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nr. 203 076 van 26 april 2018

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. VANWYNSBERGHE

Brederodestraat 13

1000 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Libanese nationaliteit te zijn, op 14 juni 2017 heeft

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

16 mei 2017.

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 23 januari 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

23 februari 2018.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. VANWYNSBERGHE, die verschijnt voor de verzoekende

partij, en van attaché E. GOOVAERTS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die verklaart van Libanese nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk

binnengekomen op 23 januari 2017 en heeft zich vluchteling verklaard op 31 januari 2017.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 15

september 2016 door de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ) overgemaakt aan het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: CGVS), waar verzoeker werd

gehoord op 3 mei 2017.
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1.3. Op 16 mei 2017 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing

tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze

beslissing werd aan verzoeker op dezelfde dag aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart geboren te zijn in Doewelah, Damascus (Syrië), op 20 januari 1983. U behoort tot de

Qhurbati gemeenschap en u gelooft in de Maagd Maria.

In de jaren ’80 werd u uitgeschreven uit het Syrische bevolkingsregister en werd uw Syrische

nationaliteit afgenomen, daar u deel uitmaakt van de Qhurbati gemeenschap. Begin de jaren ’90 heeft u

de Libanese nationaliteit bekomen via een naturalisatieaanvraag. Hiervoor diende u uw geboorteplaats

aan te passen naar Haouch Hala, Libanon. U heeft verder nooit gepoogd de Syrische nationaliteit

opnieuw te bekomen daar u op voorhand wist, gezien u Qhurbati bent, dat u hiertoe geen recht had.

Sinds uw geboorte woonde u in Syrië. U woonde in Doewelah en Doekhania. Hier woonde u met uw

ouders, stiefmoeder, zussen, halfbroers en halfzussen. Van 2007 tot en met 2013 woonde u met uw

vrouw en twee kinderen in Doewelah, in het huis dat op uw naam staat. U beweert dat uw zus,

E.N.Z.(…), in België verblijft op basis van haar Syrische nationaliteit. Uw halfzus, E.N.H.(…) (OV

8.110.238; CG 15/21261/B), vroeg op 21 augustus 2015 asiel aan en kreeg op 1 juli 2016 een

weigeringsbeslissing van het CGVS, die op 20 oktober 2016 vernietigd werd door de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Uw halfzus, A.K.(…) (OV 8.097.848; CG 15/18398/B), vroeg 29 juli

2015 asiel aan, maar op 27 oktober 2015 diende zij in het kader van het Dublinonderzoek terug te keren

naar Spanje voor de behandeling van haar asielaanvraag. Uw halfbroer, E.H.(…) (OV 8.094.562; CG

15/17528), vroeg op 22 juli 2015 asiel aan in België en ontving op 15 maart 2016 de status van erkend

vluchteling. Uw vrouw, A.Z.(…) (OV. 7.963.910; CG 14/17543), vroeg op 17 oktober 2014 asiel aan in

België en ontving op 30 januari 2015 de status van erkend vluchteling. Zo ook uw beide kinderen

N.L.(…) en N.A.(…).

Tijdens uw verblijf in Syrië keerde u ongeveer één keer per drie à vier jaar terug naar Libanon voor het

hernieuwen of aanvragen van bepaalde documenten. U verkreeg steeds uw documenten, doch moest u

smeergeld betalen aan de ambtenaren daar zij moeilijk tegen u deden omdat u een Qhurbati bent.

U ging naar school tot klas zeven, hierna kon u niet verder studeren omdat u geen Syrische

identiteitskaart had. Vervolgens oefende u verschillende beroepen uit zoals schoenenpoetser, kapper,

kleermaker enz.

U geeft aan Syrië verlaten te hebben vanwege de oorlog, als gevolg hiervan werd uw ouderlijk huis

vernield. In september 2013 besloot u het land te verlaten wegens de onveilige situatie. U verbleef

vervolgens een tiental dagen in het vluchtelingenkamp Deir Zanoen te Libanon aangezien u geen

woning meer had. Uw moeder ging tijdens deze periode op bezoek bij haar neef H.(…). Tijdens het twee

uur durende bezoek zei H.(…), lid van Hezbollah, tegen uw moeder dat hij u voor iets belangrijks nodig

had. Voor u was het duidelijk, ze waren van plan u naar het front in Syrië te sturen. Uzelf werd niet

persoonlijk benaderd. In september 2013 informeerde u zich in de luchthaven van Beiroet of u geseind

stond, dit was niet het geval en zo kon u zonder problemen vertrekken naar Turkije. Na uw vertrek

begon u nieuws en filmpjes te posten via facebook waarbij u uw neven, Hezbollah en

andere groeperingen beledigde. Op deze post kreeg u commentaren waarin u door hen werd bedreigd.

In oktober 2016 kreeg u een laatste commentaar in dit genre. U geeft aan, een vijftal maanden geleden,

dus rond januari 2017, gestopt te zijn met het posten van dergelijke berichten. De drie

facebookaccounts die u gebruikte werden gehackt.

