
  

 

 

RvV  X - Pagina 1 

 
 

 nr. 245 720 van 8 december 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 IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Sri Lankaanse nationaliteit te zijn, op 14 oktober 2019 

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

staatlozen van 2 oktober 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 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 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 26 

september 1990.  

  

De verzoekende partij verklaart het Rijk te zijn binnengekomen op 4 januari 2017. Op 16 januari 2017 

dient de verzoekende partij een eerste verzoek om internationale bescherming in. Op 31 mei 2017 nam 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een beslissing tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij arrest nr. X van 12 

december 2017 bevestigde de Raad deze weigeringsbeslissing. 
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Op 10 april 2018 dient de verzoekende partij een tweede (volgend) verzoek om internationale 

bescherming in. Op 8 juni 2018 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

een beslissing niet-ontvankelijk verzoek (volgend verzoek). De verzoekende partij tekende geen beroep 

aan tegen deze niet-ontvankelijkheidsbeslissing. 

 

Op 1 augustus 2018 dient de verzoekende partij een derde (volgend) verzoek om internationale 

bescherming in. Op 2 november 2018 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen een beslissing niet-ontvankelijk verzoek (volgend verzoek). De verzoekende partij tekende 

geen beroep aan tegen deze niet-ontvankelijkheidsbeslissing. 

 

Op 23 juli 2019 dient de verzoekende partij een vierde (volgend) verzoek om internationale bescherming 

in.  

 

Op 2 oktober 2019 neemt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een 

beslissing niet-ontvankelijk verzoek (volgend verzoek). Dit is de bestreden beslissing, die luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas 

Volgens uw verklaringen bent u een Tamil, afkomstig uit Mulliyawalai, Mullaitivu district, en bent u in het 

bezit van de Sri Lankaanse nationaliteit. U ging tot de tiende graad naar school en hielp nadien uw 

vader bij zijn landbouwactiviteiten. Uw vader was daarnaast ook een verantwoordelijke voor de 

wapenopslag van het LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam, ook wel Tamiltijgers of Tijgers genoemd). 

Zelf hielp u het LTTE in de periode 2003-2007 met het bewerken van LTTE video’s en liedjes en het 

kopiëren van Indische films. Nadien zou u niets meer voor hen gedaan hebben. Uw vader zou tijdens de 

laatste oorlog (Eelam IV) wel mee gevochten hebben met het LTTE. Op het einde van de oorlog, in mei 

2009, werden uw vader en één van uw broers van de rest van het gezin gescheiden. Uw vader en broer 

zijn sindsdien vermist. De rest van het gezin werd overgebracht naar het Ramanathan 

vluchtelingenkamp in Settikulam, Vavuniya, waar jullie enkele maanden verbleven. Jullie verhuisden 

daarop naar Veppankulam, eveneens gelegen in Vavuniya. In 2013 keerden jullie terug naar 

Mulliyawalai, Mullaitivu, waar u de landbouwactiviteiten verderzette. Einde 2015 zou u bezoek hebben 

gekregen van enkele voormalige leden van het LTTE. Ze zouden u onder druk hebben gezet om hen 

een opslagplaats van wapens te tonen. U zou dat na enig aandringen uiteindelijk in januari 2016 hebben 

gedaan. Op het moment dat u hen de bewuste plaats toonde, zouden de Sri Lankaanse autoriteiten 

plots ter plekke verschenen zijn. De leden van het LTTE zouden het op een lopen gezet hebben en 

ontkomen zijn, zelf zou u gevat zijn. Sindsdien zou u nog een aantal keren bezoek gekregen hebben 

van en ondervraagd zijn door de Sri Lankaanse autoriteiten. U zou daarbij ook fysiek mishandeld zijn. 

Begin juni 2016 verliet u daarom Sri Lanka. U vloog met uw eigen Sri Lankaans paspoort en een 

Schengenvisum (dat u verkregen had om uw familie in Zwitserland te bezoeken), via Qatar naar 

Zwitserland. U verbleef er een twintigtal dagen bij uw oom. Ook uw tweelingzus en haar echtgenoot 

wonen in Zwitserland. Op 27 juni 2016 zou u, opnieuw met uw eigen paspoort en via Qatar, naar Sri 

Lanka zijn teruggereisd. U keerde terug naar uw geboortedorp. Na uw terugkeer zou er een 

arrestatiebevel tegen u uitgevaardigd zijn omwille van uw betrokkenheid bij en kennis van de 

opslagplaats van de wapens van het LTTE. Op 16 september 2016 zou u Sri Lanka definitief verlaten 

hebben. U zou ditmaal illegaal, met een vals paspoort, over Qatar naar Italië gevlogen zijn. Na 

aankomst daar verbleef u enkele maanden in Milaan. Begin januari 2017 reisde u door naar België en 

diende hier een verzoek om internationale bescherming in op 16 januari 2017. Ter ondersteuning van dit 

verzoek om internationale bescherming legde u volgende documenten neer (kopijen tenzij anders 

aangegeven): uw identiteitskaart, uw eigen geboorteakte (origineel), de huwelijksakte van uw ouders en 

de vertaling ervan naar het Engels, de geboorteakte van uw moeder en de vertaling ervan naar het 

Engels, de Engelse vertaling van de geboorteakte van uw vader, twaalf foto’s van uw verwondingen, 

twee foto’s van een gevonden wapenopslagplaats, drie krantenartikels en de envelop waarin deze 

documenten u werden toegestuurd. Na afloop van uw persoonlijk onderhoud op het CGVS legde u ook 

nog kopie van twee pagina’s uit een paspoort en kopie van een arrestatiebevel neer. 

Op 31 mei 2017 nam het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) een 

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus omdat er geen 

geloof kon worden gehecht aan de door u aangehaalde problemen in Sri Lanka, noch aan uw banden 

met het LTTE. Verder konden ook uw verklaringen over uw beweerde terugkeer niet overtuigen. U ging 

in beroep tegen deze beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV), dewelke de 

beslissing van het CGVS bevestigde op 12 december 2017. 

Zonder België te hebben verlaten diende u op 10 april 2018 een tweede verzoek om internationale 

bescherming in. U verwees daarbij opnieuw naar de problemen die u tijdens uw eerste verzoek had 

uiteengezet, dewelke nog steeds actueel zouden zijn. Er zou intussen een arrestatiebevel tegen u zijn 



  

 

 

RvV  X - Pagina 3 

uitgevaardigd. Uw broer zou in september 2017 ook gefolterd zijn omwille van uw problemen en daarom 

Sri Lanka in januari 2018 hebben verlaten. Verder zou u intussen lid geworden zijn van het Tamil 

Cultural Center (TCC) in Antwerpen. U zou hebben deelgenomen aan evenementen van de Tamil 

gemeenschap, waardoor de Sri Lankaanse autoriteiten hiervan op de hoogte zouden zijn. Ter staving 

van uw tweede verzoek om internationale bescherming legde u volgende documenten neer: een 

arrestatiebevel dd.26/09/2016, een brief van de Human Rights Commission Sri Lanka dd.21/09/2017, 

vier documenten betreffende uw aanwezigheid in Settikulam kamp en een envelop. 

Op 8 juni 2018 verklaarde het CGVS uw tweede verzoek om internationale bescherming niet-

ontvankelijk. U bracht immers geen nieuwe elementen aan die de kans aanzienlijk vergrootten dat u 

voor internationale bescherming in aanmerking kwam. Meer nog, uw bijkomende verklaringen en 

documenten mbt Sri Lanka bevestigden eens te meer de ongeloofwaardigheid van uw relaas. 

Daarnaast konden ook uw verklaringen over uw activiteiten voor de TCC in België niet overtuigen. U 

ging niet in beroep tegen deze beslissing bij de RvV. 

Zonder België te hebben verlaten diende u op 1 augustus 2018 een derde verzoek om internationale 

bescherming in. U verwijst daarbij opnieuw naar de problemen die u tijdens uw eerdere verzoeken had 

uiteengezet, dewelke nog steeds actueel zouden zijn. Intussen zou ook uw vermiste broer door de Sri 

Lankaanse autoriteiten gearresteerd zijn. Verder zou u nog steeds actief zijn bij de TCC in België. Ter 

staving van dit derde verzoek legt u volgende documenten neer: een ‘Message Form’ van de Sri 

Lankaanse politie mbt de arrestatie van uw broer dd.03/06/2018 en de vertaling ervan naar het Engels, 

twee boekjes van jullie tijd in een vluchtelingenkamp, de envelop waarin deze documenten u werden 

toegestuurd, kopie van een brief van het Tamil Cultural Center (TCC) dd. 09/07/2019, twee foto’s over 

uw activiteiten in België voor het TCC en een internetartikel betreffende de algemene situatie in uw 

district. 

Op 2/11/2018 verklaarde het CGVS uw derde verzoek om internationale bescherming niet-ontvankelijk. 

U tekende geen beroep aan tegen deze beslissing. 

Zonder België te hebben verlaten diende u op 23/07/2019 een vierde verzoek om internationale 

bescherming in. U verwijst hierbij naar bovenstaand relaas. Uw gearresteerde broer zou nog steeds niet 

vrijgekomen zijn. Ook zou de CID nog navraag doen naar u. Tevens verwees u opnieuw naar uw 

activiteiten voor TCC. Ter ondersteuning van uw verklaringen legt u volgende documenten neer: 

documenten over een manifestatie op 04/09/2019, een attest van een psycholoog, en algemene 

informatie over Sri Lanka. 

B. Motivering 

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

worden vastgesteld dat er onvoldoende concrete elementen voorhanden zijn waaruit een bijzondere 

procedurele nood in uw hoofde kan worden afgeleid die het nemen van bepaalde specifieke 

steunmaatregelen rechtvaardigt. 

U legde een psychologisch attest neer waaruit enkel kan blijken dat u opgevolgd wordt. Er wordt niet 

gesproken van oorzaken of gevolgen van uw beweerde psychologische problemen. 

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. 

Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratief dossier, dient vastgesteld te worden dat 

uw verzoek niet-ontvankelijk moet verklaard worden. 

In overeenstemming met artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de 

commissarisgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een volgend verzoek bij 

voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die de 

kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 

of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke 

elementen, verklaart de commissaris-generaal het verzoek niet-ontvankelijk. 

Met betrekking tot de verklaringen die u aflegt en waarvan kan worden vastgesteld dat deze betrekking 

hebben op gebeurtenissen die volledig voortvloeien uit het asielrelaas dat u in het kader van uw vorig 

verzoek hebt uiteengezet, moet worden beklemtoond dat uw vorig verzoek door het CGVS werd 

afgewezen wegens een fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid en deze motieven door de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen werden bevestigd. Het gegeven dat u naar aanleiding van uw huidig 

verzoek louter bijkomende verklaringen aanhaalt die volledig in het verlengde liggen van iets dat op 

geen enkele wijze als aangetoond wordt beschouwd, wijzigt hier niets aan en is op zich niet van aard 

om afbreuk te doen aan de vastgestelde ongeloofwaardigheid. 

U verwijst opnieuw naar het zelfde relaas dat in het verleden reeds overtuigend als ongeloofwaardig 

werd beschouwd. Bovendien bleek niet enkel uw relaas ongeloofwaardig, tevens ondersteunde u dit 

relaas met documenten van twijfelachtig allooi. Dat u nu, zondermeer, opnieuw wenst voort te borduren 

op hetzelfde relaas, hiermee voorbijgaand aan alle vaststellingen omtrent geloofwaardigheid die reeds 
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in het verleden werden gemaakt, is onvoldoende om te spreken van een nieuw element dat een ander 

licht op uw relaas zou werpen, temeer u de vaststellingen gemaakt in het verleden op geen enkele 

manier weet te ontkrachten. 

Ook uw bewering dat u actief zou zijn binnen de Tamildiaspora in België, werd reeds in het verleden 

besproken. U weet nog steeds op geen enkele manier aan te tonen dat de Srilankaanse autoriteiten 

enige weet zouden hebben van deze activiteiten, laat staan dat ze er enig gevolg aan zouden hechten. 

De artikels en foto’ van een recente manifestatie voegen in deze dan ook niets concreets toe aan uw 

verklaringen, vooral daar nergens uit de onduidelijke foto’s of artikels kan blijken dat u zelfs maar 

aanwezig was. U verklaarde nog een brief te verwachten van de TCC om uw aanwezigheid te 

bevestigen, maar het CGVS heeft deze tot op heden niet ontvangen. 

