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 nr. 243 568 van 30 oktober 2020 

in de zaak RvV  X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. HEYVAERT 

Berckmansstraat 89 

1060 BRUSSEL 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Sri Lankaanse nationaliteit te zijn, op 27 april 2020 

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

staatlozen van 30 maart 2020. 

 

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 21 september 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 oktober 

2020. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. RYCKASEYS. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat Mr. P. HEYVAERT en van 

attaché K. ALLYNS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

De verzoekende partij verklaart de Sri Lankaanse nationaliteit te bezitten en geboren te zijn op 5 april 

1989.  

  

De verzoekende partij verklaart het Rijk een eerste maal te zijn binnengekomen op 10 januari 2010. Op 

dezelfde dag dient de verzoekende partij een eerste verzoek om internationale bescherming in. 

 

Op 11 augustus 2011 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een 

beslissing waarbij zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd. 

Bij arrest nr. X van 24 oktober 2011 werd deze weigeringsbeslissing door de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) bevestigd. 
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Op 5 januari 2012 dient verzoekende partij een tweede (volgend) verzoek om internationale 

bescherming in. 

 

Op 17 januari 2012 nam de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing tot weigering van 

inoverwegingname van een meervoudige aanvraag waartegen de verzoekende partij geen beroep 

aantekende. 

 

Na een verblijf in Denemarken, waar de verzoekende partij eveneens een verzoek om internationale 

bescherming indiende, reist zij terug naar België waar zij op 27 mei 2015 een derde (volgend) verzoek 

om internationale bescherming indient. 

 

Op 22 oktober 2015 werd dit derde (volgend) verzoek om internationale bescherming niet-ontvankelijk 

verklaard omdat Denemarken de verzoekende partij overnam in het kader van de Dublin-procedure. 

 

Nadat de verzoekende partij op vanuit Denemarken opnieuw naar België reist, dient zij op 19 oktober 

onderhavig, vierde (volgend) verzoek om internationale bescherming in. 

 

Op 6 februari 2020 wordt de verzoekende partij gehoord op het Commissariaat-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het CGVS).  

 

Op 30 maart 2020 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een 

beslissing waarbij zowel de vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd. 

Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas  

U verklaarde over de Srilankaanse nationaliteit te beschikken, tot de Tamil-bevolkingsgroep te behoren 

en afkomstig te zijn uit Uddapu in het district Puttalam. Sinds oktober 2008 werkte u als taxichauffeur 

van een motorriksja.  

In februari 2009 leerde u S. kennen. U reed vaak voor hem. U moest maandelijks enkele mensen en 

een ijsbox voor hem vervoeren. U werd dagelijks gecontroleerd aan de controleposten. Omdat u 

frequent naar de internationale luchthaven reed en omdat u ook Sinhalees spreekt, verdachten ze u 

niet. In mei 2010 werd u tegengehouden door het leger. De soldaten zeiden u dat u de “Liberation 

Tigers of Tamil Eelam” (LTTE) hielp. U ontkende en ze lieten u vertrekken. U belde S.. Hij vertelde u dat 

hij er voor zou zorgen als er iets gebeurde en dat u zich geen zorgen diende te maken. U vervoerde 

daarna nog enkele keren mensen van S.. Op 22/10/2010 vervoerde u voor hem Y. naar de markt van 

Negombo. Aan het checkpoint van Thathuruoya werd u tegengehouden. Jullie identiteit werd genoteerd 

en de details van uw voertuig. De volgende dag werd Y. ontvoerd, vernam u later. U vernam later tevens 

dat Y. had verteld dat u voor de “Liberation Tigers of Tamil Eelam” werkte. Op 03/12/2010 kwam ’s 

avonds een witte bestelwagen naar uw huis. Sinhalezen kwamen u zoeken. U was bij een vriend thuis. 

Ze sloegen uw vader en hielden een geweer tegen uw moeders hoofd. Ze beschuldigden u ervan dat u 

samen met S. voor de LTTE werkte, dat u met uw taxi voor de LTTE reed. Jullie huis werd doorzocht. 

Ze zeiden dat ze u zouden doden. Uw ader verwittigde u telefonisch. U dook onder bij uw nicht in 

Chilaw, in Sinhala-gebied. U verbleef er vijf dagen. Dan nam uw vader u mee naar een smokkelaar in 

Kochikada, nabij Negombo. U verbleef er 20 dagen.  

Op 28 december 2010 verliet u Sri Lanka per vliegtuig. Via Dubai vloog u naar Istanbul, Turkije. U 

verbleef er acht dagen. Op 05 januari 2011 werd u met de wagen weggebracht. Jullie reden enkel ’s 

nachts, vijf uren per nacht. Vijf dagen later, op 10 januari 2010, kwam u in België aan. Dezelfde dag 

verzocht u hier ook internationale bescherming. Ter staving van uw verzoek legde u volgende 

documenten neer: uw identiteitskaart, uw rijbewijs, een uittreksel uit het geboorteregister met vertaling, 

twee voertuiglicenties, één kopie van een voertuiglicentie, puntenlijst lager middelbaar onderwijs, een 

communicatieformulier van de politie, een “To Whom it May Concern” van een priester, een kopie van 

een aanvraag tot het bezoek aan een gevangene, Marian Joseph David “Yousf” genaamd, met vertaling 

en vier enveloppen.  

Op 12 augustus 2011 nam het Commissariaat-generaal een beslissing tot weigering van de 

Vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omdat er geen geloof werd 

gehecht aan uw voorgehouden problemen in Sri Lanka. U ging in beroep tegen deze beslissing, maar 

op 24 oktober 2011 bevestigde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de beslissing van het 

Commissariaat-generaal.  

Zonder België te hebben verlaten deed u op 5 januari 2012 een tweede verzoek om 

internationale bescherming. U verwees terug naar uw eerder aangehaalde problemen. Op 17 januari 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

2012 weigerde de Dienst Vreemdelingenzaken uw verzoek in overweging te nemen. U ging niet in 

beroep tegen deze beslissing.  

U reisde in 2014 kort naar Denemarken, waar u een verzoek om internationale bescherming deed. 

Zonder de uitkomst van het verzoek af te wachten keerde u terug naar België, waar u op 27 mei 2015 

een derde verzoek om internationale bescherming deed. Op 22 oktober 2015 werd uw verzoek 

onontvankelijk verklaard, omdat Denemarken uw dossier overnam in het kader van een Dublin-

procedure.  

U werd in 2015 overgebracht naar Denemarken, waar u verbleef tot u in 2017 een negatieve beslissing 

kreeg. U keerde daarop terug naar België, waar u op 19 oktober 2017 een vierde verzoek om 

internationale bescherming deed. Dit verzoek werd op 23 oktober 2019 ontvankelijk verklaard.  

Bij dit nieuwe verzoek verklaart u dat u deels gelogen hebt in uw vorige verzoeken, daar u in Sri Lanka 

namelijk kort zou zijn opgepakt geweest en u kon vrijkopen voorafgaande aan uw vertrek, maar u dit niet 

vertelde. U verwijst naar activiteiten die u in België ontplooide voor de Tamil Youth Organisation en het 

Tamil Coordinating Comitee (TYO en TCC) en waarvoor u bij terugkeer naar Sri Lanka in de problemen 

vreest te komen. U voegt tevens toe dat uw vader omwille van uw problemen in 2012 naar Australië 

reisde en hier verzocht om internationale bescherming. In 2015 keerde hij evenwel vrijwillig terug naar 

Sri Lanka. Ondertussen waren er in 2015 onbekenden langs geweest bij uw moeder die allusies 

maakten aan uw activiteiten in België. Uw vader werd vervolgens opgepakt in de loop van 2017 onder 

valse beschuldigingen van banden met de LTTE. U vermoedt dat uw problemen de werkelijke reden 

zijn. Hij werd eind 2019 onder borg vrijgelaten.  

Ter staving van uw relaas legt u voor: een brief TYO 2015, een registratie klacht bij HRC Sri Lanka, een 

aangifte politie Sri Lanka 2015 en vertaling, een brief HRO Sri Lanka, een medisch onderzoek attest, 

een psychologisch dossier, foto’s activiteiten voor 2015 en artikelen situatie Sri Lanka, documenten over 

uw vader zijn procedure in en terugkeer uit Australië, het dossier van aanklacht dossier tegen uw vader, 

een uittreksel uit het paspoort van uw moeder, nieuwere psychologische attesten, een afschrift betaling 

lidgeld TCC, foto’s van de Mullivailkal herdenkingsdagen 2018 en 2019, brieven TCC en TYO 2020, 

foto’s activiteiten na 2015, en een enveloppe. U liet naderhand ook nog een aantal foto’s overmaken op 

10 februari 2020.  

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 bepaalde bijzondere 

procedurele noden kunnen worden aangenomen.  

Uit de psychologische rapporten die u voorlegde blijkt immers dat u met een depressie kampt. Om hier 

op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u steunmaatregelen verleend in het kader van de 

behandeling van uw verzoek door het Commissariaat-generaal. Er werd doorheen het onderhoud op 

gelet dat u in staat was om coherente verklaringen af te leggen, het onderhoud werd gevoerd aan een 

rustige tempo en op kalme wijze, en u kreeg de mogelijkheid om te pauzeren wanneer het onderhoud u 

te zwaar werd.  

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

gemaakt dat u een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft 

of een reëel risico op het lopen van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire 

bescherming loopt.  

