hij plots terug zou verschijnen wanneer uw moeder en zus vermist waren (CGVS

p.5). U kan dit geenszins staven en dit betreft een loutere blote bewering van uwentwege. Bovendien

zou de CID bij een dergelijke missie bijzonder veel energie in deze ontvoering moeten steken die

slechts een heel kleine kans op slagen zou hebben. De CID zou dan immers uw huis hebben moeten

observeren zodat ze wisten wanneer enkel uw moeder en uw zus aanwezig waren om dan vervolgens

te kunnen toeslaan zonder dat iemand dit opmerkte. Het lijkt dan ook weinig waarschijnlijk dat de CID

zich met een dergelijk uitzichtloos werk zou bezighouden.”

3.11. Mede gelet op het voorgaande, waaruit blijkt dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers

vluchtrelaas en bijgevolg evenmin aan zijn voorgehouden banden met de LTTE, motiveert de

commissaris-generaal in de bestreden beslissing vervolgens terecht dat uit de beschikbare informatie

(zie map 'Landeninformatie' in het administratief dossier) blijkt dat het louter profiel van Tamil uit Sri

Lanka niet volstaat om aanspraak te maken op internationale bescherming:

“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
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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 asielzoekers) 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. Hier dient aan worden toegevoegd dat

er geen geloof gehecht kan worden aan de samenwerking tussen uw vader en de LTTE en u stelde

eveneens dat u verder geen andere familieleden heeft met banden met de LTTE.”

De informatie die verzoeker bijbrengt (verzoekschrift, stukken 18-21 en p. 15-17) ligt in dezelfde lijn als

de door de commissaris-generaal gehanteerde informatie en is dan ook niet van aard op de hiervoor uit

de bestreden beslissing geciteerde motivering een ander licht te werpen. Waar verzoeker in zijn

verzoekschrift stelt als volgt: “Het probleem is natuurlijk dat verzoeker wel degelijk een link heeft met de

LTTE, via zijn vader.”, dient erop gewezen dat hoger reeds is komen vast te staan dat geen geloof kan

worden gehecht aan verzoekers voorgehouden banden met de LTTE (zie supra). Er kan dan ook niet

worden aangenomen dat verzoeker ingeval van aankomst in Sri Lanka zou worden geviseerd door de

autoriteiten omwille van deze banden met de LTTE.

Voor het overige komt het een soevereine staat toe om de aldaar vigerende migratiewetgeving te

handhaven door middel van redelijke maatregelen. Dienaangaande kan er dienstig op worden gewezen

dat verzoeker op legale wijze en met zijn eigen paspoort met visum Sri Lanka heeft verlaten. Verzoeker

toont dan ook niet in concreto aan dat hij ingeval van aankomst in Sri Lanka op onredelijke wijze door de

Sri Lankaanse autoriteiten zou worden geviseerd wegens zijn verblijf in het buitenland.

3.12. Waar verzoekers raadsman in de opmerkingen bij de notities van het persoonlijk onderhoud

(verzoekschrift, stuk 17) nog wijst op de op til zijnde nieuwe wetgeving in Sri Lanka met betrekking tot

terrorismebestrijding en de mogelijke gevolgen hiervan voor de Tamilgemeenschap, komt hij niet verder

dan speculatie. Deze uiteenzetting is dan ook geenszins van aard een ander licht te werpen op de

motivering in de bestreden beslissing en/of op de beoordeling van verzoekers nood aan internationale

bescherming. Vooralsnog is deze wetgeving immers niet in voege.

3.13. Tevens wijst de Raad erop dat in zoverre in de bestreden beslissing wordt gerefereerd naar door

verzoeker voorgelegde kopieën van documenten en verzoeker intussen een originele versie van deze

kopieën voorlegt, de motivering in de bestreden beslissing dat verzoeker enkel kopieën voorlegt

uiteraard niet langer overeind blijft. Op zich doet dit echter geen afbreuk aan de beoordeling van deze

documenten (zie supra).

3.14. Het voorafgaande in acht genomen, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde

vrees voor vervolging heeft in de zin van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals bepaald in

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

3.15. Uit hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan verzoekers vluchtrelaas, waarop hij zich eveneens

beroept teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan worden gehecht. De

Raad meent derhalve dat verzoeker dan ook niet langer kan steunen op de elementen aan de basis van

dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op ernstige schade zoals bepaald in

artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet. In de mate dat verzoeker aanvoert dat artikel 3 van

het EVRM wordt geschonden, dient te worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-

generaal 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.

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

verzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het

ongeloofwaardige vluchtrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet.
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Met betrekking tot artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet ontwaart de Raad noch in het

administratief noch in het rechtsplegingsdossier enig element dat de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus op grond van voormeld artikel zou kunnen onderbouwen.

Bijgevolg maakt verzoeker niet aannemelijk dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen

dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de

zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

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 zes oktober tweeduizend twintig door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT W. MULS