Tenslotte wat betreft uw psychologische problemen waarvan u melding maakt en waartoe u een attest 

neerlegde, dient te worden opgemerkt dat deze geen verband houden met de criteria bepaald bij artikel 

1, A (2) van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, noch met de criteria vermeld in 

artikel 48/4 inzake subsidiaire bescherming. Ingevolge artikel 76bis van de Vreemdelingenwet, 

ingevoegd door artikel 363 van de Wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I)(1) dient 

u voor een beoordeling van medische elementen, een aanvraag van machtiging tot verblijf te richten aan 

de minister of zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter, paragraaf 1, van de wet van 15 december 

1980. 

Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen of feiten aan die de kans aanzienlijk groter 

maken dat u voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in 

de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Evenmin beschikt het CGVS over dergelijke elementen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, verklaar ik uw verzoek om internationale bescherming niet-

ontvankelijk in de zin van artikel 57/6/2, § 1 van de Vreemdelingenwet. 

Ik vestig uw aandacht op het feit dat tegen deze beslissing een schorsend beroep kan worden ingediend 

overeenkomstig artikel 39/70, 1e lid van de Vreemdelingenwet. 

Dit beroep dient te worden ingediend binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving van de 

beslissing. 

Indien u zich echter op het ogenblik van uw aanvraag in een situatie van vasthouding of detentie bevond 

of ter beschikking was gesteld van de regering dient het beroep ingediend te worden binnen een termijn 

van 5 dagen na de kennisgeving van de beslissing ( artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de 

Vreemdelingenwet samen gelezen met artikel 74/8 of 74/9 van dezelfde wet). 

Ik breng de minister en zijn gemachtigde ervan op de hoogte dat er, in het licht van de voorgaande 

vaststellingen en rekening houdend met alle relevante feiten in verband met de verzoeken om 
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internationale bescherming van betrokkene en met het volledige administratieve dossier, geen element 

bestaat waaruit kan blijken dat een verwijdering of terugdrijving van betrokkene naar zijn land van 

nationaliteit of van gewoonlijk verblijf het nonrefoulementbeginsel zou schenden in het licht van de 

artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet.” 

 

2. De verzoekende partij 

 

2.1. 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), “materiële en procedurele luik”. 

 

Na een theoretische uiteenzetting van de principes van deze bepaling, past de verzoekende partij deze 

als volgt toe op zijn situatie: 

 

“In voorliggend dossier stelt verzoeker dat hij zijn land van herkomst ontvlucht is omwille van zijn vrees 

op vervolging door het CID naar aanleiding van zijn banden met de LTTE of Tamil Tijgers, thans het 

lidmaatschap van verscheidene familieleden, alsook ex-werknemers bij deze organisatie. Voorts vreest 

verzoeker repercussies door de Sri Lankaanse overheid gezien zijn deelname aan Tamildemonstraties 

in België, iets wat door de Sri Lankaanse autoriteiten streng afgestraft wordt. Ten slotte vreest verzoeker 

de mensenrechten- en veiligheidssituatie in Sri Lanka die dermate gewijzigd is na de zogenaamde 

‘Paasaanslagen’ van april 2019. Dat er voldoende elementen aan het adminstratiefdossier werden 

toegevoegd om aan te tonen dat deze vrees wel degelijk reëel is. Dat verwerende partij met de 

bestreden beslissing de gerede twijfel op vervolging niet heeft weggenomen. Dat hieruit volgt dat 

verwerende partij ook het procedurele luik van artikel 3 EVRM heeft geschonden. Dat verwerende partij 

gehouden is een deugdelijk en rigoureus onderzoek te voeren teneinde te kunnen voldoen aan het 

procedurele luik van artikel 3 EVRM. Een deugdelijk onderzoek houdt niet enkel in dat verwerende partij 

alle stukken dient te controleren en de nodige landeninformatie dient te consulteren, doch houdt tevens 

in dat zij het relaas van verzoeker op een deugdelijke wijze dient te analyseren. Dat ook dit niet blijkt uit 

de bestreden beslissing.  

Verzoekende partij licht haar standpunt toe als volgt. 

9.2.1 Psychologisch attest 

a) Materieel luik: Risico op foltering - begin van bewijs voldoende naar recht aangetoond 

Dat verwerende partij met de bestreden beslissing vooreerst het materiële luik van artikel 3 EVRM heeft 

geschonden door niet afdoende te motiveren waarom zij geen waarde hecht aan het psychologisch 

attest dat verzoeker aanvoert. 

Verwerende partij verklaart immers dat: “[…] 

 

Dat deze motivering absoluut geen steek houdt, maar integendeel de verklaringen van verzoeker 

versterkt en bevestigt. Dat hij naast twee psychologische attesten immers foto’s neerlegt waarop 

duidelijk tal van littekens zichtbaar zijn op het lichaam van verzoeker, afkomstig van folteringen (stuk 3). 

Dat uit het attest opgesteld door de medische dienst d.d. 19 september 2019 SSM Ulyse blijkt dat: 

[…] 

Dat een psychologisch attest, net als een medisch attest, desalniettemin een belangrijk begin van bewijs 

vormt. Dat er minstens sprake is van een weerlegbaar vermoeden van een ernstig risico op schending 

van artikel 3 EVRM. Gewezen zij op de Guidelines van de International Association of Refugee Law 

Judges (IARLJ-Guidelines) die stellen dat neergelegde medische attesten als een integraal onderdeel 

van het bewijsmateriaal beschouwd dienen te worden: "any medical report or psychiatrie report 

deserves careful and specific consideration bearing in mind, particularly, that there may be 

psychological consequencesfrom illtreatment which affect the evidence which is given by an applicant ”3 

Herinnerd zij aan vaststaande rechtspraak van het Europees Hofvoor de Rechten van de Mens (EHRM) 

wat betreft de bewijskracht van medische attesten in asielprocedures: 

[…] 

Dat het Hof klaar en duidelijk is daar waar het stelt dat het geïsoleerde feit van foltering onderzocht dient 

te worden om zo na te gaan of het volstaat om te concluderen dat er een risico bestaat op schending 

van artikel 3 EVRM in geval van terugkeer. Dat alle relevante factoren die het risico op onmenselijke 

behandeling verhogen in overweging genomen dienen te worden: 

[…] 

Dat overigens ook Uw Raad van oordeel is dat medische, thans psychologische getuigschriften - en 

aldus ook het kwetsbaar profiel van een verzoeker om internationale bescherming - (voldoende) in 
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overweging dient genomen te worden bij de beoordeling van het asielrelaas door verwerende partij. Dit 

blijkt uit vaststaande rechtspraak. Dat enig ander oordeel overigens niet strookt met de UNCHR-

principes inzake de verdeelde bewijslast en artikel 4, lid 4 van de Herschikte Kwalificatierichtlijn.6 Dat 

deze richtlijnen duidelijk wijzen op , een medewerkingsplicht die op de asielinstanlies rust. Dat 

verwerende partij hier - onterecht - volledig aan voorbijgaat. Ondanks tegenstrijdige verklaringen blijft dit 

bewijselement pertinent. Bij gebrek aan deugdelijk onderzoek (zie punt b), werd derhalve niet iedere 

gerede twijfel weggenomen. Dat er in dit dossier tevens PTSD is vastgesteld. Dat dientengevolge 

aangestipt dient te worden dat tegenstrijdige verklaringen een gevolg kunnen zijn van traumatische 

gebeurtenissen, thans de mentale gezondheidstoestand van verzoeker.  

 

b) Procedureel luik: onvoldoende onderzoek psychologisch attest Verzoeker stelt vast dat de schending 

van het materiële luik van artikel 3 EVRM door verwerende partij thans naadloos overvloeit in een 

schending van het procedurele luik. Dat verwerende partij bij twijfel betreffende de bewijskracht van het 

psychologisch rapport in proprio motu een deugdelijk en rigoureus onderzoek diende te voeren. Dat ook 

Uw Raad zich al in deze zin heeft uitgesproken: 

[…] 

Benadrukt hier wordt de omkering van de bewijslast die de RVV ter zake voorziet. Indien verwerende 

partij de bewijskracht van het medisch getuigschrift wil betwisten, rust de bewijslast op hen teneinde aan 

te tonen dat de vervolging zich in de toekomst niet meer zal voordoen. Dat het desgevallend aan 

verwerende partij was een arts aan te stellen die de bevindingen in het psychologisch attest zou 

bevestigen, dan wel zou ontkrachten. Dat zulks in lijn zou zijn met de heersende rechtspraak van zowel 

Uw Raad als het EHRM. Dat uit de bestreden beslissing nergens blijkt dat er daadwerkelijk sprake is 

geweest van enig - zij het deugdelijk en rigoureus - onderzoek naar aanleiding van het psychologisch 

attest dat verzoeker aanbrengt ter staving van zijn verklaringen. Noch het trauma, noch de littekens van 

verzoeker werden gecontroleerd, dan wel aan enig bijkomend onderzoek onderworpen. Niet door 

verwerende partij zelf, noch werd er een controlearts aangesteld om de fysieke en mentale toestand van 

verzoeker nader te onderzoeken. Dat verwerende partij bijgevolg ten onrechte voorbij is gegaan aan het 

belang van het psychologisch attest ter ondersteuning van de vrees op vervolging van verzoeker. Dat dit 

blijkt uit de heel summiere motivering dienaangaande. Dat dit manifest onverenigbaar is met de 

verplichtingen dienaangaande in hoofde van verwerende partij. Dat zulks een argumentatie absoluut 

ondermaats is, en op zich al getuigt van een gebrek aan enig onderzoek. 

9.2.2 Deelname aan Tamil-manifestaties in België  

 

Naast een foto’s van tal van littekens op zijn lichaam en psychologisch rapport, legde verzoeker ter 

staving van zijn verzoek om internationale bescherming foto’s waaruit blijkt dat hij deelneemt aan 

demonstraties van Tamil Tijgers, meer bepaald de Tamil Coordinating Committee (TCC), in België (stuk 

4). Ook ten aanzien van dit element stelt verzoeker vast dat de bestreden beslissing zowel het materiële 

als het procedurele luik van artikel 3 EVRM schendt.  

 

a) Risico opfoltering - begin van bewijs voldoende naar recht aangetoond Allereerst wenst verzoeker op 

te merken dat hij, in tegenstelling tot wat verwerende partij beweert, wel degelijk duidelijk herkenbaar is 

op de foto's die hij aanvoert. Voorts meent verwerende partij dat “ook uw bewering dat u actiefzou zijn 

binnen de tamildiaspora, werd reeds in het verdelen besproken. U weet nog steeds op geen enkele 

manier aan te tonen dat de Srilankaanse autoriteiten enige weet ouden hebben van deze activiteiten, 

laat staan dat ze er enig gevolg aan zouden hechten. De artikels enfoto ’s van een recente manifestatie 

voegen in deze dan niet concreets toe aan uw verklaringen, vooral daar nergens uit de onduidelijkefoto 

’s ofartikels kan blijken dat u zelfs maar aanwezig was. ” Dat deze motivering zeer opmerkelijk is, niet 

het minst daar de foto’s die verzoeker aanvoert gepubliceerd is op een site die allerlei Tamil-activiteiten 

rapporteert.8 Dat tevens uit tal van onafhankelijke mensenrechtenrapporten blijkt immers dat de Sri 

Lankaanse regering actieftoezicht houdt op de deelname aan demonstraties of bijeenkomsten van de 

Tamil Tijgers in het buitenland, waarbij de Sri Lankaanse regering dergelijke protestactiviteiten als een 

bedreiging ziet. Verschillende rapporten maken voorts melding van het feit dat Sri Lankaanse 

mensenrechtenactivisten in het buitenland, zoals verzoeker, door de Sri Lankaanse autoriteiten worden 

gecontroleerd, gefotografeerd en zelfs geïntimideerd. Deze personen worden actiefgevolgd door Sri 

Lankaanse ambassades en vertegenwoordigers van de overheid in het buitenland. De aldus verkregen 

foto's worden door de autoriteiten gebruikt in 

geval van terugkeer van mensenrechtenverdedigers naar Sri Lanka om bekentenissen af te dwingen. Zo 

blijkt uit het volgende rapport in hoeverre de Sri Lankaanse regering toezicht houdt op politieke 

activiteiten in ballingschap, zoals deelname aan Tamil-demonstraties of bijeenkomsten. Sri Lankaanse 

ambassades en vertegenwoordigers van de regering in het buitenland houden actieftoezicht op de 

diaspora: 
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[…] 

Uit een rapport van 2013 van de Schweizerische Flüchtlingshilfe ‘Sri Lanka: Risque encouru à cause 

des activités politiques en exil ' blijkt thans: 

[…] 

Gelet op deze rapporten is de kans voor vervolging van verzoeker - in tegenstelling tot wat verwerende 

partij beweert - wel degelijk reëel, waardoor hij in aanmerking komt voor erkenning als vluchteling of 

voor subsidiaire bescherming.  