U haalt een aantal zaken aan. U verwijst terug naar het relaas dat u eerder naar voren bracht omtrent 

problemen die u gekend zou hebben in Sri Lanka, u haalt aan dat u bij terugkeer in de problemen zou 

kunnen komen omwille van uw activiteiten in België, en u geeft aan dat uw vader in Sri Lanka omwille 

van u opgepakt geweest zou zijn in 2017. U bent er evenwel niet in geslaagd om een gegronde vrees 

voor vervolging op basis van deze zaken aannemelijk te maken.  

Wat betreft de problemen die u gekend zou hebben in Sri Lanka, dient aangestipt te worden dat 

deze reeds bij uw eerste verzoek als weinig geloofwaardig werden beoordeeld, een oordeel dat de RvV 

onderschreef. U brengt heden een licht gewijzigde versie van dit relaas naar voren: u verklaart namelijk 

dat u de autoriteiten niet louter kon ontlopen, maar eigenlijk een tijdje werd opgepakt en dan kon 

ontsnappen door omkoping (CGVS p. 13 – 15). U slaagt er evenwel niet in om een overtuigende uitleg 

te geven waarom u hierover voorheen tegen het Commissariaat-generaal gelogen zou hebben. U 

verklaart dat u vreesde dat het Commissariaat-generaal zou communiceren met de Sri Lankaanse 

autoriteiten, ontdekken dat u was opgepakt, horen dat u verdacht werd van banden met de LTTE, en u 

om die reden repatriëren (CGVS p. 13). Dit is evenwel geen ernstige redenering, enerzijds omdat u bij 

uw eerste persoonlijk onderhoud de vertrouwelijkheid van het onderhoud werd toegelicht (gehoorverslag 

dd. 29 juli 2011, p. 1), waardoor u moest weten dat het Commissariaat-generaal in geen geval zou 

communiceren met de Sri Lankaanse autoriteiten. Het zou ook maar weinig logisch zijn dat u 
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internationale bescherming komt zoeken bij de Belgische autoriteiten omdat u in Sri Lanka verdacht zou 

worden van banden met de LTTE, maar dat u tegelijkertijd vreest dat België om die reden met de Sri 

Lankaanse autoriteiten over u zou communiceren en u vervolgens repatriëren. Anderzijds maakt het in 

deze ook weinig uit of u wel dan niet opgepakt geweest zou zijn, omdat de verdenking dat u banden had 

met de LTTE sowieso in uw relaas aan bod kwam. Als u werkelijk vreesde dat België u hiervoor (de 

mogelijkheid van banden met de LTTE) zou repatriëren, zou dit niet de kern van uw relaas gevormd 

hebben, waar u ook op gewezen werd (CGVS p. 13, 14).  

Bovendien dient opgemerkt te worden dat de gronden waarop uw relaas ongeloofwaardig bevonden 

werden bij uw eerste verzoek, zaken betroffen die zich in de chronologie van uw relaas situeerden voor 

het moment van uw arrestatie dan wel het ontlopen van de autoriteiten (weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus dd. 12 augustus 2011). Dat u 

heden verklaart dat u eigenlijk kort bent opgepakt in plaats van de autoriteiten te kunnen ontlopen, 

vermag het dus niet dit oordeel te wijzigen.  

Dat u opgepakt zou zijn in plaats van de autoriteiten te hebben kunnen ontlopen, betreft trouwens 

slechts een blote bewering, daar u deze bewering met geen enkel geloofwaardig stuk kan staven, zoals 

daar zijn arrestatiebevelen edm., waar u ook op gewezen werd (CGVS p. 15). U verwees voor de DVZ 

wel naar medische attesten, maar hierin wordt slechts een weergave gegeven van uw verklaringen, 

zonder dat vaststaat dat de opgemerkte littekens werkelijk te maken hebben met de door u 

voorgehouden problemen (document 5).  

U legt ook een aantal documenten voor die aangeven dat uw moeder een aangifte heeft gedaan bij de 

Human Rights Commission en bij de politie in Sri Lanka (documenten 2, 3). Deze bewijzen evenwel 

geenszins de door u voorgehouden problemen, maar hooguit dat uw moeder aangifte heeft gedaan van 

iets. In het licht van hetgeen geargumenteerd supra kan dit de aannemelijkheid van hetgeen u 

voorhoudt dus niet herstellen. U legt ook een brief van de Human Rights Orgaisation of Sri Lanka voor 

(document 4). Hierover kan gesteld worden dat deze een volledig gesolliciteerd karakter heeft, en louter 

zaken herhaalt ontvangen uit tweede hand. Bovendien wordt in de brief gesteld dat er mannen kwamen 

naar uw moeder die informatie over u vroegen, terwijl u zelf net beweerde dat deze mannen net wisten 

over uw voorgehouden banden met de LTTE en daarom dreigementen uitten, waar u ook op gewezen 

werd (CGVS p. 15, 16). U probeert dit goed te praten door te stellen dat uw moeder uw voorgehouden 

banden met de LTTE niet in de aandacht wou brengen (CGVS p. 15). Dit leidt dan weer tot de 

vraag waarom men u zou bedreigen op dergelijke manier, terwijl het net beter zou zijn u een vals gevoel 

van veiligheid te geven zodat u kan terugkomen en men u kan vatten, waar u ook op werd gewezen 

(CGVS p. 16). Wat er ook van zij, deze documenten vermogen het niet de vaststellingen supra om te 

buigen.  

Wat betreft de voorgehouden arrestatie in Sri Lanka van uw vader een tweetal jaar na zijn terugkeer uit 

Australië in 2015. U verklaarde dat men een zaak tegen uw vader fabriceerde omwille van u, zodat 

ze de familie in het oog konden houden. Gevraagd waarom ze daarvoor wachtten tot 2017, in plaats van 

uw vader meteen bij terugkeer naar Sri Lanka in 2015 te vatten, had u evenwel geen verklaring (CGVS 

p. 12). U verwijst u in deze hoofdzakelijk naar een juridisch dossier dat een aanklacht tegen uw vader 

zou bevatten (CGVS p. 11, 12; document 9). Na vertaling van het document bleek het evenwel te gaan 

over een dossier betreffende ene Kandaiya Kulandavel, geboren in 1964. Uw vader daarentegen heet 

Anthony Appuhamy Monosingo, geboren 1968 (zie bvb. document 8). Er wordt slechts eenmaal 

zijdelings melding gemaakt van ene Manosinghe als zijnde een vriend van de beklaagde (vertaling 

document 9), wat lang niet genoeg is om een lopende procedure tegen uw vader aan te kunnen tonen. 

Dat er een aanklacht werd geformuleerd tegen uw vader omwille van u blijft dus slechts een blote 

bewering, welke u bovendien valselijk probeerde te staven met een document met een geheel andere 

inhoud dan hetgeen u voorhield tijdens het persoonlijk onderhoud. Dit getuigt maar van weinig 

medewerkingszin met de procedure en kan allerminst een vrees voor vervolging in uwer hoofde 

aannemelijk maken.  

Wat betreft uw voorgehouden activiteiten in België bij het Tamil Coordinating Comitee en de Tamil 

Youth Organisation. U verklaarde dat u sinds 2011 lid was van de TCC/TCO en de TYO. U zou voor 

deze organisaties lidgeld betaald hebben, naar sportieve en herdenkingsbijeenkomsten zijn gegaan, 

en medeorganisator geweest zijn van de Mullivaikal rembrance day in 2018 (CGVS p. 4, 5). Deze 

laatste bleek evenwel een eerder beperkte rol, die u tijdens het onderhoud omschreef als niet-

leidinggevend (CGVS p. 8), ondanks uw bewering voor de DVZ dat u een ploegleider was, en uw 

opmerkingen in die zin op de notities bij het onderhoud. Wat betreft deze opmerkingen, noteert u 

eenvoudigweg dat u sinds 2016 een leider geweest zou zijn, zij het een “not very active leader” 

(opmerkingen bij CGVS p. 8). U bent evenwel uitvoerig bevraagd over uw activiteiten, en hieruit bleek 

dat uw functie hooguit die was van tijdelijke teamleider binnen een klein team van vijf man voor 

het regelen van enkele praktische zaken omtrent de herdenkingsdag, zoals het ophalen van 

spandoeken (CGVS p. 4 – 8). Uw bewering in de opmerkingen op de notities als zou u een leider binnen 
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de organisatie geweest zijn is dus maar een blote bewering niet gestaafd door uw overige verklaringen 

of stukken. Er kan daarom gesteld worden dat u geen prominente rol bekleedt binnen de Tamil-

diaspora.  

In dit kader dient er op gewezen te worden dat bij asielaanvragen die steunen op activiteiten in het 

gastland (réfugié sur place) er een bijzondere bewijslast geldt, namelijk dat indien een kandidaat-

vluchteling niet vervolgd werd in zijn land van herkomst, het aangehaalde zelf geschapen risico op zich 

geen bewijs is van een gegronde vrees voor vervolging. De beslissende instantie zal met een grotere 

dan normale strengheid de aannemelijkheid van de aanvraag beoordelen en verzoeker moet een 

uitvoerig en coherent relaas brengen van de redenen waarom hij vervolging vreest, onder meer met 

betrekking tot zijn achtergrond, persoonlijkheid en andere persoonlijke elementen (UNHCR, “Note on 

refugee sur place claims, d) Procedural aspects”, februari 2004). Bij de beoordeling van elementen die 

ontstaan zijn na aankomst in het onthaalland zijn de reële kans op vervolging, de ernst van die 

vervolging en het verband met de in het Verdrag van Genève vermelde redenen van cruciaal belang.  