 

b) Onvoldoende onderzoek  

 

Dat verwerende partij wederom heeft nagelaten om een deugdelijk en rigoureus onderzoek te voeren 

naar de door verzoeker geüite vrees. Dat dit blijkt uit haar summiere motivering dienaangaande die 

volledig tegenstrijdig is met de hierboven geciteerde internationale rapporten, en waaruit tevens niet 

blijkt dat verwerende partij zelf enig internationaal rapport - die nochtans veelvuldig voorhanden zijn en 

tevens toegankelijk voor eenieder - dienaangaande heeft geconsulteerd. Verwerende partij slaagt er dan 

ook niet in om elke redelijke twijfel omtrent dit element weg te nemen.  

 

9.2.3 De gewijzigde mensenrechten- en veiligheidssituatie in Sri Lanka  

 

a) Risco opfoltering - begin van bewijs voldoende naar recht aangetoond Dat verwerende partij in de 

bestreden beslissing niet afdoende motiveert aangaande de zogenaamde Paasaanslagen in april 2019, 

maar dit wegwuift door te stellen dat ‘het louterprofiel van Tamil uit Sri Lanka is zich niet voldoende om 

aanspraak te maken op een vorm van internationale bescherming. ’ Dat dit nochtans een belangrijke 

wijziging teweegbrengt ten aanzien van de feitelijke situatie in Sri Lanka. Dat verwerende partij in dit 

verband tevens verwijst naar onderzoek gevoerd door Cedoca om de situatie in te schatten. Dat op 

basis van dit onderzoek besloten dient besloten te worden dat er geen reëel risico bestaat om te worden 

blootgesteld aan foltering ofvernederende behandeling ofbestraffing voor Tamils waarvan niet wordt 

vermoed dat er een band met de LTTE bestaat. Dat deze motivering absoluut ontoereikend is - en zelfs 

tegenstrijdig - gelet op de verschillende internationale rapporten dienaangaande. Dat het klimaat van 

angst en chaos, dat volgde op de aanslagen in Sri Lanka immers wordt gebruikt door verscheidene 

politici om een controversiële anti-terrorismewet in werking te laten treden, met name de Counter 

Terrorism Act (CTA). Dat deze wet, die de huidige Prevention of Terrorism Act (PTA) zal vervangen, 

reeds sinds zijn voorlegging aan het Sri Lankaanse Parlement en de daaropvolgende goedkeuring, het 

voorwerp van felle, internationale kritiek uitmaakt. Dat verscheidene internationale 

mensenrechtenorganisaties vrezen voor de negatieve gevolgen die inwerkingtreding van deze anti-

terrorismewet zal hebben voor de mensenrechtensituatie in het land. Verondersteld wordt dat de CTA 

een legitieme voedingsbodem zal vormen voor een toename van de schendingen van mensenrechten. 

Bovendien vrezen critici dat de Counter Terrorism Act Sri Lanka zal veranderen in een ‘ethno-police 

state'.11 Gesteld wordt dat deze wet de vrijheid van meningsuiting - democratie dissent - zal 

criminaliseren, en de strafrechtelijke vervolging en repressie van Hindu, Christelijke en 

Moslimminderheden door de Sinhalese Boeddhistische meerderheid, zal intensiveren.12 Dat 

verwerende partij geenszins deze feitelijke, gewijzigde situatie na de zogenaamde Paasaanslagen in 

rekening heeft gebracht. Dat daar thans nergens in de bestreden ook maar enige blijk van wordt 

gegeven. 

Dat vooreerst herinnerd dient te worden aan het feit dat de huidige anti-terrorismewet- PTA - reeds 

sinds zijn inwerkingtreding in 1979 gebruikt wordt om Tamils, die vermoed worden banden te hebben 

met de LTTE te arresteren en te detineren. Onderzoek van onder andere Human Rights Watch heeft 

uitgewezen dat zulke arrestaties en detenties veelvuldig gepaard gaan met foltering: 

[…] 

Dat de Counter Terrorism Act verre van een verbetering te noemen is. Integendeel. Dat de brede 

definitie van terrorisme verontrustend wordt bevonden. In de CTA wordt ‘terrorisme’ omschreven als 

volgt: 

[…] 

Dat uit een vergelijkende studie van beide anti-terrorismewetten, verricht door Centre for Policy 

Alternatives, blijkt dat het aantal activiteiten onder de PTA, die geacht werden terroristisch van aard te 

zijn, beperkt was.15 Dit is niet langer het geval in de CTA. Dat op deze manier terrorisme onder de CTA 

veel ruimer en vager wordt geformuleerd dan het geval was onder de PTA. Zo ruim, dat ook normale 

politieke activiteiten onder dit begrip vallen, en bijgevolg onderdrukt kunnen worden. Dat in tegenstelling 

tot de PTA, de CTA bovendien geen specifieke strafmaat - anders dan levenslange opsluiting - bevat 

wanneer een individu schuldig wordt bevonden aan terrorisme. Dat dit eveneens zeer problematisch 

wordt gevonden.16 Dat het onder deze anti-terrorismewet toegestaan wordt aan leger en kustwacht - 
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deze laatste was onder de PTA niet bevoegd - om individuen zonder aanhoudingsbevel van hun vrijheid 

te beroven. De CTA geeft hen 24 uur vooraleer zij de arrestanten naar het dichtstbijzijnde politiekantoor 

moeten brengen. Gedurende 24 uur, is er geen enige vorm van controle of toezicht. Dit is verontrustend 

om tal van redenen. Niet het minst omdat afwezigheid van controle aanleiding geeft tot misbruik. Dat 

arrestanten voorts gedurende 6 maanden in detentie gehouden mogen worden. Gedurende de eerste 

14 dagen is er geen sprake van rechterlijk toezicht. Verder kan geen enkele magistraat deze detentie 

beëindigen, tenzij met de expliciete toestemming of op vraag van de zogenaamde officer-in-charge. 

Voorts is het recht op bijstand van een advocaat beperkt - de ofïicer-incharge dient hiervoor zijn 

expliciete toestemming te geven. Niet alleen zijn zulke bepalingen manifest in strijd met het recht op 

vrijheid en het recht op een eerlijk proces, eerder onderzoek door Human Rights Watch en andere 

internationale mensenrechtenorganisaties heeft aangetoond dat gedetineerden in Sri Lanka reeds onder 

de Prevention against Terrorism Act veelvuldig aan folterpraktijken werden onderworpen wanneer zij 

zich in detentie bevonden.17 In dit kader overwoog Human Rights Watch: 

[…] 

Dat hechtenis uiteindelijk tot één jaar lang kan duren 'zonder dat er sprake moet zijn van een 

veroordeling. Dat de bezorgdheid verzoeker omtrent de inwerkingtreding van de Counter Terrorism Act, 

tevens weerklinkt in verscheidene rapporten van tal van internationale mensenrechtenorganisaties. Dat 

Amnesty International in haar rapport ‘Sri Lanka: Countering terrorism at the expense ofhuman rights ’ 

over CTA het volgende stelt: 

[…] 

Dat ook Centre for Policy Alternatives wijst op verscheidene problematische bepalingen van de anti-

terrorismewet. Meer bepaald uit CPA haar bezorgdheid omtrent de volgende punten: 

[…] 

Dat verder Human Rights Watch reeds lang haar bezorgdheid heeft geuit over de CTA ‘"[which] still 

allowsprolonged arbitrary detention, enabling rights abusessuch as torture. ”21 Dat vooral de ‘detention 

powers’ worden in deze zin problematisch"bevonden, aangezien onderzoek, verricht door onder andere 

Human Rights Watch en de Verenigde Naties, heeft uitgewezen dat er vooral tijdens detentie veelvuldig 

gebruik gemaakt wordt van foltering.22 Dat tenslotte ook de VN Mensenrechtenraad Sri Lanka erop 

heeft gewezen dat de definitie van terrorisme in de CTA ‘overdreven breed’ is.23 Dat bovendien 

gevreesd wordt dat de CTA vooral gebruikt zal worden om minderheidsgroepen - zoals bijvoorbeeld 

Tamils - te viseren, zo stelt Sri Lankaans mensenrechtenactivist, Ruki Fernando. Dat ook hij de 

aandacht vestigt op de zeer brede en vage formulering van terrorisme zoals gedefinieerd in de CTA: 

“even organizing a demonstration could be defined as terrorism by a repressive government under the 

CTA ”.24 Dat uit bovenstaande uiteenzetting eens te meer duidelijk wordt dat blijkt dat verzoeker een 

reële kans heeft om onderworpen te worden aan onmenselijke of onterende behandelingen indien hij 

terugkeert naar Sri Lanka. Dat verwerende partij dienaangaande het materiële luik van artikel 3 EVRM 

schendt.  

 

b) Onvoldoende onderzoek 

Daar verwerende partij op basis van het door haar gevoerde onderzoek, naar een risico op 

mensonterende en vernederende behandelingen na de Paasaanslagen, tot het besluit komt dat er geen 

sprake is van een reëel risico, kan verzoeker niet anders dan besluiten dat het gevoerde onderzoek 

onvoldoende was. Dat uit bovenstaande uiteenzetting (punt a) immers duidelijk blijkt dat er wel degelijk 

een risico op schending van artikel 3 EVRM bestaat. Dat verwerende partij hierdoor het procedurele luik 

van artikel 3 EVRM schendt.  

9.2.4 Systematische praktijk van mishandeling ten aanzien van afgewezen aanvragers van 

internationale bescherming in Sri Lanka  

a) Risico opfoltering  

- begin van bewijs voldoende naar recht aangetoond  

In laatste instantie maakt het feit dat verzoeker een afgewezen asielzoeker is, hem extra kwetsbaar bij 

een eventuele terugkeer naar Sri Lanka. Dat uit tal van recente rapporten van onafhankelijke 

mensenrechtenorganisaties het volgende blijkt: 

[…] 

Uit deze illustratieve uittreksels van verscheidene rapporten van vooraanstaande internationale 

organisaties blijkt ontegensprekelijk dat afgewezen aanvragers van internationale bescherming 

systematisch worden gearresteerd en gemarteld bij hun terugkeer naar Sri Lanka. Dat dit een extra en 

verhoogd risico inhoudt voor verzoeker in het geval van terugkeer. Dat deze praktijk alleen nog meer 

bijdraagt aan het bijzonder kwetsbare profiel van verzoeker. Naast zijn Tamil-oorsprong en zijn 

deelname aan Tamil diaspora in België, alsook zijn mentale gezondheidstoestand, blijkt immers dat ook 

zijn status als mislukte verzoeker om internationale bescherming hem extra kwetsbaar maakt. Dat uit 

deze uiteenzetting blijkt dat verzoeker wel degelijk een reële kans heeft om onderworpen te worden aan 
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onmenselijke of onterende behandelingen indien hij terugkeert naar Sri Lanka. Dat verwerende partij 

dienaangaande het materiële luik van artikel 3 EVRM schendt.  

 

b) Onvoldoende onderzoek Verwerende partij gaat in de beslissing heel kort in op de systematische 

praktijk in Sri Lanka die erin bestaat terugkerende, afgewezen asielzoekers aan mensonterende 

behandelingen te onderwerpen. In dit verband meent verwerende partij in de bestreden beslissing 

onterecht: 

[…] 

Dat uit de hierboven geciteerde internationele rapporten (punt a) het absolute tegendeel blijkt. Dat 

verwerende partij dan ook klaarblijkelijk heeft nagelaten daadwerkelijk onderzoek voeren naar de 

gevolgen van een terugkeer naar Sri Lanka door verzoeker. Dat zij daarmee het procedurele luik van 

artikel 3 EVRM op flagrante wijze heeft geschonden. Conclusie Uit deze uiteenzetting blijkt dat 

verwerende partij manifest nagelaten heeft de asielaanvraag van verzoeker voldoende diepgaand en 

rigoureus te onderzoeken. Dat verwerende partij pertinente elementen, namelijk een psychologische 

attesten, foto's van littekens op het lichaam van verzoeker, het feit dat verzoeker deelneemt aan 

Tamildemonstraties in België, de gewijzigde situatie na de Paasaanslagen, en de systematische praktijk 

die terugkerende aanvragers van internationale bescherming te beurt valt, niet (afdoende) heeft 

onderzocht. Dat indien verwerende partij hierin de noodzaak zag, zij proprio motu onderzoek moeten 

voeren naar de fysieke situatie van verzoeker die mogelijks een gevolg is van folteringen, alsook naar 

de andere hierboven uiteengezette elementen. Verwerende partij voerde derhalve onvoldoende 

onderzoek uit, ondanks het gegeven dat dit vereist is onder de procedurele tak van het artikel 3 EVRM. 