Er moet rekening gehouden worden met de beoordeling van de handelingen van de betrokkene door de 

overheden van het land van herkomst, meer bepaald of er aanwijzingen zijn dat de aangehaalde 

activiteiten kunnen leiden tot de toeschrijving van een dissidente politieke overtuiging door 

bovenvermelde overheden (UNHCR, “Note on refugié sur place claims”, februari 2004). Daartoe dient in 

de eerste plaats te worden nagegaan of de overheden van het land van herkomst op de hoogte zijn van 

de aangehaalde activiteiten (UNHCR, “Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le 

statut de réfugié”, Genève, 1992, 96).  

Het is echter niet aannemelijk dat u in het geval van een terugkeer naar Sri Lanka problemen zou 

kennen omwille van het feit dat u sinds uw aankomst in België heeft deelgenomen manifestaties en 

sportevenementen, noch dat de Sri Lankaanse autoriteiten hiervan op de hoogte zouden zijn. Gelet op 

bovenstaande vaststellingen maakt u immers niet aannemelijk dat u voor uw komst naar België in de 

specifieke negatieve aandacht van de Sri Lankaanse autoriteiten stond, waardoor er redelijkerwijze van 

uitgegaan kan worden dat deze overheden uw handelingen niet op de voet gevolgd hebben en derhalve 

niet op de hoogte zijn van zijn acties in België. Bovendien legt hier geen enkel begin van bewijs van 

neer. U stelt enkel dat u gefotografeerd zou zijn in 2014 (CGVS p. 8), maar u toont geenszins aan dat 

hier op enigerlei wijze gevolg aan gegeven is. U heeft dus niet aangetoond dat uw activiteiten in België 

gekend zijn bij de Sri Lankaanse autoriteiten, laat staan dat dit u in een dermate negatieve 

belangstelling zou kunnen brengen dat u bij een terugkeer gevaar zou lopen. Uit de informatie in het 

administratief dossier (“COI Focus: Sri Lanka: Terugkeer naar Sri Lanka” van 22 mei 2019) blijkt 

bovendien geenszins dat personen met een dergelijke beperkte rol in de diaspora nood hebben aan 

internationale bescherming louter omwille van hun activiteiten in het buitenland.  

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

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

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

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

Vreemdelingenwet.  

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

bovenstaande appreciatie in positieve zin kunnen doen ombuigen. Er is supra al gewezen op de 

beperkte waarde van bepaalde specifieke documenten die u voorlegde. In het algemeen hebben 

documenten bovendien enkel een ondersteunende werking, en ze kunnen niet de geloofwaardigheid 

van ongeloofwaardige verklaringen herstellen. Uit informatie toegevoegd aan het dossier blijkt trouwens 

dat documenten in Sri Lanka eenvoudig te verkrijgen zijn, hetzij via corruptie of door ze na te laten 

maken.  

De door u aangehaalde medische problemen (attesten die wijzen op depressie, PTSD, edm.; document 

6, 11) kunnen niet volstaan om de erkenning van de vluchtelingenstatus of subsidiaire 

beschermingsstatus te rechtvaardigen. Voor de beoordeling van medische problemen an sich, dient 

men zich te richten tot de daartoe geëigende procedure, namelijk een aanvraag om machtiging tot 

verblijf op grond van artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gezien uw beweerde band met de LTTE als niet geloofwaardig wordt beoordeeld door het CGVS, acht 

het CGVS aldus, alle risicofactoren in acht nemende, een terugkeer naar Sri Lanka mogelijk voor u.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

administratieve dossier toegevoegd (zie blauwe map).  

C. Conclusie  

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

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

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

 

2. Over de gegrondheid van het beroep 

 

2.1. Het betoog van de partijen 

 

2.1.1. Het verzoekschrift 

 

In een eerste en enig middel beroept de verzoekende partij zich op de schending van artikel 3 van het 

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: 

EVRM). 

 

De verzoekende partij betwist de motieven van de bestreden beslissing en besluit dat haar vluchtrelaas 

wel degelijk geloofwaardig is. 

 

De verzoekende partij vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen en terug te sturen naar het 

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen voor verder onderzoek. 

 

2.1.2. Ter terechtzitting legt de verzoekende partij een aanvullende nota neer. Deze aanvullende nota 

bevat de volgende documenten: Journal medische dossier opvangcentrum, brief Union des Tamils 

d’Europe en medisch attest van 8 september 2019. 

 

2.1.3. De verwerende partij brengt geen nota met opmerkingen bij. 

 

2.2. Bevoegdheid 

 

Inzake beroepen tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen beschikt de Raad over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil met alle 

feitelijke en juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek 

voert op basis van het rechtsplegingsdossier. Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg 

uitspraak over de grond van het geschil (wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot 

oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, p. 

95-96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door 

de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van verzoekers daarop. Hij dient 

verder niet op elk aangevoerd argument in te gaan. 

 

De Raad is het enige rechtscollege dat bevoegd is om kennis te nemen van de beroepen ingediend 

tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. In  

toepassing van de richtlijn 2011/95/EU, moet de Raad zijn bevoegdheid uitoefenen op een wijze die 

tegemoet komt aan de verplichting om “een daadwerkelijk rechtsmiddel bij een rechterlijke instantie” te 

voorzien in de zin van artikel 46 van de richtlijn 2013/32/EU. Hieruit volgt dat wanneer de Raad een 
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beroep onderzoekt dat werd ingediend op basis van artikel 39/2, § 1 van de Vreemdelingenwet, hij 

gehouden is de wet uit te leggen op een manier die conform is aan de vereisten van een volledig en ex 

nunc onderzoek die voortvloeien uit artikel 46, § 3 van de richtlijn 2013/32/EU. 

 

Op grond van artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet worden de verzoeken om internationale 

bescherming hierna bij voorrang onderzocht in het kader van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in 

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van dezelfde wet. De 

Raad moet daarbij een gemotiveerd arrest vellen dat aangeeft om welke redenen een verzoeker om 

internationale bescherming al dan niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 

van de Vreemdelingenwet.  

 

2.3. Bewijslast en samenwerkingsplicht 

 

Het wettelijke kader omtrent de bewijslast en samenwerkingsplicht wordt heden uiteengezet in de 

artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn 

2011/95/EU en artikel 13, lid 1 van de richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unie-

rechtelijke bepalingen moeten worden gelezen. 

 

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

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

twee onderscheiden fasen. 

 

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

van het verzoek kunnen vormen. De in artikel 4, lid 1 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1 van 

de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht, die is beperkt tot deze eerste fase, houdt in dat 

het in beginsel aan de verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter 

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

spoedig mogelijk aan te brengen opdat de relevante elementen van zijn verzoek kunnen worden 

bepaald. De verzoeker moet aldus een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer 

aan de hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijs-

materiaal. Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, 

actueel of relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker 

samen te werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast moeten 

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

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

 

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

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

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de 

toekenning van internationale bescherming. Hier wordt beoordeeld wat de gevolgen zijn van de tot 

staving van het verzoek ingediende elementen, en dus wordt beslist of die elementen daadwerkelijk 

kunnen voldoen aan de voorwaarden voor de toekenning van de gevraagde internationale bescherming.  

Dit onderzoek van de gegrondheid van het verzoek behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de met 

het onderzoek belaste instanties zodat in deze fase een samenwerkingsplicht niet aan de orde is (HvJ 

22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 64-70). 

 

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

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, onder meer, rekening worden 

gehouden met alle relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een 

beslissing inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen die gelden in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast, alsook met  

de door de verzoeker overgelegde documenten en afgelegde verklaringen. Consistentie, voldoende 

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

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

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

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

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

gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen. 
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Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere 

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

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan: 

 

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

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen; 

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

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

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

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

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

 

2.4. Formele motivering 

 

De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen hebben tot doel de burger in kennis te stellen van de redenen waarom de 

administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding 

toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. De Raad stelt vast dat de motieven van de 

bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die beslissing kunnen gelezen worden zodat de 

verzoekende partij er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de 

bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover hij in rechte beschikt. 

Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in 

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 

62, §2 van de Vreemdelingenwet voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 

1.64.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 september 

2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148). De verzoekende partij maakt niet duidelijk op 

welk punt deze formele motivering haar niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke 

juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn 

aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt uit het 

verzoekschrift dat de verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel 

van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS 21 maart 2007, nr. 169.217). Het middel 

kan in zoverre niet worden aangenomen. 

 

2.5. Aangaande de vluchtelingenstatus 

 

2.5.1. De verzoekende partij dient op 10 januari 2010 een eerste verzoek om internationale 

bescherming in België in. Hij voert aan dat hij door de Sri Lankaanse autoriteiten wordt bedreigd omdat 

hij ervan verdacht werd als taxichauffeur samen te werken met de “Liberation Tigers of Tamil Eelam” 

(hierna: LTTE). Op 11 augustus 2011 nam de commissaris-generaal een beslissing tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omdat geen geloof kon worden 

gehecht aan de bewering van de verzoekende partij dat zij er door de Sri Lankaanse autoriteiten van 

werd verdacht samen te werken met de LTTE. Bij arrest nr. 69 051 van 24 oktober 2011 werd deze 

weigeringsbeslissing door de Raad bevestigd. 

 

Op 5 januari 2012 dient de verzoekende partij een tweede (volgend) verzoek om internationale 

bescherming in België in. Zij volhardt in de vluchtmotieven die zij reeds in het kader van haar eerste 

verzoek om internationale bescherming aanhaalde. Op 17 januari 2012 nam de Dienst 

Vreemdelingenzaken een beslissing tot weigering van inoverwegingname van een meervoudige 

asielaanvraag, waartegen de verzoekende partij geen beroep aantekende zodat deze beslissing 

intussen definitief is geworden. 

 

Vervolgens reisde de verzoekende partij in 2014 naar Denemarken waar zij een verzoek om 

internationale bescherming indiende. Alvorens de uitkomst van voornoemd verzoek om internationale 

bescherming in Denemarken af te wachten, reisde de verzoekende partij opnieuw naar België waar zij 

op 27 mei 2015 een derde (volgend) verzoek om internationale bescherming indiende. Dit derde 

verzoek werd op 22 oktober 2015 niet-ontvankelijk verklaard omdat Denemarken de verzoekende partij 

overnam in het kader van de Dublin-procedure. 

 

Nadat de verzoekende partij in Denemarken een negatieve beslissing kreeg, reisde zij opnieuw naar 

België waar zij op 19 oktober 2017 onderhavig, vierde (volgend) verzoek om internationale bescherming 
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indient. Zij volhardt grotendeels in de vluchtmotieven die zij in het kader van haar eerste verzoek om 

internationale bescherming uiteenzette, doch voegt toe dat zij eerder deels heeft gelogen. Zij stelt dat zij 

in Sri Lanka kort werd opgepakt en zich kon vrijkopen vlak voor haar vertrek. Verder voert zij aan dat zij 

in België actief is voor de “Tamil Youth Organisation” (hierna: TYO) en het “Tamil Coordinating 

Comittee” (hierna: TCC) en dat zij vreest omwille hiervan problemen te kennen ingeval van terugkeer 

naar Sri Lanka. Zij stelt tevens dat haar vader in 2012 omwille van haar problemen naar Australië reisde 

en er om internationale bescherming verzocht, doch in 2015 vrijwillig naar Sri Lanka terugkeerde. De 

verzoekende partij voert aan dat in 2015 onbekenden bij haar moeder langskwamen en alludeerden op 

haar activiteiten in België. Zij stelt dat haar vader in 2017 werd opgepakt onder de valse beschuldiging 

van banden met de LTTE, doch de verzoekende partij vermoedt dat haar problemen de werkelijke reden 

zijn voor de arrestatie van haar vader, die eind 2019 op borg werd vrijgelaten. De verzoekende partij legt 

tevens een aantal bijkomende documenten voor (zie map 'Documenten' in het administratief dossier).  

 

2.5.2. Ter staving van haar vluchtrelaas brengt de verzoekende partij de volgende documenten bij: een 

brief TYO 2015, een registratie klacht bij HRC Sri Lanka, een aangifte politie Sri Lanka 2015 en 

vertaling, een brief HRO Sri Lanka, een medisch onderzoek attest, een psychologisch dossier, foto’s 

activiteiten voor 2015 en artikelen situatie Sri Lanka, documenten over de procedure van haar vader in 

en terugkeer uit Australië, het dossier van aanklacht dossier tegen haar vader, een uittreksel uit het 

paspoort van haar moeder, nieuwere psychologische attesten, een afschrift betaling lidgeld TCC, foto’s 

van de Mullivailkal herdenkingsdagen 2018 en 2019, brieven TCC en TYO 2020, foto’s activiteiten na 

2015, en een enveloppe. Op 10 februari 2020 heeft de verzoekende partij nog een aantal foto’s 

overgemaakt. 

 

Ter terechtzitting legt de verzoekende partij een aanvullende nota neer. Deze aanvullende nota bevat de 

volgende documenten: Journal medische dossier opvangcentrum, brief Union des Tamils d’Europe en 

medisch attest van 8 september 2019. 

 

De verzoekende partij brengt een aantal documenten bij waaruit blijkt dat haar moeder aangifte gedaan 

heeft bij de Human Rights Commission en de bij de politie in Sri Lanka. In de bestreden beslissing wordt 

terecht aangegeven dat deze documenten hoogstens aantonen dat de haar moeder van “iets” aangifte 

gedaan heeft, maar deze documenten zijn op zich onvoldoende om de door de verzoekende partij 

aangehaalde problemen geloofwaardig te achten. De brief van de Human Rights Organisation of Sri 

Lanka brengt informatie bij die ze uit tweede hand verkregen heeft. Daarenboven wordt in de bestreden 

beslissing terecht gesteld dat: “Bovendien wordt in de brief gesteld dat er mannen kwamen naar uw 

moeder die informatie over u vroegen, terwijl u zelf net beweerde dat deze mannen net wisten over uw 

voorgehouden banden met de LTTE en daarom dreigementen uitten, waar u ook op gewezen werd 

(CGVS p. 15, 16). U probeert dit goed te praten door te stellen dat uw moeder uw voorgehouden 

banden met de LTTE niet in de aandacht wou brengen (CGVS p. 15). Dit leidt dan weer tot de vraag 

waarom men u zou bedreigen op dergelijke manier, terwijl het net beter zou zijn u een vals gevoel van 

veiligheid te geven zodat u kan terugkomen en men u kan vatten, waar u ook op werd gewezen (CGVS 

p. 16).” 

 

De verzoekende partij brengt ook documenten bij waarvan ze stelt dat deze betrekking hebben op de 

arrestatie van haar vader een tweetal jaren na haar terugkeer uit Australië. De verzoekende partij 

verklaart dat de Sri Lankaanse overheid een klacht tegen haar vader heeft gefabriceerd omwille van 

haar. In de bestreden beslissing wordt terecht gesteld dat na vertaling van het document blijkt dat het 

dossier betrekking heeft op een persoon genaamd K.K., geboren in 1964, terwijl haar vader 

daarentegen A.M.M. heet en in 1968 geboren is. M. wordt slechts eenmaal als een vriend van de 

beklaagde vermeld, wat lang niet genoeg is om een lopende procedure tegen haar vader te staven. 

Bovendien wordt in de bestreden beslissing vastgesteld dat haar vader reeds in 2015 uit Australië 

teruggekeerd is, en dat het in dat opzicht ook vreemd zou zijn dat de autoriteiten tot 2017 gewacht 

zouden hebben om een dergelijke aanklacht te fabriceren. Dat er een aanklacht werd geformuleerd 

tegen haar vader omwille van haar blijft dus slechts een blote bewering, welke de verzoekende partij 

bovendien valselijk probeerde te staven met een document met een geheel andere inhoud dan hetgeen 

ze voorhield tijdens het persoonlijk onderhoud.  

 

De verzoekende partij brengt ook verschillende documenten en foto’s bij om haar activiteiten in België 

bij het Tamil Coordinating Comitee en de Tamil Youth Organisation te staven. Deze documenten zijn op 

zich onvoldoende om de verzoekende partij als vluchteling te erkennen omdat het aan de verzoekende 

partij toekomt om met concrete aanwijzingen aan te tonen dat zij omwille van haar profiel(en) dreigt te 

worden geviseerd of vervolgd bij een terugkeer naar haar land en regio van herkomst. In de beoordeling 
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of er een redelijke mate van waarschijnlijkheid bestaat dat de verzoekende partij worden blootgesteld 

aan vervolging of ernstige schade bij terugkeer naar haar land van herkomst, moet rekening worden 

gehouden met de persoonlijke en concrete omstandigheden. Het risico moet individueel en dus in 

concreto aannemelijk worden gemaakt. Deze documenten volstaan op zich niet. 

 

De verzoekende partij brengt ook verschillende documenten bij die betrekking hebben op haar 

medische toestand. Deze documenten zijn op zich onvoldoende om de verzoekende partij als 

vluchteling te erkennen. Psychologisch/medische attesten maken deel uit van het geheel van de 

elementen die voorliggen ter beoordeling van de nood aan internationale bescherming en het gewicht 

dat hieraan wordt gegeven dient dan ook bepaald te worden binnen dit geheel. Uit een medisch-

psychologisch attest kan niet zomaar worden afgeleid dat het vluchtrelaas op waarheid zou berusten 

wanneer een psycholoog zich voor de gesuggereerde oorzaak van de problematiek louter en alleen 

baseert op de verklaringen van de verzoekende partij en niet op een objectieve bron van informatie, 

quod in casu. Uit deze attesten kan geen objectief en exclusief causaal verband worden afgeleid tussen 

haar psychologische problemen en de aangehaalde vervolgingsfeiten, daar waar blijkt dat de 

behandelende psychologen zich voor wat betreft oorzaak van de psychologische problemen louter en 

alleen hebben gebaseerd op haar verklaringen. 

 

Tot slot dient te worden gewezen op de informatie in het administratief dossier (zie map 

'Landeninformatie') waaruit 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.  

 

Gelet op de relatieve bewijswaarde en de summiere inhoud van de voorgelegde documenten, volstaan 

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

vluchtrelaas geloofwaardig te bevinden. Bijgevolg moet worden nagegaan of de verklaringen van de 

verzoekende partij voldoende consistent, precies, volledig en aannemelijk zijn opdat de relevante 

elementen van haar vluchtrelaas, in samenhang met de voorgelegde documenten, geloofwaardig 

kunnen worden geacht. 