Dat verzoekende partij voldoende informatie aan het administratieve dossier heeft gevoegd, waaruit kan 

blijken dat een terugkeer naar Sri Lanka voor hem een reëel risico inhoudt om onderworpen te worden 

aan een systematische praktijk van foltering en onmenselijke behandeling en hij derhalve om deze 

redenen internationale bescherming dient te verkrijgen. Volledigheidshalve dient vastgesteld te worden 

dat het CGVS met de bestreden beslissing tevens het materiële luik van het artikel 3 EVRM schendt. 

Verzoeker heeft immers wel degelijk een reële kans op vervolging. De rapporten in het administratieve 

dossier van verzoeker spreken boekdelen en stellen stuk voor stuk het reële risico op een schending 

van artikel 3 EVRM vast voor de kwetsbare groep, met name Tamils, waar verzoeker deel van uitmaakt. 

Verwerende partij schendt met de bestreden beslissing derhalve artikel 3 EVRM. 

Verzoeker vraagt Uw Raad dan ook dit dossier aan een grondige controle te willen onderwerpen, dan 

wel het dossier terug te sturen naar het CGVS teneinde de nodige onderzoeken uit te voeren. Gelet op 

het Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen, Pari. St. Kamer, 2005-2006, nr. 51K2479/001, 94, dat stelt dat Uw Raad 

geen onderzoeksbevoegdheden heeft, en zich slechts mag uitspreken omtrent de aanwezige stukken in 

het rechtsplegingsdosier, verzoekt Shanthira Segaram Sasikumar dat, indien Uw Raad niet meteen over 

te kunnen gaan tot het nemen van een gunstige beslissing, Uw Raad het dossier minstens dient terug te 

verwijzen naar verwerende partij teneinde bijkomende onderzoeksdaden te stellen naar de vervolging 

van verzoeker door de Sri Lankaanse autoriteiten omwille van de gewijzigde feitelijke situatie ter 

plaatse, zijn lidmaatschap bij het TCC in België thans zijn deelname aan demonstraties, de praktijk ten 

aanzien van terugkeerders na het aanvragen van internationale bescherming, en de bewijskracht van 

het psychologisch attest. Andermaal wenst verzoeker uw Raad te wijzen op het arrest J.K. t. Zweden, 

waarin het EHRM vaststelt dat de nationale autoriteiten beter geplaatst zijn om zulke onderzoeken naar 

systematische praktijken te verrichten. Dat verzoeker Uw Raad wenst uit te nodigen het dossier terug te 

sturen naar het CGVS, teneinde uitsluitsel te verkrijgen omtrent het risico op vervolging in verzoekers’ 

land van herkomst. Om de bescherming van een schending van artikel 3 van het EVRM te waarborgen, 

is het aan de verdragsluitende partijen om een individueel en nauwkeurig onderzoek te verrichten naar 

de achtergrond en het profiel van verzoeker, de door verzoeker gestelde klachten en de beschikbare 

landeninformatie. Dit conform artikel 4, §3 van de Kwalificatierichtlijn; artikel 10 van de 

Procedurerichtlijn. Uit het arikel 3 van het EVRM en uit de door het Hofin haar rechtspraak vastgelegde 

beginselen volgt dus dat de nationale autoriteiten zo rigoureus mogelijk moeten zijn om de klachten in 

het kader van artikel 3 van het verdrag te controleren, dit teneinde de effectiviteit van de asielprocedure 

te kunnen waarborgen. Dat nergens uit blijkt dat dit in voorliggend dossier daadwerkelijk gebeurde. 

Verwerende partij liet derhalve na een deugdelijk en rigoureus onderzoek te voeren naar de grieven van 

verzoeker. Hiermee schendt zij de rechten van verzoeker zoals vervat in het artikel 3 EVRM en artikel 4, 

§3 van de Kwalificatierichtlijn en artikel 10 van de Procedurerichtlijn.” 

 

De verzoekende partij voegt bij haar verzoekschrift attesten en informatie aangaande haar (mentale) 

gezondheidstoestand (stuk 3) en foto’s van haar deelname aan manifestaties van het TCC in België 

(stuk 4). 
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2.1.2.Ter terechtzitting legt de verzoekende partij een aanvullende nota neer. Deze aanvullende nota 

bevat de volgende documenten: psychologisch attest van 18 juni 2020, psychologisch-psychiatrisch 

attest van 19 november 2019 en psychologisch-psychiatrisch attest van 6 oktober 2020. 

 

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

 

4. Beoordeling 

 

4.1. Juridisch kader 

 

De bestreden beslissingen werden op grond van artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet 

genomen. Dit artikel luidt als volgt: 

 

“§ 1.  

 

Na ontvangst van het volgend verzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden 

op grond van artikel 51/8, onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 

bij voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die 

de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 

48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan 

dergelijke elementen of feiten verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen het verzoek niet-ontvankelijk. In het andere geval, of indien de verzoeker voorheen enkel het 

voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing tot beëindiging bij toepassing van artikel 57/6/5, § 1, 1°, 

2°, 3°, 4° of 5° verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het verzoek 

ontvankelijk. 

 

Bij het in het eerste lid bedoelde onderzoek houdt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en 

de Staatlozen in voorkomend geval rekening met het feit dat de verzoeker zonder geldige uitleg heeft 

nagelaten, tijdens de vorige procedure, in het bijzonder bij het aanwenden van het in artikel 39/2 

bedoelde rechtsmiddel, de elementen te doen gelden die de indiening van zijn volgend verzoek 

rechtvaardigen.” 

 

Voormeld artikel geeft aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de 

bevoegdheid om een volgend verzoek om internationale bescherming niet ontvankelijk te verklaren 

indien door de verzoeker om internationale bescherming geen nieuwe elementen of feiten worden 

voorgelegd die de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor erkenning als vluchteling in de zin van 

artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Om een 

volgend verzoek om internationale bescherming ontvankelijk te kunnen verklaren, moeten er derhalve 

nieuwe elementen aanwezig zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker om 

internationale bescherming in aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 

van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet.  

 

(oud) Artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet vormt een gedeeltelijke omzetting van de bepalingen 

vervat in de Europese Richtlijn 2005/85/ EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende de 

minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de 

vluchtelingenstatus, en meer bepaald van artikel 32, § 4. De parlementaire voorbereiding (Parl.St. 

Kamer, 2012-2013, nr. 53 2555/001, 21-24) die leidde tot de invoering van (oud) artikel 57/6/2 van de 

Vreemdelingenwet dat thans mutatis mutandis werd ondergebracht in het nieuwe artikel 57/6/2, § 1, 

eerste lid, verduidelijkt dat de commissaris-generaal in zijn beoordeling van de nieuwe elementen alle 

elementen en bevindingen betrekt die door de verzoeker om internationale bescherming worden 

aangereikt, evenals elk relevant gegeven waarover hij beschikt ook al wordt dit niet door de asielzoeker 

zelf voorgelegd. De parlementaire voorbereiding geeft vervolgens aan dat de kans op internationale 

bescherming bijvoorbeeld aanzienlijk vergroot wordt:  

- wanneer de veiligheids- of mensenrechtensituatie in het land van herkomst van de asielzoeker 

dermate gewijzigd is dat er zich in voorliggend geval een nood aan internationale bescherming 

opdringt; wanneer de asielzoeker nieuwe elementen aanbrengt die afbreuk doen aan de essentie 

van een eerdere weigeringsbeslissing; of 

-  wanneer de verzoeker om internationale bescherming pertinente, geloofwaardige nieuwe 

elementen aanreikt en tezelfdertijd aannemelijk maakt dat deze niet eerder konden worden 

aangebracht. 
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De kans op internationale bescherming wordt daarentegen niet aanzienlijk groter  

- wanneer de nieuw aangereikte elementen an sich bijvoorbeeld niet bewijsvoerend voorkomen 

omdat de bijkomende verklaringen incoherent of ongeloofwaardig zijn;  

- wanneer de nieuwe stukken duidelijke inhoudelijke of vormelijke gebreken vertonen; 

- wanneer de nieuwe elementen of bevindingen bijvoorbeeld louter een aanvulling vormen van een 

situatie die voordien niet betwist, doch ongegrond bevonden werd;  

- wanneer ze slechts betrekking hebben op elementen die niet de essentie van een eerdere 

weigeringsbeslissing uitmaken; 

- wanneer ze een voortzetting vormen van een relaas dat op diverse wezenlijke punten 

ongeloofwaardig bevonden werd;  

- wanneer ze louter algemeen van aard zijn, geen verband leggen met de individuele 

omstandigheden van de verzoeker om internationale bescherming en anderszins evenmin aantonen 

dat de algemene situatie van aard is om een beschermingsstatus te wettigen. 

 

De terminologische wijziging, ontvankelijkheid in plaats van inoverwegingneming, heeft geen enkele 

impact op de ratio legis die leidde tot de invoering van (oud) artikel 57/6/2 door de wet van 8 mei 2013, 

noch op de draagwijdte van het onderzoek van de commissaris-generaal (Parl.St. Kamer, 2016-2017, 

nr. 54 2548/001, 116). 

 

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 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. 

 

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.” 

 

4.2. Onderzoek van de nieuwe elementen 

 

4.2.1. Op 16 januari 2017 dient de verzoekende partij een eerste verzoek om internationale 

bescherming in. Zij voert aan dat zij problemen kent met de Sri Lankaanse autoriteiten omwille van haar 

banden met de “Liberation Tigers of Tamil Eelam” (hierna: LTTE). Op 31 mei 2017 nam de commissaris-

generaal een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus omdat geen geloof kan worden gehecht aan de aangehaalde problemen met de Sri 

Lankaanse autoriteiten, aan de banden van de verzoekende partij met de LTTE en evenmin aan haar 

beweerde terugkeer naar Sri Lanka. Bij arrest nr. 196 484 van 12 december 2017 bevestigde de Raad 

dat geen geloof kan worden gehecht aan de aangehaalde problemen met de Sri Lankaanse autoriteiten, 

aan de banden van de verzoekende partij met de LTTE en evenmin aan haar beweerde terugkeer naar 

Sri Lanka. 

 

Op 10 april 2018 dient de verzoekende partij een tweede (volgend) verzoek om internationale 

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

internationale bescherming uiteenzette en voegt toe dat er tegen haar een arrestatiebevel werd 
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uitgevaardigd, dat haar broer Sri Lanka eveneens verliet wegens folteringen naar aanleiding van de 

problemen van de verzoekende partij en dat zij in België deelneemt aan activiteiten van de 

Tamilgemeenschap waarvan de Sri Lankaanse autoriteiten op de hoogte zouden zijn. Tevens legt zij 

een aantal bijkomende documenten voor. Op 8 juni 2018 nam de commissaris-generaal inzake het 

tweede (volgend) verzoek om internationale bescherming van de verzoekende partij een beslissing niet-

ontvankelijk verzoek (volgend verzoek) omdat de verzoekende partij geen nieuwe elementen aanbracht 

die de kans aanzienlijk groter maken dat zij voor internationale bescherming in aanmerking komt. De 

verzoekende partij tekende geen beroep aan tegen deze niet-ontvankelijkheidsbeslissing van 8 juni 

2018, zodat deze beslissing intussen definitief is geworden en er voor de verzoekende partij geen 

rechtsmiddelen meer open staan tegen deze beslissing. 

 

Op 1 augustus 2018 dient de verzoekende partij een derde (volgend) verzoek om internationale 

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

verzoek om internationale bescherming uiteenzette en voegt toe dat haar vermiste broer intussen ook 

door de Sri Lankaanse autoriteiten werd gearresteerd en dat zij nog steeds actief is bij de 

Tamilgemeenschap in België. Zij legt een aantal bijkomende documenten voor. Op 2 november 2018 

nam de commissaris-generaal inzake het derde (volgend) verzoek om internationale bescherming van 

de verzoekende partij een beslissing niet-ontvankelijk verzoek (volgend verzoek) omdat de verzoekende 

partij geen nieuwe elementen aanbracht die de kans aanzienlijk groter maken dat zij voor internationale 

bescherming in aanmerking komt. De verzoekende partij tekende geen beroep aan tegen deze niet-

ontvankelijkheidsbeslissing van 2 november 2018, zodat deze beslissing intussen definitief is geworden 

en er voor de verzoekende partij geen rechtsmiddelen meer open staan tegen deze beslissing. 