 

In de bestreden beslissing wordt de verzoekende partij de vluchtelingenstatus geweigerd omdat (i) de 

problemen die zij beweert te hebben gehad in Sri Lanka reeds in het kader van haar eerste verzoek om 

internationale bescherming door zowel het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen als de Raad ongeloofwaardig werden bevonden, terwijl zij geen afdoende verschoning doet 

gelden voor het eerder onvermeld laten van haar beweerde kortstondige arrestatie en deze arrestatie op 

zich bovendien op zich geen ander licht werpt op de eerdere beoordeling van haar vluchtrelaas; (ii) haar 

beweerde kortstondige arrestatie slechts een blote bewering is die zij niet aan de hand van 

geloofwaardige, bewijskrachtige documenten weet te staven; (iii) zij geen verklaring kan bieden waarom 

de Sri Lankaanse autoriteiten tot 2017 zouden wachten alvorens haar vader te arresteren, temeer daar 

het door haar voorgelegde dossier betreffende de aanklacht tegen haar vader (zie map 'Documenten' in 

het administratief dossier) na vertaling niet haar vader blijkt te betreffen; (iv) haar activiteiten voor de 

TYO en het TCC in België getuigen van een eerder beperkte rol, terwijl zij niet aannemelijk maakt dat de 

Sri Lankaanse autoriteiten op de hoogte zijn van haar activiteiten in België, minstens dat zij door deze 

activiteiten in de negatieve aandacht zou lopen van de Sri Lankaanse autoriteiten, temeer daar reeds 

eerder is komen vast te staan dat aan haar beweerde banden met de LTTE geen geloof kan worden 

gehecht; (v) de door haar voorgelegde documenten (zie map 'Documenten' in het administratief dossier) 

de voorgaande vaststellingen niet kunnen wijzigen; (vi) zij zich met betrekking tot haar medische 

problemen dient te wenden tot de hiertoe geëigende procedure voorzien in artikel 9ter van de 

Vreemdelingenwet; en (vii) uit de beschikbare informatie (zie map 'Landeninformatie' in het 

administratief dossier) blijkt dat het louter profiel van Tamil uit Sri Lanka op zich niet volstaat teneinde 

een nood aan internationale bescherming in concreto aannemelijk te maken. 

 

In de bestreden beslissing wordt op omstandige wijze gemotiveerd aangaande bovenvermelde 

vaststellingen.  

 

De Raad benadrukt dat het in beginsel aan de verzoekende partij toekomt om voormelde vaststellingen 

aan de hand van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen, te verklaren of 

te weerleggen, wat zij – zoals hierna zal blijken – niet doet. 

 

2.5.3. In haar verzoekschrift slaagt de verzoekende partij er niet in om voormelde motieven uit de 

bestreden beslissing in een ander licht te werpen. Zij komt immers niet verder dan het herhalen van en 
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volharden in haar eerdere verklaringen, het opwerpen van blote en post factum-beweringen en het 

tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, zonder evenwel op dienstige 

wijze de voormelde motieven in concreto te weerleggen. 

 

2.5.4. Vooreerst motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht als volgt met 

betrekking tot de psychologische problemen van de verzoekende partij: 

 

“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 bepaalde bijzondere 

procedurele noden kunnen worden aangenomen.  

Uit de psychologische rapporten die u voorlegde blijkt immers dat u met een depressie kampt. Om hier 

op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u steunmaatregelen verleend in het kader van de 

behandeling van uw verzoek door het Commissariaat-generaal. Er werd doorheen het onderhoud op 

gelet dat u in staat was om coherente verklaringen af te leggen, het onderhoud werd gevoerd aan een 

rustige tempo en op kalme wijze, en u kreeg de mogelijkheid om te pauzeren wanneer het onderhoud u 

te zwaar werd.  

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.” 

 

In haar verzoekschrift voert de verzoekende partij dienaangaande geen enkel concreet en inhoudelijk 

verweer. Aldus blijft deze motivering onverminderd overeind. 

 

2.5.4. Vervolgens motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat de 

problemen die de verzoekende partij beweert te hebben gehad in Sri Lanka reeds in het kader van haar 

eerste verzoek om internationale bescherming door zowel het Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen als de Raad ongeloofwaardig werden bevonden, terwijl zij geen 

afdoende verschoning doet gelden voor het eerder onvermeld laten van haar beweerde kortstondige 

arrestatie en deze arrestatie bovendien op zich geen ander licht werpt op de eerdere beoordeling van 

haar vluchtrelaas: 

 

“Wat betreft de problemen die u gekend zou hebben in Sri Lanka, dient aangestipt te worden dat 

deze reeds bij uw eerste verzoek als weinig geloofwaardig werden beoordeeld, een oordeel dat de RvV 

onderschreef. U brengt heden een licht gewijzigde versie van dit relaas naar voren: u verklaart namelijk 

dat u de autoriteiten niet louter kon ontlopen, maar eigenlijk een tijdje werd opgepakt en dan kon 

ontsnappen door omkoping (CGVS p. 13 – 15). U slaagt er evenwel niet in om een overtuigende uitleg 

te geven waarom u hierover voorheen tegen het Commissariaat-generaal gelogen zou hebben. U 

verklaart dat u vreesde dat het Commissariaat-generaal zou communiceren met de Sri Lankaanse 

autoriteiten, ontdekken dat u was opgepakt, horen dat u verdacht werd van banden met de LTTE, en u 

om die reden repatriëren (CGVS p. 13). Dit is evenwel geen ernstige redenering, enerzijds omdat u bij 

uw eerste persoonlijk onderhoud de vertrouwelijkheid van het onderhoud werd toegelicht (gehoorverslag 

dd. 29 juli 2011, p. 1), waardoor u moest weten dat het Commissariaat-generaal in geen geval zou 

communiceren met de Sri Lankaanse autoriteiten. Het zou ook maar weinig logisch zijn dat u 

internationale bescherming komt zoeken bij de Belgische autoriteiten omdat u in Sri Lanka verdacht zou 

worden van banden met de LTTE, maar dat u tegelijkertijd vreest dat België om die reden met de Sri 

Lankaanse autoriteiten over u zou communiceren en u vervolgens repatriëren. Anderzijds maakt het in 

deze ook weinig uit of u wel dan niet opgepakt geweest zou zijn, omdat de verdenking dat u banden had 

met de LTTE sowieso in uw relaas aan bod kwam. Als u werkelijk vreesde dat België u hiervoor (de 

mogelijkheid van banden met de LTTE) zou repatriëren, zou dit niet de kern van uw relaas gevormd 

hebben, waar u ook op gewezen werd (CGVS p. 13, 14).  

Bovendien dient opgemerkt te worden dat de gronden waarop uw relaas ongeloofwaardig bevonden 

werden bij uw eerste verzoek, zaken betroffen die zich in de chronologie van uw relaas situeerden voor 

het moment van uw arrestatie dan wel het ontlopen van de autoriteiten (weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus dd. 12 augustus 2011). Dat u 

heden verklaart dat u eigenlijk kort bent opgepakt in plaats van de autoriteiten te kunnen ontlopen, 

vermag het dus niet dit oordeel te wijzigen.” 

 

In haar verzoekschrift voert de verzoekende partij aan dat zij over haar kortstondige arrestatie niet 

eerder heeft gesproken omdat zij een gebrekkig vertrouwen heeft in de autoriteiten. Zij wijst erop dat 

dergelijk gebrek aan vertrouwen kan worden toegeschreven aan de traumatische gebeurtenissen die 

verzoekers om internationale bescherming hebben meegemaakt in combinatie met mentale 
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gezondheidsproblemen. Zij citeert dienaangaande uit een rapport van UNHCR. Zij wijst erop dat in het 

kader van de bijzondere procedurele noden haar depressie door het Commissariaat-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen wordt erkend. Zij meent dat rekening dient te worden gehouden met 

gevolgen hiervan, “namelijk dat verzoekers verklaringen in de voorgaande procedures niet noodzakelijk 

strookten met de werkelijkheid vanwege een gebrek aan vertrouwen in de autoriteiten”. Tevens stelt de 

verzoekende partij als volgt: “Ook de aan verzoeker verweten problemen met de chronologische 

weergave van de feiten (bestreden beslissing p. 3) kan toegeschreven worden aan de psychologische 

problemen, waarvan verwerende partij, zoals eerder gesteld, reeds erkend heeft dat deze aanwezig 

zijn.” Zij citeert vervolgens nogmaals uit voormeld rapport van UNHCR. De verzoekende partij besluit dat 

onvoldoende rekening werd gehouden met haar specifieke situatie, “met name zijn mentale 

gezondheidstoestand als gevolg van de traumatische gebeurtenissen waarmee verzoeker 

geconfronteerd werd en de rol die deze omstandigheden spelen in het naar voren brengen van 

chronologisch-coherente verklaringen, gecombineerd met een eerder vastgesteld gebrek aan 

vertrouwen in de autoriteiten.” 

 

De aangehaalde problemen met de Sri Lankaanse autoriteiten naar aanleiding van een beschuldiging 

als taxichauffeur samen te werken met de LTTE heeft de verzoekende partij reeds in het kader van haar 

eerste verzoek om internationale bescherming aangehaald. Voormelde problemen werden door zowel 

het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen als de Raad ongeloofwaardig 

bevonden. In het kader van onderhavig, vierde (volgend) verzoek om internationale bescherming haalt 

de verzoekende partij aan dat zij eerder onvermeld liet dat zij kortstondig door de Sri Lankaanse 

autoriteiten werd gearresteerd maar dat zij zich kort voor haar vertrek uit Sri Lanka kon vrijkopen. 

Hiermee komt zij evenwel niet verder dan het voortbouwen op een relaas dat reeds ongeloofwaardig 

werd bevonden, hetgeen op zich evenwel niet de geloofwaardigheid van dit relaas kan herstellen. Dit 

klemt des te meer daar de verzoekende partij geen afdoende verschoning kan doen gelden voor het 

eerder onvermeld laten van haar beweerde kortstondige arrestatie door de Sri Lankaanse autoriteiten. 