 

Op 23 juli 2019 dient de verzoekende partij onderhavig, vierde (volgend) verzoek om internationale 

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

verzoeken om internationale bescherming uiteenzette en voegt toe dat haar broer nog steeds niet is 

vrijgekomen, dat het CID nog navraag naar haar doen en dat zij actief is bij de Tamilgemeenschap in 

België. Zij legt de volgende bijkomende documenten voor (zie map 'Documenten' in het administratief 

dossier): documenten over een manifestatie op 4 september 2019, een attest van een psycholoog en 

algemene informatie over Sri Lanka. In de bestreden beslissing besluit de commissaris-generaal op 

grond van artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet tot de niet-ontvankelijkheid van 

onderhavig, vierde (volgend) verzoek om internationale bescherming van de verzoekende partij omdat 

zij geen nieuwe elementen aanbrengt die de kans aanzienlijk groter maken dat zij voor erkenning als 

vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor toekenning van de subsidiaire 

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet in aanmerking komt. 

 

4.2.2. Op 18 september 2019 wordt de vragenlijst “bijzondere procedurele noden” bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken ingevuld. In deze vragenlijst wordt uitdrukkelijk gevraagd of er bepaalde 

elementen of omstandigheden zijn die het vertellen van haar vluchtrelaas of haar deelname aan de 

procedure internationale bescherming kunnen bemoeilijken. De verzoekende partij antwoordt hierop 

ontkennend. Enkel in de daaropvolgende vragen geeft ze aan dat ze liever door een vrouwelijke 

protection officer en een vrouwelijke tolk gehoord wordt omdat ze zich daar comfortabeler bij voelt. Op 

18 september 2019 brengt ze een psychologisch attest bij waarin haar behandelde psycholoog aangeeft 

dat de verzoekende partij 3 april 2019 dagelijks naar Ulysse gaat en dat ze sinds 21 mei 2019 

psychiatrisch opgevolgd wordt. Het attest stipuleert dat een dergelijke opvolging onontbeerlijk is. Dit 

attest werd twee dagen voor het invullen van de vragenlijst “bijzondere procedurele noden” opgesteld, 

maar stipuleert niet dat er in hoofde van de verzoekende partij bijzondere procedurele noden zijn. 

Evenmin kan dit impliciet afgeleid worden uit het gegeven dat de verzoekende partij een psychiater 

raadpleegt. Bijgevolg werd bij het nemen van de bestreden beslissing terecht gesteld dat: “Na grondige 

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

vastgesteld dat er onvoldoende concrete elementen voorhanden zijn waaruit een bijzondere procedurele 

nood in uw hoofde kan worden afgeleid die het nemen van bepaalde specifieke steunmaatregelen 

rechtvaardigt. 

U legde een psychologisch attest neer waaruit enkel kan blijken dat u opgevolgd wordt. Er wordt niet 

gesproken van oorzaken of gevolgen van uw beweerde psychologische problemen. 

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.” 

 

De Raad stelt vast dat de verzoekende partij bij haar verzoekschrift een aantal bijkomende (medische) 

documenten voegt betreffende haar (mentale) gezondheidstoestand (stuk 3). Ook ter terechtzitting legt 
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de verzoekende partij een aanvullende nota neer waar ze drie attesten aan voegt: psychologisch attest 

van 18 juni 2020, psychologisch-psychiatrisch attest van 19 november 2019 en psychologisch-

psychiatrisch attest van 6 oktober 2020.  

 

Uit het attest van Ulysse van 19 september 2019 blijkt dat de verzoekende partij te kampen heeft met 

een posttraumatische stressstoornis (hierna: PTSS) waarbij onder meer slaapproblemen, verwardheid 

en geheugen- en concentratieproblemen worden gemeld. Het attest van 16 september 2019, dat ook 

reeds aan de commissaris-generaal werd voorgelegd, vermeldt enkel dat de verzoekende partij sedert 3 

april 2019 een psychologische en psychiatrische ambulante behandeling krijgt. Verder legt de 

verzoekende partij een medisch voorschrift d.d. 22 augustus 2019 voor, zonder dat evenwel enige 

bijkomende informatie over de voorgeschreven medicijnen wordt gegeven. Tevens ligt een brief voor 

van het Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter te Brussel waarin de verzoekende partij een voorschot 

wordt gevraagd alsook een brief met betrekking tot een eventuele opname van de verzoekende partij in 

een gemeenschappelijke kamer.  

 

Ter terechtzitting legt de verzoekende partij de volgende documenten neer: psychologisch attest van 18 

juni 2020, psychologisch-psychiatrisch attest van 19 november 2019 en psychologisch-psychiatrisch 

attest van 6 oktober 2020. In de attesten van 19 november 2019 en 6 oktober 2020 bevestigen de 

psycholoog en psychiater de PTSD waarbij onder meer slaapproblemen, verwardheid en geheugen- en 

concentratieproblemen worden gemeld. Ook blijkt dat de verzoekende partij van 19 september tot 

december 2019 in de psychiatrie opgenomen werd omdat ambulante zorg niet voldoende was. Ook stelt 

het attest dat de verzoekende partij zowel bij het huidig verzoek om internationale bescherming als bij 

haar eerste verzoek moeilijkheden heeft gehad om haar vrees toe te lichten en te vertellen over de 

ondergane folteringen.  

 

Ten gevolge van voormelde attesten dienen drie vragen beantwoord te worden. Ten eerste of de 

verzoekende partij op 18 september 2019 in de mogelijkheid was om de “verklaringen volgend verzoek” 

om internationale bescherming in te vullen. Ten tweede of de verzoekende partij bij haar eerste verzoek 

moeilijkheden heeft gehad om haar vrees toe te lichten en te vertellen over de ondergane folteringen 

omwille van haar psychologische problemen. Ten derde of deze attesten de kans aanzienlijk groter 

maken dat de verzoekende partij voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de 

Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet 

in aanmerking komen en bijgevolg een onderzoek ten gronde rechtvaardigen. 

 

De Raad betwist de psychische problemen van de verzoekende partij en haar opname in een 

psychiatrisch centrum de dag na het gehoor niet. Het gegeven dat de verzoekende partij van 19 

september tot december 2019 in de psychiatrie opgenomen werd omdat ambulante zorg niet voldoende 

meer was, is op zich niet voldoende om in casu te concluderen dat de verzoekende partij op 18 

september 2019 de “verklaringen volgend verzoek” niet kon invullen bij de Dienst Vreemdelingenzaken. 

(administratief dossier, stuk 7). Immers, op 18 september 2019 heeft de verzoekende partij een attest 

van haar psycholoog bijgebracht waarin aangegeven wordt dat ze sinds 3 april 2019 dagelijks naar 

Ulysse gaat en dat ze sinds 21 mei 2019 psychiatrisch opgevolgd wordt. Het attest stipuleert dat een 

dergelijke opvolging onontbeerlijk is. Dit attest werd twee dagen voor het invullen van de verklaringen 

volgend verzoek bij de Dienst Vreemdelingenzaken opgesteld. Het stipuleert niet dat er in hoofde van de 

verzoekende partij bijzondere procedurele noden zijn. Evenmin geeft het attest aan dat de verzoekende 

partij in de onmogelijkheid verkeerde om op 18 september 2019 de verklaringen omtrent haar volgend 

verzoek om internationale bescherming af te leggen. De Raad kan aannemen dat het invullen van de 

vragenlijst “verklaringen volgend verzoek” op de Dienst Vreemdelingenzaken in hoofde van de 

verzoekende partij een zekere mate van stress en zenuwachtigheid veroorzaakt heeft. Uit een lezing 

van de “verklaring volgend verzoek”, afgelegd door de verzoekende partij op de zetel van de Dienst 

Vreemdelingenzaken op 18 september 2019 blijkt alleszins dat de verzoekende partij in staat was om op 

een logische wijze te antwoorden op de gestelde vragen. De verzoekende partij kon ook haar 

verklaringen en antwoorden verbinden met hetgeen zij in het kader van haar voorgaande verzoeken om 

internationale bescherming uiteenzette. Uit de vragenlijst zelf blijkt niet dat de verzoekende partij op dat 

ogenblik symptomen van een psychose vertoonde.   

 

Hoewel haar mentale gezondheidsproblemen ter sprake kwamen bij het overlopen van het voorgelegde 

attest van 16 september 2019 (verklaring 17), maakte zij er geen enkele melding van dat haar mentale 

gezondheidsproblemen haar op het moment van dit interview op enigerlei wijze parten zouden spelen. 

Hetzelfde geldt voor waar haar op het einde van het interview werd gevraagd of zij nog iets toe te 

voegen heeft, waarbij zij wel haar mentale gezondheidsproblemen aanhaalt doch deze geenszins 
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betrekt op het verloop van het interview en evenmin op het verloop van de interviews en de 

onderhouden die zij in het kader van haar voorgaande verzoeken om internationale bescherming 

onderging. Zoals hoger reeds aangegeven blijkt dit ook niet uit de vragenlijst zelf. In het verzoekschrift 

wordt hieromtrent geen verdere duiding gegeven. Er wordt niet uiteengezet welke informatie de 

verzoekende partij niet, onvolledig of verkeerdelijk heeft meegedeeld ten gevolge van haar psychische 

toestand.  

 

In het attest van 19 september 2019 wordt vermeld dat de verzoekende partij aan een ernstige vorm van 

PTSD lijdt. Voorts wordt vermeld dat de verzoekende partij in navolging van het gehoor op de Dienst 

Vreemdelingenzaken bijzonder verward is en zich heel slecht voelt. In deze brief geeft de behandelde 

psycholoog ook aan dat hij zich ernstige zorgen maakt over de verzoekende partij en vraagt om de nood 

aan een spoedopname te evalueren. Wederom wordt op haar verschillende symptomen gewezen. De 

behandelde psycholoog drukt ook uitdrukkelijk zijn vrees uit dat de verzoekende partij een risico loopt op 

een ernstige psychose. Uit dit attest blijkt dus niet dat de verzoekende partij de dag voor het invullen van 

de vragenlijst voor de commissaris-generaal op de Dienst Vreemdelingenzaken reeds symptomen van 

een psychose vertoonde. Voorts blijkt uit dit attest dat de verzoekende partij in navolging van haar 

gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken naar een toestand van bijzondere verwardheid geëvolueerd 

is. Gelet op de stukken van het administratief dossier, meer in het bijzonder de “verklaringen volgend 

verzoek” blijkt niet dat de verzoekende partij zich op het ogenblik van het invullen van deze vragenlijst in 

een toestand van bijzondere verwardheid bevond.  

 

Uit het attest van 29 november 2019 blijkt dat de verzoekende partij nadat ze haar verklaringen afgelegd 

heeft op de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel rond doolde omdat ze zelf vond dat ze niet in staat 

was geweest om haar vrees en motieven uit te drukken bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Na voormeld 

gehoor vreesde ze ook om door politie aangehouden en ondervraagd te worden. Na het verloop van 

haar gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken was ze haar oriëntatie helemaal kwijt waardoor ze kort 

daarna gehospitaliseerd werd. Ook blijkt uit dit attest dat de psychische situatie van de verzoekende 

partij verder achteruitgegaan is nadat ze de bestreden beslissing ontvangen heeft. In dit attest wordt 

weliswaar neergeschreven dat de verzoekende partij vond dat ze niet in staat was geweest om haar 

vrees en motieven uit te drukken bij de Dienst Vreemdelingenzaken, maar dit attest laat niet toe - gelet 

op het verloop van de verklaringen volgend verzoek zoals hoger beschreven - , om te concluderen dat 

de verzoekende partij tijdens het invullen van de “verklaringen volgend verzoek” reeds symptomen van 

een psychose vertoonde.  

 

Bijgevolg concludeert de Raad dat er geen elementen bijgebracht worden waaruit zou blijken dat er bij 

de beoordeling van het volgend verzoek om internationale bescherming geen rekening mag gehouden 

worden met de verklaringen van de verzoekende partij zoals afgelegd op 18 september 2019.  