Zij stelt dat zij een gebrekkig vertrouwen had in de Belgische autoriteiten en verbindt dit gebrekkige 

vertrouwen in haar verzoekschrift aan de traumatische gebeurtenissen die zij meemaakte waardoor zij 

heden psychologische problemen kent. Uit het psychologisch dossier dat de verzoekende partij 

voorlegde (zie map 'Documenten' in het administratief dossier en haar aanvullende nota) blijkt dat zij te 

kampen heeft met een depressie en een slaapstoornis. Nergens wordt gesteld dat zij naar aanleiding 

van deze depressie geen vertrouwen meer zou hebben in de Belgische asielinstanties en/of dat zij 

hierdoor niet in staat zou zijn om gedetailleerde, coherente, doorleefde, geloofwaardige en volledige 

verklaringen af te leggen in het kader van haar verzoek om internationale bescherming of om op een 

normale wijze een persoonlijk onderhoud te ondergaan. In zoverre de verzoekende partij aanvoert dat 

haar psychologische problemen de waarachtigheid van het door haar aangevoerde vluchtrelaas 

aantonen, dient erop gewezen dat een arts vaststellingen doet betreffende de fysieke of mentale 

gezondheidstoestand van een patiënt en rekening houdend met zijn bevindingen kan een arts 

vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen problemen. Een arts kan echter nooit met 

volledige zekerheid de precieze feitelijke omstandigheden schetsen waarin de fysieke of mentale 

problemen werden opgelopen. Dit geldt nog des te meer in het geval van een psycholoog. Een 

psycholoog is namelijk meer afhankelijk van hetgeen hem door de patiënt verteld wordt, in tegenstelling 

tot een arts die aan de hand van fysieke vaststellingen, los van hetgeen een patiënt hem vertelt, de 

medische problemen kan constateren. Uit het psychologisch dossier blijkt dat de psycholoog zich op de 

verklaringen van de verzoekende partij baseert wat betreft de oorzaak van haar mentale problemen. De 

Raad wijst er bovendien op dat op een verzoeker om internationale bescherming de verplichting rust om 

van bij de aanvang van de procedure zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen van 

informatie over zijn verzoek om internationale bescherming, waarbij het aan hem is om de nodige feiten 

en relevante elementen aan te brengen voor de asielinstanties, zodat deze kunnen beslissen over het 

verzoek om internationale bescherming. Aan het feit dat iemand zich wendt tot de autoriteiten van een 

bepaald land teneinde er diens status van vluchteling te doen erkennen is bovendien inherent het 

vertrouwen verbonden in de autoriteiten waaraan men de bescherming vraagt. Waar de verzoekende 

partij verwijst naar en citeert uit een rapport van UNHCR, dient erop gewezen dat dit louter algemene 

informatie betreft die geen betrekking heeft op haar persoonlijke, individuele situatie en die dan ook op 

zich niet volstaat teneinde in concreto aannemelijk te maken dat zij omwille van haar depressie een 

gebrek aan vertrouwen heeft in de Belgische asielinstanties waardoor zij niet in staat zou zijn geweest 

eerder melding te maken van haar beweerde kortstondige arrestatie door de Sri Lankaanse autoriteiten. 

De verzoekende partij slaagt er dan ook niet in een afdoende verschoning te doen gelden voor het 

onvermeld laten van haar beweerde arrestatie in het kader van haar voorgaande verzoeken om 

internationale bescherming in België. Dat de verzoekende partij dit element pas voor het eerst aanvoert 

in het kader van onderhavig, vierde (volgend) verzoek om internationale bescherming, is dan ook 
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laattijdig en doet vermoeden dat zij haar vluchtrelaas tracht aan te dikken, hetgeen de ernst en de 

geloofwaardigheid ervan eens te meer ondermijnt. Ten overvloede merkt de Raad op dat nergens in de 

bestreden beslissing aan de verzoekende partij wordt verweten dat zij haar relaas niet op chronologisch 

correcte wijze zou weten te situeren. Waar in de bestreden beslissing wordt gesteld als volgt: 

“Bovendien dient opgemerkt te worden dat de gronden waarop uw relaas ongeloofwaardig bevonden 

werden bij uw eerste verzoek, zaken betroffen die zich in de chronologie van uw relaas situeerden voor 

het moment van uw arrestatie dan wel het ontlopen van de autoriteiten (weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus dd. 12 augustus 2011). Dat u 

heden verklaart dat u eigenlijk kort bent opgepakt in plaats van de autoriteiten te kunnen ontlopen, 

vermag het dus niet dit oordeel te wijzigen.”, wordt immers louter vastgesteld dat het relaas van de 

verzoekende partij voorafgaand aan haar beweerde arrestatie reeds in het kader van haar eerste 

verzoek om internationale bescherming ongeloofwaardig werd bevonden en dat haar bewering dat zij 

nadien nog kortstondig werd gearresteerd op zich de geloofwaardigheid van haar relaas niet kan 

herstellen (zie ook supra). 

 

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

tevens terecht motiveert dat beweerde kortstondige arrestatie van de verzoekende partij slechts een 

blote bewering is die zij niet aan de hand van geloofwaardige, bewijskrachtige documenten weet te 

staven: 

 

“Dat u opgepakt zou zijn in plaats van de autoriteiten te hebben kunnen ontlopen, betreft trouwens 

slechts een blote bewering, daar u deze bewering met geen enkel geloofwaardig stuk kan staven, zoals 

daar zijn arrestatiebevelen edm., waar u ook op gewezen werd (CGVS p. 15). U verwees voor de DVZ 

wel naar medische attesten, maar hierin wordt slechts een weergave gegeven van uw verklaringen, 

zonder dat vaststaat dat de opgemerkte littekens werkelijk te maken hebben met de door u 

voorgehouden problemen (document 5).  

U legt ook een aantal documenten voor die aangeven dat uw moeder een aangifte heeft gedaan bij de 

Human Rights Commission en bij de politie in Sri Lanka (documenten 2, 3). Deze bewijzen evenwel 

geenszins de door u voorgehouden problemen, maar hooguit dat uw moeder aangifte heeft gedaan van 

iets. In het licht van hetgeen geargumenteerd supra kan dit de aannemelijkheid van hetgeen u 

voorhoudt dus niet herstellen. U legt ook een brief van de Human Rights Orgaisation of Sri Lanka voor 

(document 4). Hierover kan gesteld worden dat deze een volledig gesolliciteerd karakter heeft, en louter 

zaken herhaalt ontvangen uit tweede hand. Bovendien wordt in de brief gesteld dat er mannen kwamen 

naar uw moeder die informatie over u vroegen, terwijl u zelf net beweerde dat deze mannen net wisten 

over uw voorgehouden banden met de LTTE en daarom dreigementen uitten, waar u ook op gewezen 

werd (CGVS p. 15, 16). U probeert dit goed te praten door te stellen dat uw moeder uw voorgehouden 

banden met de LTTE niet in de aandacht wou brengen (CGVS p. 15). Dit leidt dan weer tot de 

vraag waarom men u zou bedreigen op dergelijke manier, terwijl het net beter zou zijn u een vals gevoel 

van veiligheid te geven zodat u kan terugkomen en men u kan vatten, waar u ook op werd gewezen 

(CGVS p. 16). Wat er ook van zij, deze documenten vermogen het niet de vaststellingen supra om te 

buigen.” 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij geen documenten bij haar verzoekschrift voegt die alsnog 

als geloofwaardig (begin van) bewijs voor haar beweerde arrestatie door de Sri Lankaanse autoriteiten 

zouden kunnen gelden. In zoverre de verzoekende partij in haar verzoekschrift en aanvullende nota 

verwijst naar haar psychologische problemen en haar wantrouwen ten aanzien van de autoriteiten, kan 

dienstig worden verwezen naar hetgeen hieromtrent hoger reeds werd gesteld (zie supra, sub 2.5.4.). 

Voor het overige voert de verzoekende partij in haar verzoekschrift geen enkel concreet en inhoudelijk 

verweer met betrekking tot de hiervoor uit de bestreden beslissing geciteerde motivering. Deze 

motivering vindt steun in het administratief dossier, is pertinent en correct en wordt door de Raad 

overgenomen en tot de zijne gemaakt. 

 

2.5.7. Vervolgens motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat de 

verzoekende partij geen verklaring kan bieden waarom de Sri Lankaanse autoriteiten tot 2017 zouden 

wachten alvorens haar vader te arresteren, temeer daar het door haar voorgelegde dossier betreffende 

de aanklacht tegen haar vader (zie map 'Documenten' in het administratief dossier) na vertaling niet 

haar vader blijkt te betreffen: 

 

“Wat betreft de voorgehouden arrestatie in Sri Lanka van uw vader een tweetal jaar na zijn terugkeer uit 

Australië in 2015. U verklaarde dat men een zaak tegen uw vader fabriceerde omwille van u, zodat 

ze de familie in het oog konden houden. Gevraagd waarom ze daarvoor wachtten tot 2017, in plaats van 
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uw vader meteen bij terugkeer naar Sri Lanka in 2015 te vatten, had u evenwel geen verklaring (CGVS 

p. 12). U verwijst u in deze hoofdzakelijk naar een juridisch dossier dat een aanklacht tegen uw vader 

zou bevatten (CGVS p. 11, 12; document 9). Na vertaling van het document bleek het evenwel te gaan 

over een dossier betreffende ene Kandaiya Kulandavel, geboren in 1964. Uw vader daarentegen heet 

Anthony Appuhamy Monosingo, geboren 1968 (zie bvb. document 8). Er wordt slechts eenmaal 

zijdelings melding gemaakt van ene Manosinghe als zijnde een vriend van de beklaagde (vertaling 

document 9), wat lang niet genoeg is om een lopende procedure tegen uw vader aan te kunnen tonen. 

Dat er een aanklacht werd geformuleerd tegen uw vader omwille van u blijft dus slechts een blote 

bewering, welke u bovendien valselijk probeerde te staven met een document met een geheel andere 

inhoud dan hetgeen u voorhield tijdens het persoonlijk onderhoud. Dit getuigt maar van weinig 

medewerkingszin met de procedure en kan allerminst een vrees voor vervolging in uwer hoofde 

aannemelijk maken.” 