 

Ten tweede geven de attesten van 29 november 2019 en 6 oktober 2020 aan dat de verzoekende partij 

reeds bij haar eerste verzoek om internationale bescherming psychologische begeleiding gevraagd had, 

die haar spijtig genoeg niet toegekend werd. In dit verband blijkt uit de stukken van het administratief 

dossier niet dat de verzoekende partij tijdens haar eerste verzoek om internationale begeleiding op 

psychologische problemen gewezen heeft en om psychologische begeleiding gevraagd heeft. Tijdens 

het eerste verzoek om internationale bescherming wordt aan de verzoekende partij gevraagd hoe haar 

gezondheidstoestand is. Hierop antwoordt de verzoekende partij: “Ik ben gezond, maar ik heb soms 

spontane bloedneuzen, duizeligheid en ik val soms flauw door geslagen te zijn geweest” (vragenlijst 

CGVS van 2 februari 2017, vraag 32). Tijdens het onderhoud van 15 mei 2017 waar de verzoekende 

partij wordt bijgestaan door haar advocaat maakt zij ook geen melding van psychologische problemen of 

de noodzaak van een psychologische behandeling. Evenmin wordt dit gedaan in het verzoekschrift die 

de advocaat van de verzoekende partij ingediend heeft tegen de weigeringsbeslissing van 31 mei 2017 

van de verwerende partij. In het arrest van 12 december 2017 met nummer 196 484 valt te lezen dat de 

verzoekende partij haar uiteenlopende verklaringen wijt aan het uiterst korte en bondige gehoor bij de 

Dienst Vreemdelingenzaken en aan de communicatieproblemen die zijn ontstaan omdat de tolk Indisch 

Tamil sprak. Voorts gaf de verzoekende partij toen aan dat zij in de war en onvoorbereid was, waarop 

de Raad oordeelde dat: “Voorts kan worden opgemerkt dat uit het administratief dossier blijkt dat 

verzoeker zeer gedetailleerde verklaringen en beschrijvingen kon geven.” Daarenboven wordt de 

erkenning van de vluchtelingenstatus aan de verzoekende partij geweigerd omwille van tegenstrijdige 

verklaringen en onaannemelijkheden, niet omwille van vage verklaringen of omissies. In het arrest van 

12 december 2017 met nummer 196 484 wordt voorts geoordeeld dat: “De Raad wenst er nog op te 

wijzen dat verzoeker wel duidelijk onafhankelijk en consequent kan handelen, hij werkte in Sri Lanka, is 

er gehuwd, reisde naar Europa, en voor zover waarachtig –quod non- reisde opnieuw illegaal naar 
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Europa, ging naar Italië, besliste daar geen asiel aan te vragen en kwam naar België. Er kan dan ook 

niet worden ingezien, en dit kan uit de eenvoudige lezing van het gehoorverslag ook niet blijken, dat 

verzoeker incoherente verklaringen heeft afgelegd omwille van zijn voorgehouden traumatische 

ervaringen. De dossierbehandelaar heeft manifest eenvoudige en duidelijke vragen gesteld, die 

verzoeker goed kon volgen en waarvan hij de logica en de inhoud correct begreep. Aan verzoeker 

werden bovendien zowel open als concrete vragen gesteld. Bij de vraag of verzoeker nog iets aan zijn 

asielrelaas had toe te voegen, maakte hij, noch zijn raadsman, melding van een verwarde 

psychologische toestand waarin hij zou verkeren, noch wordt dit anderszins geadstrueerd, bijvoorbeeld 

door het voorleggen van een medisch getuigschrift.” Noch tijdens de behandeling van haar tweede 

verzoek om internationale bescherming noch tijdens de behandeling van haar derde verzoek om 

internationale bescherming geeft de verzoekende partij aan dat zij nood heeft aan een psychologische 

begeleiding. Tijdens beide procedures wordt ook de vragenlijst “bijzondere procedurele noden” ingevuld. 

In deze vragenlijst worden geen bijzondere procedurele noden aangeduid, nochtans heeft de 

verzoekende partij beide documenten ondertekend. In het attest van 29 november 2019 en 6 oktober 

2020 wordt bovendien onder meer nog aangegeven dat de verzoekende partij ernstige slaapstoornissen 

heeft, een resistentie tegen slaapmiddelen vertoont, geheugenproblemen en een depressie heeft. Ook 

in het attest van 19 september 2019 wordt hier melding van gemaakt. Deze vaststellingen van de 

psycholoog en de psychiater van de verzoekende partij laten niet te concluderen dat de verzoekende 

partij reeds bij de aanvang van haar eerste procedure om internationale bescherming dergelijke 

symptomen vertoonde. Deze attesten laten niet toe te concluderen dat de verzoekende partij vanaf haar 

eerste verzoek om internationale bescherming kampte met (ernstige) psychologische problemen 

waardoor zij niet in staat was om op een volwaardige wijze deel te nemen aan de verschillende gehoren 

die destijds plaatsgevonden hebben. 

 

Ten derde gaan de attesten van 29 november 2019 en 6 oktober 2020 ook in op de vluchtmotieven van 

de verzoekende partij. In deze attesten wordt immers gesteld dat de verzoekende partij omwille van 

haar traumatische ervaringen in haar land van herkomst in een aangepaste “setting” gehoord had 

moeten worden zodat het gehoor kon plaatsvinden in “veilige” en adequate omstandigheden. Deze 

attesten stellen ook dat de psychische problemen van de verzoekende partij veroorzaakt werden door 

het trauma dat de verzoekende partij in Sri Lanka opgelopen heeft, namelijk de verdwijning van haar 

broer, de marteling en het geweld dat zij ondergaan heeft zijn buiten de consultatieruimte nog steeds 

onbespreekbaar. Deze feiten hebben, volgens de vermeldingen in de attesten, een ernstige impact 

gehad op haar psychologische en psychische gezondheid.  

 

In dit verband benadrukt de Raad vooreerst dat hij niet bevoegd is om naar aanleiding van de 

beoordeling van een volgend verzoek om internationale bescherming, de beslissingen met betrekking 

tot vorige verzoeken om internationale bescherming nogmaals te beoordelen in beroep. De Raad heeft 

immers niet de bevoegdheid om opnieuw uitspraak te doen over elementen die reeds in beslissingen 

met betrekking tot eerdere verzoeken om internationale bescherming werden beoordeeld en die, gelet 

op het feit dat de desbetreffende beslissingen niet binnen de wettelijk bepaalde termijn werden 

aangevochten of een beroep ertegen werd verworpen, als vaststaand moeten worden beschouwd, 

behoudens wanneer een bewijselement wordt voorgelegd dat van aard is om op zekere wijze aan te 

tonen dat die eerdere beslissingen anders zouden zijn geweest indien het bewijselement waarvan 

sprake ten tijde van die eerdere beoordelingen zou hebben voorgelegen.  

 

De verzoekende partij verwijst in deze naar het EHRM dat in zijn rechtspraak heeft gesteld dat in het 

asielrecht aan medische stukken een passend gewicht moet worden toegekend (o.m. EHRM (GK), 9 

maart 2010, nr. 41827/07, R.C./Zweden, § 55, EHRM 18 april 2013, nr. 18372/10, M.O.M./Frankrijk, §§ 

39-41 en EHRM 10 oktober 2013, nr. 18913/11, K.K./Frankrijk). De Raad wijst erop dat het EHRM in 

latere rechtspraak een belangrijke nuancering heeft aangebracht (zie EHRM 5 september 2013, nr. 

61204/09, I. t. Zweden, § 62). Het EHRM erkent dat opdat een staat elke twijfel over een reëel risico op 

hernieuwde foltering of een onmenselijke behandeling kan wegnemen, deze staat aldus op zijn minst in 

staat moet zijn om de individuele situatie van een asielzoeker te beoordelen. Dit kan echter onmogelijk 

gemaakt worden indien er geen bewijs is van de identiteit van de asielzoeker of wanneer de 

verklaringen van de asielzoeker ongeloofwaardig zijn. Bovendien is het vaste rechtspraak van het Hof 

dat het in beginsel aan de asielzoeker toekomt om voldoende bewijs voor te leggen om aan te nemen 

dat hij in geval van een verwijdering naar zijn land van herkomst aldaar een reëel risico loopt op foltering 

of onmenselijke behandeling. Enkel als dergelijk bewijs voorligt, komt het aan de overheid toe om elke 

twijfel hierover te weerleggen. Bijgevolg, indien een verzoeker om internationale bescherming verklaart 

dat hij reeds werd gefolterd of onmenselijk werd behandeld, al dan niet ondersteund met bewijs, mag 

niettemin worden verwacht dat hij aantoont dat er zwaarwegende en concrete gronden zijn om aan te 
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nemen dat bij terugkeer naar het land van herkomst hij het risico zal lopen om opnieuw te worden 

blootgesteld aan foltering of onmenselijke behandeling.   

  

Ook al is de thans bestreden beslissing geen verwijderingsmaatregel, toch kunnen mutatis mutandis uit 

voormelde rechtspraak nuttige richtlijnen worden afgeleid voor het gewicht dat aan medische attesten in 

het kader van de beoordeling van de geloofwaardigheid van een vluchtrelaas moet worden gegeven en 

dit zowel wat betreft de eventuele eerdere vervolging als de eventuele eerdere ernstige schade (zie ook 

artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet als omzetting van artikel 4, lid 4 van de Richtlijn 2011/95/EU).   

  

Uit paragraaf 62 van het arrest I. t Zweden kan aldus worden afgeleid dat een medisch bewijs enkel 

aanleiding geeft tot een omkering van de bewijslast indien de identiteit vaststaat en de verklaringen in 

voldoende mate geloofwaardig zijn, zodat kan worden aangenomen dat een terugkeer naar het land van 

herkomst een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade inhoudt. Enkel als 

een dergelijke situatie zich voordoet, komt het aan de overheid toe om een twijfel aangaande het risico 

om opnieuw het voorwerp uit te maken van foltering of onmenselijke behandeling te weerleggen.   

  

De Raad beaamt dat een psychiater vaststellingen kan doen met betrekking tot de psychische 

ziektebeelden en de psychisch gezondheid van een patiënt. In zoverre het medisch attest stelt dat de 

PTSD van de verzoekende partij veroorzaakt werd door de ervaringen van de verzoekende partij in Sri 

Lanka, dient dit in samenhang met de verklaringen en de overige documenten van de verzoekende 

partij beoordeeld te worden. Immers met betrekking tot de vluchtmotieven wordt in de attesten enkel op 

de verdwijning van haar broer gewezen en aangegeven dat de martelingen en het geweld dat zij 

ondergaan heeft moeilijk bespreekbaar zijn buiten de consultatieruimte. Voorts bevat de aanvullende 

nota ook geen verdere duiding omtrent de impact van de huidige gezondheidssituatie van de 

verzoekende partij op haar verklaringen afgelegd in eerdere procedures om internationale bescherming. 

 

Zowel in haar “verklaring volgend verzoek”, ingevuld op de zetel van de Dienst Vreemdelingenzaken op 

18 september 2019, als in haar verzoekschrift volhardt de verzoekende partij in het vluchtrelaas dat zij 

reeds in het kader van haar voorgaande verzoeken om internationale bescherming uiteenzette. De 

Raad neemt dan ook aan dat de verdwijningen van de broer van de verzoekende partij en de ondergane 

folteringen waarover ze buiten de consultatieruimte niet kan spreken, elementen zijn die ze reeds bij 

haar eerste verzoek om internationale bescherming aangehaald heeft. Bijgevolg zullen deze 

verklaringen onderzocht worden in het licht van de elementen die in de psychologische en 

psychiatrische attesten van de aanvullende nota vermeld worden. 

 

Wat de verdwijning van haar broer betreft blijkt uit de stukken van het administratief dossier dat de 

verzoekende partij dit reeds bij haar eerste verzoek om internationale bescherming meegedeeld heeft. 

De verzoekende partij verklaarde destijds dat op het einde van de oorlog, in mei 2009, haar vader en 

één van haar broers van de rest van het gezin gescheiden werden. Haar vader en broer zijn sindsdien 

vermist. De rest van het gezin werd overgebracht naar het Ramanathan vluchtelingenkamp in 

Settikulam, Vavuniya, waar ze enkele maanden verbleven. Ze verhuisden daarop naar Veppankulam, 

eveneens gelegen in Vavuniya. In 2013 keerde de verzoekende partij samen met de rest van het gezin 

terug naar Mulliyawalai, Mullaitivu, waar de verzoekende partij de landbouwactiviteiten verderzette. De 

problemen die de aanleiding tot de vlucht van de verzoekende partij vormden, situeerde de verzoekende 

partij eind 2015 toen ze bezoek kreeg van enkele voormalige leden van het LLTE. De vluchtmotieven 

van de verzoekende partij staan los van de verdwijning van haar broer in 2009. Daarenboven blijkt uit 

het tweede verzoek om internationale bescherming dat de verzoekende partij dan verklaard heeft dat ze 

van 2010 tot 2016 in Veppankulam gelegen in Vavuniya verbleven heeft. Dit houdt in dat ze niet in 2013 

naar Mulliyawalai, Mullaitivu teruggekeerd is zoals ze eerder verklaard had en alwaar zij haar 

vluchtmotieven oorspronkelijk situeerde. Uit de verschillende attesten die de verzoekende partij 

bijbrengt, blijkt niet dat de verzoekende partij in het verleden dermate verward was zodat de wisselende 

verklaringen omtrent haar verblijfplaatsen alwaar haar voorgehouden vervolging plaatsvond, kunnen 

verschoond worden. Bij haar derde verzoek om internationale bescherming stelt de verzoekende partij 

dat haar broer die in 2009 verdwenen zou zijn, op 3 juni 2018 door de autoriteiten gearresteerd werd en 

dat de familie sinds zijn verdwijning niet meer met hem gesproken heeft, maar dat de autoriteiten tegen 

zijn ouders gezegd zouden hebben dat ze hem zouden vrijlaten indien de verzoekende partij naar Sri 

Lanka zou terugkeren. Het is pas bij het derde verzoek om internationale bescherming dat de 

verzoekende partij haar oorspronkelijk ongeloofwaardig bevonden vluchtmotieven linkt aan de 

vasthouding van haar broer. 
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Wat de verdwijning van haar broer betreft, concludeert de Raad dat de verdwijning van haar broer in 

2009 voor haar een trauma kan betekenen, maar noch uit haar verklaringen noch uit de bijgebrachte 

documenten blijkt dat er een verband is tussen de verdwijning van haar broer in 2009 en haar 

voorgehouden problemen die eind 2015 begonnen en waardoor zij stelt Sri Lanka verlaten te hebben. 