 

In zoverre de verzoekende partij in haar verzoekschrift en aanvullende nota verwijst naar haar 

psychologische problemen en haar wantrouwen ten aanzien van de autoriteiten, kan dienstig worden 

verwezen naar hetgeen hieromtrent hoger reeds werd gesteld (zie supra, sub 2.5.4.). Voor het overige 

voert de verzoekende partij in haar verzoekschrift geen enkel concreet en inhoudelijk verweer met 

betrekking tot de hiervoor uit de bestreden beslissing geciteerde motivering. Deze motivering vindt steun 

in het administratief dossier, is pertinent en correct en wordt door de Raad overgenomen en tot de zijne 

gemaakt. 

 

2.5.8. Tevens motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat de activiteiten 

van de verzoekende partij voor de TYO en het TCC in België getuigen van een eerder beperkte rol, 

terwijl zij niet aannemelijk maakt dat de Sri Lankaanse autoriteiten op de hoogte zijn van haar 

activiteiten in België, minstens dat zij door deze activiteiten in de negatieve aandacht zou lopen van de 

Sri Lankaanse autoriteiten, temeer daar reeds eerder is komen vast te staan dat aan haar beweerde 

banden met de LTTE geen geloof kan worden gehecht: 

 

“Wat betreft uw voorgehouden activiteiten in België bij het Tamil Coordinating Comitee en de Tamil 

Youth Organisation. U verklaarde dat u sinds 2011 lid was van de TCC/TCO en de TYO. U zou voor 

deze organisaties lidgeld betaald hebben, naar sportieve en herdenkingsbijeenkomsten zijn gegaan, 

en medeorganisator geweest zijn van de Mullivaikal rembrance day in 2018 (CGVS p. 4, 5). Deze 

laatste bleek evenwel een eerder beperkte rol, die u tijdens het onderhoud omschreef als niet-

leidinggevend (CGVS p. 8), ondanks uw bewering voor de DVZ dat u een ploegleider was, en uw 

opmerkingen in die zin op de notities bij het onderhoud. Wat betreft deze opmerkingen, noteert u 

eenvoudigweg dat u sinds 2016 een leider geweest zou zijn, zij het een “not very active leader” 

(opmerkingen bij CGVS p. 8). U bent evenwel uitvoerig bevraagd over uw activiteiten, en hieruit bleek 

dat uw functie hooguit die was van tijdelijke teamleider binnen een klein team van vijf man voor 

het regelen van enkele praktische zaken omtrent de herdenkingsdag, zoals het ophalen van 

spandoeken (CGVS p. 4 – 8). Uw bewering in de opmerkingen op de notities als zou u een leider binnen 

de organisatie geweest zijn is dus maar een blote bewering niet gestaafd door uw overige verklaringen 

of stukken. Er kan daarom gesteld worden dat u geen prominente rol bekleedt binnen de Tamil-

diaspora.  

In dit kader dient er op gewezen te worden dat bij asielaanvragen die steunen op activiteiten in het 

gastland (réfugié sur place) er een bijzondere bewijslast geldt, namelijk dat indien een kandidaat-

vluchteling niet vervolgd werd in zijn land van herkomst, het aangehaalde zelf geschapen risico op zich 

geen bewijs is van een gegronde vrees voor vervolging. De beslissende instantie zal met een grotere 

dan normale strengheid de aannemelijkheid van de aanvraag beoordelen en verzoeker moet een 

uitvoerig en coherent relaas brengen van de redenen waarom hij vervolging vreest, onder meer met 

betrekking tot zijn achtergrond, persoonlijkheid en andere persoonlijke elementen (UNHCR, “Note on 

refugee sur place claims, d) Procedural aspects”, februari 2004). Bij de beoordeling van elementen die 

ontstaan zijn na aankomst in het onthaalland zijn de reële kans op vervolging, de ernst van die 

vervolging en het verband met de in het Verdrag van Genève vermelde redenen van cruciaal belang.  

Er moet rekening gehouden worden met de beoordeling van de handelingen van de betrokkene door de 

overheden van het land van herkomst, meer bepaald of er aanwijzingen zijn dat de aangehaalde 

activiteiten kunnen leiden tot de toeschrijving van een dissidente politieke overtuiging door 

bovenvermelde overheden (UNHCR, “Note on refugié sur place claims”, februari 2004). Daartoe dient in 

de eerste plaats te worden nagegaan of de overheden van het land van herkomst op de hoogte zijn van 

de aangehaalde activiteiten (UNHCR, “Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le 

statut de réfugié”, Genève, 1992, 96).  
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Het is echter niet aannemelijk dat u in het geval van een terugkeer naar Sri Lanka problemen zou 

kennen omwille van het feit dat u sinds uw aankomst in België heeft deelgenomen manifestaties en 

sportevenementen, noch dat de Sri Lankaanse autoriteiten hiervan op de hoogte zouden zijn. Gelet op 

bovenstaande vaststellingen maakt u immers niet aannemelijk dat u voor uw komst naar België in de 

specifieke negatieve aandacht van de Sri Lankaanse autoriteiten stond, waardoor er redelijkerwijze van 

uitgegaan kan worden dat deze overheden uw handelingen niet op de voet gevolgd hebben en derhalve 

niet op de hoogte zijn van zijn acties in België. Bovendien legt hier geen enkel begin van bewijs van 

neer. U stelt enkel dat u gefotografeerd zou zijn in 2014 (CGVS p. 8), maar u toont geenszins aan dat 

hier op enigerlei wijze gevolg aan gegeven is. U heeft dus niet aangetoond dat uw activiteiten in België 

gekend zijn bij de Sri Lankaanse autoriteiten, laat staan dat dit u in een dermate negatieve 

belangstelling zou kunnen brengen dat u bij een terugkeer gevaar zou lopen. Uit de informatie in het 

administratief dossier (“COI Focus: Sri Lanka: Terugkeer naar Sri Lanka” van 22 mei 2019) blijkt 

bovendien geenszins dat personen met een dergelijke beperkte rol in de diaspora nood hebben aan 

internationale bescherming louter omwille van hun activiteiten in het buitenland.” 

 

In haar verzoekschrift voert de verzoekende partij aan dat de commissaris-generaal nalaat te staven in 

welke mate de rol binnen de Tamil-diaspora prominent dient te zijn om in de aandacht te komen van de 

Sri Lankaanse autoriteiten. Zij stelt tevens: “Zo stelt de verwerende partij nog dat bij asielaanvragen die 

steunen op activiteiten in het gastland er een bijzondere bewijslast geld (bestreden beslissing p. 3), 

waar de activiteiten van verzoeker voor de TCC en de TYO echter niet noodzakelijk ter staving van een 

réfugié sur place-positie zijn, maar net ter staving van zijn eerdere banden met en toewijding voor de 

LTTE, waarvoor hij vervolging vreest. Dat een deelname aan dergelijke activiteiten net bewijst dat de 

voorgehouden band met de LTTE, waardoor zijn problemen in het land van herkomst zijn ontstaan, 

reëel en waarheidsgetrouw is.” Zij meent dat de commissaris-generaal onvoldoende heeft onderzocht 

wat de impact is van haar activiteiten voor de Tamil-diaspora in België op haar vluchtrelaas en “dat de 

verwerende partij deze elementen niet adequaat in rekening heeft genomen bij de beoordeling in globo 

van de geloofwaardigheid van verzoeker”. De verzoekende partij wijst tevens op haar depressie, die 

volgens haar onvoldoende in rekening werd gebracht bij de beoordeling van “de naar boven gekomen 

tegenstrijdige verklaringen en de niet-chronologische weergave van de feiten”. De verzoekende partij 

stelt tevens: “Dat verzoeker in het gehoor verklaard heeft ‘geen actieve leider’ te zijn, doet geen afbreuk 

aan het feit dat deze elementen als pertinent beschouwd dienen te worden en dat meer onderzoek 

gevoerd diende te worden naar de activiteiten in casu en zijn rol in de Tamil-diaspora.” 

 

De Raad wijst erop dat voor zover de verzoekende partij haar verzoek om internationale bescherming 

baseert op de gevoerde activiteiten in België, dient te worden opgemerkt dat bij de beoordeling van 

elementen die ontstaan zijn na aankomst in het onthaalland de reële kans op vervolging en de ernst van 

de vervolging van cruciaal belang zijn. Hierbij moet rekening worden gehouden met de beoordeling door 

de overheden van het land van herkomst van de activiteiten ontwikkeld in het gastland. Enkel indien de 

aangehaalde activiteiten leiden tot een toeschrijving van een politieke/dissidente overtuiging door 

voormelde overheden is er sprake van een reëel risico op vervolging en/of moeilijkheden in het land van 

herkomst. Het is niet aannemelijk dat activiteiten ontwikkeld na het vertrek uit het land van herkomst 

leiden tot een reëel risico indien de overheden in het land van herkomst er niet van op de hoogte zijn of 

indien het opportunistische karakter van voornoemde activiteiten voor ieder duidelijk is met inbegrip van 

de nationale overheden. 

 

Vervolgens wijst de Raad erop dat de door de verzoekende partij aangehaalde problemen met de Sri 

Lankaanse autoriteiten wegens een beschuldiging van samenwerking met de LTTE reeds in het kader 

van haar eerste verzoek om internationale bescherming door zowel het Commissariaat-generaal voor 

de Vluchtelingen en de Staatlozen als de Raad ongeloofwaardig werden bevonden. Het loutere feit dat 

de verzoekende partij heden actief is binnen de Tamil-diaspora in België binnen de TYO en het TCC, is 

op zich echter niet van aard alsnog de geloofwaardigheid van haar vluchtrelaas te herstellen. Dat de 

verzoekende partij heden actief is binnen de Tamil-diaspora in België betekent immers niet dat zij in de 

periode februari 2009-december 2010 als taxichauffeur zou hebben samengewerkt met de LTTE en als 

gevolg hiervan door de Sri Lankaanse autoriteiten zou zijn geviseerd. De activiteiten die de verzoekende 

partij in België heeft ontplooid binnen de Tamil-diaspora dienen dan ook wel degelijk te worden 

beoordeeld in het licht van het beginsel van de “réfugié sur place”. 

 

De Raad stelt vast dat uit de verklaringen van de verzoekende partij tijdens haar persoonlijk onderhoud 

op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen blijkt dat haar rol binnen de 

Tamil-diaspora in België voor de TYO en het TCC eerder beperkt is. Haar functie beperkte zich immers 

tot die van tijdelijke teamleider binnen een groep van vijf personen voor het regelen van enkele 
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praktische zaken voor een herdenkingsdag. Aangezien reeds is komen vast te staan dat geen geloof 

kan worden gehecht aan de beweerde banden van de verzoekende partij met de LTTE voorafgaand aan 

haar vertrek uit Sri Lanka en de problemen die hieruit zouden zijn voortgevloeid (zie supra), kan 

redelijkerwijze worden aangenomen dat de verzoekende partij niet specifiek in de negatieve aandacht 

van de Sri Lankaanse autoriteiten loopt. Haar beperkte rol binnen de Tamil-diaspora in België is niet van 

aard om alsnog deze negatieve aandacht op zich te richten. Waar de verzoekende partij haar 

activiteiten voor de Tamil-diaspora in België pas voor het eerst opwerpt in het kader van onderhavig, 

vierde (volgend) verzoek om internationale bescherming en mede gelet op haar beperkte rol binnen 

deze diaspora, ontstaat het vermoeden dat haar activiteiten een opportunistisch karakter vertonen dat 

de ernst en de geloofwaardigheid van haar vrees ten aanzien van de Sri Lankaanse autoriteiten eens te 

meer ondermijnt. Dit klemt des te meer daar de verzoekende partij geen enkel aannemelijk element 

aanbrengt waaruit zou kunnen blijken dat de Sri Lankaanse autoriteiten op de hoogte zijn van haar 

activiteiten binnen de Tamil-diaspora in België. Zij verklaart weliswaar dat zij in 2014 zou zijn 

gefotografeerd, doch zij brengt hiervan geen enkel (begin van) bewijs bij, laat staan dat zij in concreto 

aantoont dat de Sri Lankaanse autoriteiten hiervan op de hoogte zouden zijn. Waar de verzoekende 

partij in haar verzoekschrift stelt dat haar activiteiten voor de Tamil-diaspora in België onvoldoende 

werden onderzocht, laat zij na in concreto te duiden op welke wijze deze activiteiten volgens haar er 

alsnog toe zouden leiden dat zij in de negatieve aandacht van de Sri Lankaanse autoriteiten zou komen 

of welke elementen van deze activiteiten volgens haar onvoldoende in rekening werden gebracht. Ook 

haar betoog ter terechtzitting, alwaar zij louter herhaalt dat de Sri Lankaanse autoriteiten op de hoogte 

zijn van haar activiteiten, laat niet toe anders te besluiten. Mede gelet op de devolutieve werking van 

onderhavig beroep, is dergelijk verweer allerminst ernstig. Waar de verzoekende partij wijst op haar 

depressie, dient vastgesteld dat uit het door haar voorgelegde psychologisch dossier (zie map 

'Documenten' in het administratief dossier) niet blijkt dat zij omwille van deze depressie niet in staat zou 

zijn tot het op een normale wijze ondergaan van een persoonlijk onderhoud en/of tot het afleggen van 

gedetailleerde, coherente, doorleefde en geloofwaardige verklaringen. De documenten die haar 

activiteiten voor de TYO en het TCC staven (zie map 'Documenten' in het administratief dossier) staven 

slechts deze activiteiten maar tonen op zich niet aan dat zij omwille van deze activiteiten door de Sri 

Lankaanse autoriteiten zou worden geviseerd.  

 

Aan de brief van de ‘Union des Tamouls d’Europe’ kan geen objectieve bewijswaarde worden 

toegekend omdat uit de beslissingen van de commissaris-generaal en het arrest van de Raad van 24 

oktober 2011 blijkt dat de verzoekende partij niet in het minst aannemelijk heeft gemaakt dat zij 

problemen kende met de Sri Lankaanse autoriteiten, terwijl zonder enige uitleg deze brief beweert dat 

de verzoekende partij gevlucht is voor de Sri Lankaanse autoriteiten. Voorts kan worden vastgesteld dat 

verzoekers deelname aan manifestaties op zich niet wordt betwist doch, noch de brief van ‘Union des 

Tamouls d’Europe’, noch de overige neergelegde stukken tonen aan dat de Sri Lankaanse autoriteiten 

op de hoogte zijn van haar activiteiten laat staat dat zij in een slecht daglicht staat bij hen. 

 

Gezien het voorgaande, slaagt de verzoekende partij er dan ook niet in in concreto aan te tonen dat zij 

omwille van haar activiteiten voor de Tamil-diaspora in België ingeval van terugkeer naar Sri Lanka 

nood zou hebben aan internationale bescherming.  

 

Waar de verzoekende partij ter terechtzitting wijst op haar langdurig verblijf in België, wijst de Raad erop 

dat om in aanmerking te komen voor internationale bescherming, de subjectieve vrees geobjectiveerd 

moet worden. De bewering van de verzoekende partij dat zij, als haar vrees niet gegrond of oprecht zou 

zijn zij zich niet hier zou bevinden, is geen bewijs voor de aanwezigheid en gegrondheid van de 

beweerde vrees daar andere vertrekmotieven eveneens denkbaar zijn. Het loutere vertrek op zich en 

het verblijf in België is geen bewijs van vluchtmotief. 

 

2.5.9. Tot slot motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht dat uit de 

beschikbare informatie (zie map 'Landeninformatie' in het administratief dossier) blijkt dat het louter 

profiel van Tamil uit Sri Lanka op zich niet volstaat teneinde een nood aan internationale bescherming in 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gezien uw beweerde band met de LTTE als niet geloofwaardig wordt beoordeeld door het CGVS, acht 

het CGVS aldus, alle risicofactoren in acht nemende, een terugkeer naar Sri Lanka mogelijk voor u.” 

 

De verzoekende partij voert in haar verzoekschrift geen enkel concreet en inhoudelijk verweer met 

betrekking tot de hiervoor uit de bestreden beslissing geciteerde motivering. Deze motivering vindt steun 

in het administratief dossier, is pertinent en correct en wordt door de Raad overgenomen en tot de zijne 

gemaakt. 

 

2.5.10. Het geheel aan documenten en verklaringen in acht genomen en bezien in hun onderlinge 

samenhang, acht de Raad het vluchtrelaas van de verzoekende partij en haar vrees voor vervolging niet 

geloofwaardig.  

 

Het voorgaande volstaat om te besluiten dat niet is voldaan aan de cumulatieve voorwaarden zoals 

bepaald in artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet. 

 

Wanneer zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan het naar voor gebracht vluchtrelaas, is er 

geen reden om dit te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden 

gesteld door artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Een 

gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1981, 

zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen. 

 

2.6. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus 

 

2.6.1. Gelet op het ongeloofwaardig karakter van haar vluchtmotieven en vluchtrelaas kan de 

verzoekende partij zich hier niet langer op steunen om aannemelijk te maken dat zij in geval van een 

terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade, zoals bedoeld in 

artikel 48/4, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.  

 

Voorts dient te worden vastgesteld dat de verzoekende partij geen andere concrete persoonlijke 

kenmerken en omstandigheden aantoont waaruit blijkt dat zij een reëel risico loopt op foltering of 

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing omdat zij specifiek wordt geviseerd. De 

verzoekende partij maakt geen gewag van andere persoonlijke problemen die zij de laatste jaren in Sri 

Lanka zouden hebben gekend. 

 

2.6.2. Opdat aan een verzoeker om internationale bescherming de subsidiaire beschermingsstatus 

overeenkomstig artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet kan worden toegekend, moet er sprake 

zijn van een ernstige bedreiging van het leven of de persoon van de verzoeker, als burger, als gevolg 

van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict. 

 

De Raad ontwaart noch in het verzoekschrift, noch in het administratief of rechtsplegingdossier enig 

element dat de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, § 2, c) 

van de Vreemdelingenwet zou kunnen verantwoorden. 

 

2.6.3. Gelet op het voormelde, toont de verzoekende partij niet aan dat er in haar geval zwaarwegende 

gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar Sri Lanka een reëel risico zou lopen op 

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a), b) of c) van de Vreemdelingenwet. 

 

2.7. Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de 

grond van het beroep zou kunnen oordelen. De verzoekende partij heeft evenmin aangetoond dat er 

een substantiële onregelmatigheid aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 

1, 2° van de Vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen 
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en de zaak terug te zenden naar de verwerende partij. De overige aangevoerde schendingen kunnen 

hier, gelet op het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing. 

 

2.8. Bovenstaande vaststellingen volstaan om te besluiten dat de verzoekende partij niet als vluchteling 

kan worden erkend in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch in aanmerking komt voor 

de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus 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 dertig oktober tweeduizend twintig door: 

 

mevr. M. RYCKASEYS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

dhr. S. HUENGES WAJER, toegevoegd griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 
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