Daar er terecht geen geloof wordt gehecht aan haar vluchtmotieven, kan er ook geen geloof gehecht 

worden aan het gegeven dat haar broer - die eerder verdwenen was - plots op 2 juni 2018 door de 

autoriteiten gearresteerd werd opdat de verzoekende partij naar Sri Lanka zou terugkeren. 

Daarenboven vond deze voorgehouden arrestatie plaats terwijl haar tweede verzoek om internationale 

bescherming nog hangende was. Doch heeft de verzoekende partij hiervan geen melding gemaakt in de 

loop van haar tweede verzoek om internationale bescherming.  

 

De Raad betwist niet dat de verzoekende partij heden verward is, ernstige geheugenproblemen heeft en 

aan concentratiestoornissen lijdt, doch blijkt niet dat deze dermate ernstig zijn dat de verzoekende partij 

in het kader van haar voorgaande verzoeken om internationale bescherming geen coherente 

verklaringen omtrent haar verblijfplaatsen in Sri Lanka kan afleggen zoals dit blijkt uit de verklaringen 

gedaan tijdens haar eerste en tweede verzoek om internationale bescherming. Zoals hoger reeds 

aangegeven laten de medische attesten die de verzoekende partij in haar aanvullende nota bijbrengt, 

niet toe te concluderen dat de verzoekende partij vanaf haar eerste verzoek om internationale 

bescherming kampte met (ernstige) psychologische problemen waardoor zij niet in staat was om op een 

volwaardige wijze deel te nemen aan de verschillende gehoren die destijds plaatsgevonden hebben. 

Voorts wordt in ’s Raads arrest van 12 december 2017 met nummer 196 484 gemotiveerd dat: “Verder 

ondergraven verzoekers tegenstrijdige verklaringen aangaande het arrestatiebevel, wat tot de kern van 

zijn asielrelaas behoort, de geloofwaardigheid van zijn asielmotieven. Zo valt niet te rijmen dat 

verzoeker enerzijds stelt dat het arrestatiebevel tegen hem werd uitgevaardigd nádat hij Sri Lanka voor 

de tweede keer verlaten had (CGVS-verslag, p. 20, 21), en anderzijds aangeeft dat hij een tweede keer 

vluchtte omwille van het arrestatiebevel (CGVS-verslag, p. 21). Verzoeker geeft verschillende 

onverzoenbare voorstellingen van de feiten. Minstens kon verwacht worden dat hij weet of hij al dan niet 

vertrokken is omdat hij onder arrestatiebevel stond. 

De beslissing van een persoon om zijn land te verlaten is dermate fundamenteel en ingrijpend dat hij bij 

machte moet zijn om desbetreffend een volledig en coherent verhaal te vertellen. Het argument dat 

verzoeker zenuwachtig was, doet geen afbreuk aan deze plicht (RvS 5 januari 2007, nr. 166.377), 

evenmin waar verzoeker stelt dat hij in de war en onvoorbereid was. Voorts kan worden opgemerkt dat 

uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker zeer gedetailleerde verklaringen en beschrijvingen kon 

geven. 

Evenmin kan het door verzoeker op het Commissariaat-generaal voorgelegde arrestatiebevel de 

geloofwaardigheid van zijn verklaringen herstellen. Een document moet, om bewijswaarde te hebben, 

immers coherente en geloofwaardige verklaringen ondersteunen, quod non in casu. Verder dient 

opgemerkt dat het arrestatiebevel melding maakt van verzoekers oude adres in Vavuniya, waar hij 

slechts tot 2013 zou gewoond hebben (verklaring DVZ, punt 10). Het is geenszins aannemelijk dat de 

Sri Lankaanse autoriteiten verzoeker zouden zoeken en reeds verschillende malen thuis zouden 

bezocht hebben om dan een verkeerd en oud adres op het arrestatiebevel te vermelden. Daarnaast 

gaat het arrestatiebevel uit van de TID Vavuniya, terwijl verzoeker in zijn verklaringen louter melding 

maakte van problemen met de CID afdeling van Mullaitivu. […]Ook over de verdwijning van zijn vader 

en broer legde verzoeker incoherente verklaringen af doorheen de asielprocedure. Zo stelde hij bij de 

DVZ enerzijds dat hij sinds 2009 geen informatie meer had over hen (verklaring DVZ, punt 13 en 17) en 

anderzijds dat ze sinds 2010-2011 spoorloos zijn en dat hij zelfs niet weet of ze nog leven (vragenlijst 

CGVS, punt 3.5). Tijdens het gehoor op het CGVS verklaarde verzoeker dan weer dat ze vermist waren 

sinds de dag dat de oorlog eindigde in mei 2009 (CGVS-verslag, p. 10).  

Verzoeker voegde er nog aan toe dat hij nadien nog een paar keer gehoord had dat zijn vader nog 

leefde (CGVS-verslag, p. 8) en dat deze tot 2013 nog door mensen gezien werd (CGVS-verslag, p. 10). 

Opnieuw doen verzoekers tegenstrijdige verklaringen aangaande zijn asielrelaas afbreuk aan zijn 

geloofwaardigheid nu niet aannemelijk is dat verzoeker, zelfs indien hij nerveus zou zijn (CGVS-verslag, 

p. 10), over dergelijke eenvoudig feiten strijdige verklaringen kan afleggen indien de feiten waarachtig 

zijn.”  

 

Waar in de psychologische en psychiatrische attesten gesteld wordt dat de verzoekende partij 

folteringen en geweld ondergaan heeft in Sri Lanka en dat het voor haar niet mogelijk is om hierover te 

spreken buiten de consultatieruimte, wijst de Raad erop dat de verzoekende partij een eerste keer uit Sri 

Lanka vertrokken is in juni met haar eigen Sri Lankaans paspoort en een Schengenvisum.Volgens de 

verklaringen van de verzoekende partij had zij geen grote problemen voor haar eerste vertrek uit Sri 

Lanka. Dit heeft de verzoekende partij tot tweemaal toe verklaard (stukken administratief dossier, eerste 
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procedure internationale bescherming, CGVS-verslag, p. 12 en p. 20-21). De verzoekende partij geeft 

ook aan dat zij daarna naar Sri Lanka teruggekeerd is, en geen verzoek om internationale bescherming 

in een ander land ingediend heeft. Indien de verzoekende partij voor haar eerste vertrek gefolterd 

geweest werd, waardoor zij hierover moeilijk of niet kan spreken buiten de consultatieruimte, dan kan 

toch redelijkerwijze van de verzoekende partij verwacht worden dat ze reeds in Zwitserland een verzoek 

om internationale bescherming ingediend zou hebben. Daarenboven zou de verzoekende partij dan ook 

niet oorspronkelijk verklaard hebben dat zij voor haar eerste vertrek uit Sri Lanka geen grote problemen 

zou gehad hebben. Dat dergelijke verklaringen het gevolg zouden zijn van de mentale toestand van de 

verzoekende partij bij haar eerste verzoek om internationale bescherming blijkt geenszins uit de 

medische attesten die heden bijgebracht worden. 

 

Voorts wordt er geen geloof gehecht aan de terugkeer van de verzoekende partij naar Sri Lanka na haar 

initiële reis naar Zwitserland. Hieromtrent motiveert de Raad in het arrest van 12 december 2017 met 

nummer 196 484: “De Raad stelt vast dat verzoeker niet aantoont dat hij na zijn verblijf in Zwitserland 

werkelijk is teruggekeerd naar Sri Lanka. Zo legde verzoeker, om zijn terugkeer te staven, een kopie 

van twee pagina’s uit een paspoort neer waarop twee stempels van “Sri Lanka Immigration” – één van 2 

juni 2016 en één van 27 juni 2016, wat overigens niet overeenstemt met zijn beweringen op 6 juni 2016 

naar Sri Lanka te zijn teruggekeerd (CGVS-verslag, p. 12) – staan afgedrukt. Verzoeker laat echter na 

het volledige paspoort neer te leggen en toont aldus geenszins aan dat deze pagina’s werkelijk uit zijn 

paspoort afkomstig zijn. Bovendien stelde hij tijdens het gehoor bij het CGVS dat de smokkelaar zijn 

paspoort had afgenomen (CGVS-verslag, p. 11), deze niet had teruggegeven aan zijn moeder (CGVS-

verslag, p. 12) en verzoeker ook nooit een kopie van zijn paspoort had genomen (CGVS-verslag, p. 13). 

Dat verzoeker dan opeens twee pagina’s uit zijn beweerde paspoort neerlegt, valt hiermee dan ook niet 

te rijmen. De Raad kan slechts vaststellen dat verzoeker verkiest zijn paspoort niet neer te leggen terwijl 

uit zijn verklaringen kan blijken dat hij met zijn paspoort is uitgereisd en ook zou teruggekeerd zijn naar 

Sri Lanka. Verzoeker vermeldt geen problemen aan de grens waardoor hij dus nog steeds in het bezit 

van zijn paspoort zou moeten zijn. Verzoeker toont niet aan dat hij in de onmogelijkheid is zijn reispas 

voor te leggen. Hij komt dan ook tekort in zijn medewerkingsplicht de Belgische asielinstanties alle 

nuttige informatie te verstrekken.  

Ook verzoekers beweringen voor een tweede maal naar Europa te zijn gereisd, ditmaal met de hulp van 

een smokkelaar, kunnen niet weerhouden worden. Zo is het niet geloofwaardig dat verzoeker het vals 

paspoort waarmee hij van Sri Lanka naar Italië reisde nooit zelf in handen had, behalve de naam geen 

details kende aangaande dit paspoort, niet wist of dit een (vals) Italiaans dan wel Qatari paspoort was – 

terwijl hij bij de DVZ nog aangaf dat het om een Sri Lankaans vals paspoort ging, (verklaring DVZ, punt 

36) – en de smokkelaar aan verzoeker toestond om zijn eigen Sri Lankaans paspoort mee te nemen op 

deze reis (CGVS-verslag, p. 12). Ook verzoekers incoherente verklaringen over de manier waarop hij 

deze clandestiene reis heeft kunnen bekostigen (“Mijn moeder heeft het huis en land verkocht om mijn 

reis te bekostigen”, verklaring DVZ, punt 36; “We doen aan landbouw, we verdienen 5 tot 6 lakh per jaar. 

We hadden ook wat land, we hebben dat verkocht en hebben dat geld gebruikt”, CGVS-verslag, p. 13), 

tonen aan dat verzoekers verklaringen niet op waar gebeurde ervaringen berusten.  

Aldus maakt verzoeker niet aannemelijk dat hij werkelijk is teruggekeerd naar Sri Lanka, wat afbreuk 

doet aan de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas, nu hij aangaf dat het bezoek van de CID en het 

arrestatiebevel, dat zich na zijn beweerde terugkeer naar Sri Lanka zou hebben voorgedaan, de 

onmiddellijke aanzet van zijn vlucht uitmaken. In zoverre toch geloof zou gehecht worden aan 

verzoekers beweerde terugkeer naar Sri Lanka – quod non – merkt de Raad op dat dit zijn 

voorgehouden initiële problemen met de Sri Lankaanse autoriteiten omwille van zijn beweerde 

verbondenheid met de LTTE fundamenteel ondergraaft. Er kan immers niet worden ingezien dat 

verzoeker vrijwillig en op legale wijze met zijn eigen paspoort terugkeert naar Sri Lanka, indien hij 

werkelijk deze autoriteiten zou vrezen.”  

 

Dit relaas werd echter door zowel de commissaris-generaal als de Raad ongeloofwaardig bevonden in 

het kader van het eerste verzoek om internationale bescherming van de verzoekende partij. In het kader 

van het tweede en derde (volgend) verzoek om internationale bescherming van de verzoekende partij 

besloot de commissaris-generaal telkens tot de niet-ontvankelijkheid van deze verzoeken aangezien de 

verzoekende partij geen elementen aanbracht die de kans aanzienlijk groter maken dat zij voor 

internationale bescherming in aanmerking komt; de verzoekende partij tekende geen beroep aan tegen 

deze niet-ontvankelijkheidsbeslissingen. Het in het kader van onderhavig, vierde (volgend) verzoek om 

internationale bescherming louter voortbouwen op een relaas dat reeds ongeloofwaardig werd 

bevonden, is echter niet van aard de geloofwaardigheid van dit relaas te herstellen. Het louter volharden 

in haar eerdere beweringen dat zij problemen heeft met de Sri Lankaanse autoriteiten omwille van haar 

banden met de LTTE, dat haar broers intussen hierdoor ook problemen hebben met hun nationale 
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autoriteiten en dat zij sedert haar aankomst in België actief is binnen de Tamilgemeenschap en hierdoor 

in geval van terugkeer naar Sri Lanka eveneens problemen zal kennen, is niet van aard een ander licht 

te werpen op de beoordeling van de ongeloofwaardigheid die reeds in het kader van haar voorgaande 

verzoeken om internationale bescherming van deze elementen werd gemaakt. De verklaringen die de 

verzoekende partij aflegt in het kader van onderhavig, vierde (volgend) verzoek om internationale 

bescherming kunnen dan ook niet worden beschouwd als nieuwe elementen die de kans aanzienlijk 

groter maken dat zij voor internationale bescherming in aanmerking komt in de zin van artikel 57/6/2, § 

1, eerste lid van de Vreemdelingenwet. 

 

Wanneer de psychologische en psychiatrische attesten - waarin de verklaringen van de verzoekende 

partij omtrent haar vluchtrelaas niet vermeld of samengevat worden waardoor de Raad niet precies weet 

wat de verzoekende partij verklaard heeft bij haar psycholoog en psychiater - worden gezien in 

samenhang met de verklaringen die iedere positieve overtuigingskracht ontberen, kan de Raad niet 

anders dan besluiten dat de verzoekende partij in dit geval niet aannemelijk maakt dat haar psychische 

problemen en haar littekens zouden zijn opgelopen in de door haar beschreven context. Het zijn net die 

problemen die de essentie vormen van haar vrees voor vervolging en aan haar beschermingsverzoek 

ten grondslag liggen. De Raad stelt verder vast dat de verzoekende partij geen andere aanwijzingen 

noch een andere bevredigende verklaring aanreikt voor de feitelijke omstandigheden, context of 

redenen waarin deze littekens en psychische problemen zijn ontstaan indien de oorzaak ervan in Sri 

Lanka ligt. Bijgevolg concludeert de Raad dat deze psychologische en psychiatrische attesten de kans 

niet aanzienlijk groter maken dat de verzoekende partij voor erkenning als vluchteling in de zin van 

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de 

Vreemdelingenwet in aanmerking komt en bijgevolg geen onderzoek ten gronde rechtvaardigen. 

 

4.2.3. De overige documenten die de verzoekende partij in het kader van onderhavig, vierde (volgend) 

verzoek om internationale bescherming voorlegt kunnen evenmin worden beschouwd als dergelijke 

nieuwe elementen. 

 

De documenten betreffende een manifestatie van de Tamilgemeenschap op 4 september 2019 (zie map 

'Documenten' in het administratief dossier en verzoekschrift, stuk 4) tonen louter aan dat er op die dag 

een manifestatie plaatsvond en dat de verzoekende partij hieraan deelnam. Hieruit blijkt geenszins dat 

de Sri Lankaanse autoriteiten op de hoogte zijn van deze deelname. De algemene informatie 

aangehaald in het verzoekschrift werpt hierop geen ander licht. Vooreerst dient erop gewezen dat deze 

informatie dateert van 2013 en de situatie in Sri Lanka blijkens de beschikbare informatie in het 

administratief dossier (zie map 'Landeninformatie') intussen verder is geëvolueerd. Dat de Sri 

Lankaanse autoriteiten nog steeds dermate veel interesse hebben voor de activiteiten van de 

Tamilgemeenschappen in het buitenland is, in het licht van de voortschrijdende verzoening tussen de 

verschillende gemeenschappen in Sri Lanka, allerminst zeker. Waar de verzoekende partij aanvoert dat 

de door haar voorgelegde foto’s van haar deelname aan activiteiten van de Tamildiaspora in Europa 

werden gepubliceerd op een website die allerlei Tamilactiviteiten rapporteert, slaagt zij er niet in alsnog 

in concreto aan te tonen dat de Sri Lankaanse autoriteiten op de hoogte zouden zijn van haar 

persoonlijke deelname aan deze activiteiten. De verzoekende partij brengt immers geen enkel stuk bij 

waaruit zou kunnen blijken dat zij bij naam wordt genoemd op deze website, laat staan dat zij aantoont 

dat de Sri Lankaanse autoriteiten deze website hebben geconsulteerd. Dienaangaande dient erop 

gewezen dat het loutere feit dat uit algemene informatie, die geen betrekking heeft op de persoon van 

de verzoekende partij, blijkt dat de Sri Lankaanse autoriteiten activiteiten van (voormalige) leden van de 

LTTE in het buitenland in het oog houden, geenszins betekent dat de Sri Lankaanse autoriteiten op de 

hoogte zouden zijn van de activiteiten van de verzoekende partij voor de Tamilgemeenschap in Europa. 

Dit klemt des te meer daar in het kader van haar voorgaande verzoeken om internationale bescherming 

reeds is vastgesteld dat geen geloof kan worden gehecht aan haar banden met de LTTE en bijgevolg 

evenmin aan haar problemen hierdoor met de Sri Lankaanse autoriteiten. Zodus kan niet worden 

aangenomen dat de verzoekende partij extra in het vizier zou lopen van de Sri Lankaanse autoriteiten. 

Waar de verzoekende partij in haar verzoekschrift verwijst naar en citeert uit rapporten met betrekking 

tot de houding van de Sri Lankaanse autoriteiten ten aanzien van de activiteiten van Tamils in het 

buitenland en waar zij algemene informatie bijbrengt met betrekking tot de situatie in Sri Lanka, dient er 

verder op gewezen dat dit hoe dan ook louter algemene informatie betreft die geen betrekking heeft op 

de persoon van de verzoekende partij en die aldus niet volstaat teneinde een gegronde vrees voor 

vervolging of een reëel risico op ernstige schade in haar hoofde in concreto aannemelijk te maken. Het 

louter bijbrengen van een aantal foto’s (verzoekschrift, stuk 4) werpt op de voorgaande vaststellingen 

geen ander licht. Dergelijke foto’s ontberen immers bewijswaarde, gelet op de mogelijke enscenering 

naar plaats, tijd en omstandigheden van wat wordt afgebeeld. 
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4.2.4. Verder motiveert de commissaris-generaal in de bestreden beslissing terecht als volgt met 

betrekking tot de algemene situatie in Sri Lanka: “Volledigheidshalve wijst het CGVS op de algemene 

situatie in Sri Lanka alwaar de oorlog tussen de LTTE en het Sri Lankaanse leger in 2009 ten einde 

kwam. Hoewel de Sri Lankaanse overheid beducht blijft voor het heropleven van de LTTE, zijn er de 

laatste jaren oprechte stappen gezet in het bekomen van een verzoening tussen de verschillende 

gemeenschappen. Het louter profiel van Tamil uit Sri Lanka is op zich niet voldoende om aanspraak te 

maken op een vorm van internationale bescherming. Inzake een eventueel risico bij terugkeer naar Sri 

Lanka, heeft Cedoca het nodige onderzoek gevoerd om de situatie in te schatten. Uit dat onderzoek, 

toegevoegd aan het administratieve dossier, blijkt evenwel niet dat er een reëel risico bestaat om te 

worden blootgesteld aan foltering of vernederende behandeling of bestraffing voor Tamils waarvan niet 

wordt vermoed dat er een band met de LTTE bestaat. Tevens blijkt dat Tamils (ook afgewezen 

verzoekers om internationale bescherming) bij een terugkeer naar Sri Lanka gescreend en ondervraagd 

kunnen worden door de autoriteiten. Dit onderzoek omvat ook mogelijke inbreuken op de 

immigratiewetgeving waarna inbreuken op die wetgeving kunnen leiden tot strafprocedures, zonder een 

onderscheid tussen Tamils en andere etnieën. Hieruit kan op zich evenwel geen reëel risico op ernstige 

schade worden afgeleid. Een soevereine staat heeft immers het recht om redelijke maatregelen te 

nemen om de in het land vigerende wetgeving te handhaven. 

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.” 

 

Waar de verzoekende partij dienaangaande in haar verzoekschrift wijst op de zogenaamde 

Paasaanslagen van april 2019 en de mogelijke invoering van nieuwe wetgeving met betrekking tot 

terrorismebestrijding in Sri Lanka, dient erop gewezen dat uit de aangehaalde informatie niet blijkt dat 

de veiligheidssituatie in Sri Lanka sedert deze zogenaamde Paasaanslagen van april 2019 dermate is 

verslechterd dat er heden in Sri Lanka sprake zou zijn van een situatie van willekeurig geweld in het 

kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de 

Vreemdelingenwet. Volgens de beschikbare informatie blijkt het immers te gaan om doelgericht geweld 

gedurende een korte periode. Verder blijkt uit deze informatie evenmin dat mensen behorende tot de 

Tamiletnie in geval van terugkeer naar Sri Lanka een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico 

op ernstige schade zouden kennen louter omwille van het behoren tot de groep van de Tamils. De 

uiteenzetting over op til zijnde nieuwe wetgeving in Sri Lanka met betrekking tot terrorismebestrijding en 

de mogelijke gevolgen hiervan voor de Tamilgemeenschap betreft louter speculatie en is dan ook 

geenszins van aard een ander licht te werpen op de motivering in de bestreden beslissing en/of op de 

beoordeling van de nood aan internationale bescherming van de verzoekende partij in het kader van 

haar voorgaande verzoeken om internationale bescherming. Vooralsnog is deze wetgeving immers niet 

in voege. 

 

Wat betreft Sri Lankanen die na het indienen van een verzoek om internationale bescherming in het 

buitenland terugkeren naar hun land van herkomst, dient vastgesteld dat uit de beschikbare informatie 

dienaangaande in het administratief dossier (zie map 'Landeninformatie') en in het verzoekschrift blijkt 

dat zij in geval van aankomst in Sri Lanka kunnen worden ondervraagd, onder meer wat betreft 

mogelijke inbreuken op de immigratiewetgeving. Zoals in de bestreden beslissing terecht wordt 

opgemerkt heeft een soevereine staat het recht om redelijke maatregelen te nemen om de in het land 

vigerende wetgeving te handhaven. Uit de beschikbare informatie blijkt echter niet dat Tamils in geval 

van terugkeer naar Sri Lanka meer geviseerd worden. Evenmin blijkt uit deze informatie dat iedere Sri 

Lankaan in geval van terugkeer naar Sri Lanka na het indienen van een verzoek om internationale 

bescherming in het buitenland het risico loopt op mensonterende behandeling of op een 

disproportionele bestraffing. De verzoekende partij brengt geen concrete elementen aan waaruit zou 

kunnen blijken dat zij in geval van terugkeer naar Sri Lanka door de Sri Lankaanse autoriteiten zou 

worden geviseerd naar aanleiding van het feit dat zij in Europa een verzoek om internationale 

bescherming indiende. Wat betreft haar beweerde problemen met de Sri Lankaanse autoriteiten, haar 

voorgehouden banden met de LTTE en haar beweerde problemen naar aanleiding van haar activiteiten 

voor de Tamilgemeenschap in Europa, dient erop gewezen dat hoger reeds is komen vast te staan dat 

hieraan geen geloof kan worden gehecht. 

 

4.3. Het geheel aan documenten, landeninformatie en verzoekers verklaringen in acht genomen en 

bezien in hun onderlinge samenhang, concludeert de Raad dat de verzoekende partij geen elementen 

aanbrengt die de kans aanzienlijk groter maken dat zij in aanmerking komt voor erkenning als 

vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin 

van artikel 48/4 van dezelfde wet. De motieven van de bestreden beslissing zijn pertinent, draagkrachtig 

en worden in hun geheel overgenomen. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

Enig artikel 

 

Het beroep wordt verworpen. 

 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht december tweeduizend twintig door: 

 

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

 

mevr. K. VERHEYDEN, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

K. VERHEYDEN M. RYCKASEYS 

 