In september 2013 bent u vertrokken naar Turkije. U bent door verschillende landen naar België

gereisd, waar uw vrouw en kinderen op 17 oktober 2014 asiel aanvroegen. Uzelf diende op dat moment

geen asielaanvraag in.

U bent teruggekeerd naar Turkije om uw zieke moeder te verzorgen. Op 18 januari 2017 bent u vanuit

Turkije naar België vetrokken aangezien uw zoontje geopereerd werd aan zijn amandelen. Op 31

januari 2017 heeft u asiel aangevraagd. U heeft nooit de procedure gezinshereniging opgestart
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aangezien deze te lang duurde, u hier financieel niet in staat toe was en u voor uw zieke moeder diende

te zorgen.

U geeft aan geen flauw idee te hebben waarom u niet kan terugkeren naar Libanon. U stelt dat u geen

uitleg hoeft te geven over het politieke systeem.

Ter staving van uw asielrelaas legt u volgende documenten neer: kopie eerste pagina paspoort, kopie

visum Duitsland 2007, koopakte van uw huis in Doewelah, bewijs van woonst van u en uw vader,

verblijfsakte van uw vader, getuigschrift van kapper, tewerkstellingsattesten, bankuittreksels, uw

Syrische vaccinatiekaart en enkele medische attesten over labo-analyses, attest bloedbank en attest

oogarts.

B. Motivering

Er dient na het gehoor op het Commissariaat-generaal (CGVS) te worden vastgesteld dat u er niet in

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

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

te maken.

Uw nood aan internationale bescherming wordt door het CGVS beoordeeld ten opzichte van Libanon

omwille van het feit dat u de Libanese nationaliteit bezit. Dat u opgroeide in Syrië en in Syrië met uw

gezin verbleef doet hieraan geen afbreuk.

Tijdens uw tiendaags verblijf in september 2013 in het vluchtelingenkamp, Deir Zanoen, te Libanon,

hoorde u van uw moeder dat uw neven u voor iets belangrijks nodig hadden. U gevraagd wat het

betekende dat ze “u voor iets belangrijks nodig hadden”, zegt u dat het vanzelfsprekend is dat ze u naar

het front wilden sturen omdat Hezbollah strijdt in Syrië om hun heiligdom in Syrië te beschermen (CGVS

p.8,9). U gevraagd waarom ze u specifiek naar het front wilden sturen, zegt u dat u niet de enige was,

maar dat ze veel jongeren rekruteerden (CGVS p.9). U gevraagd waarom ze u, als niet-sjiitische

moslim, naar het front zouden sturen, zegt u dat mensen met verschillende achtergrond zich bij de partij

hebben aangesloten (CGVS p.9). U heeft door middel van deze verklaringen echter niet kunnen

overtuigen dat u specifiek naar het front gestuurd zou worden daar dit louter veronderstellingen van

uwentwege zijn. Bovendien, volgens de informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie

aan uw administratief gehoor toegevoegd werd, is het zo dat zij die zich niet loyaal en overtuigd

tonen, geen lid worden van de partij en bovendien ook nooit gevraagd worden om deel te nemen aan

militaire trainingen of toe te treden tot de militie. Daarenboven geeft u aan dat enkel uw moeder werd

aangesproken en dat u zelf hierover niet persoonlijk benaderd bent geweest (CGVS p.9). U zegt dat u in

een vluchtelingenkamp leefde en dat ze uw tent niet wisten zijn, dus dat u daarom niet persoonlijk

benaderd bent geweest. U geeft tevens aan dat ze uw telefoonnummer niet kenden (CGVS p.9). Het

gegeven dat u zelf niet rechtstreeks benaderd bent geweest, maar dat alles via uw moeder passeerde,

relativeert in zeer sterke mate de geloofwaardigheid van de door u beweerde vrees. De waarde van

deze indirecte communicatie (dus via uw moeder) hoeft geen verder betoog. Bovendien, mochten ze u

effectief hebben willen vragen naar het front te gaan, dan kan er toch van worden uitgegaan dat het hun,

zeker gezien ze logischerwijze via Hezbollah over een uitgebreid informatienetwerk kunnen beschikken,

niet al te veel inspanningen zou kosten u daadwerkelijk persoonlijk te contacteren. U bent tevens niet in

staat de functies en activiteiten te omschrijven van uw neven. U komt niet verder dan vage

verklaringen, zo stelt u immers vooreerst slechts te kunnen vermoeden dat ze hoge functies hebben

omdat ze in een chique wagen rijden en lijfwachten hebben en herhaalt dan het eigenlijk niet te weten

(CGVS p.6, 9). U verklaart gehoord te hebben dat één van hen verantwoordelijke was voor de

mobilisatie. U gevraagd dit uit te leggen, kan u dit niet concreet maken. U verwijst in algemene

bewoordingen naar wat een dergelijke functie kan inhouden (CGVS p.9). Ook deze verklaringen zorgen

mede voor zeer sterke twijfels over de door uw beweerde vrees. Van u kan er immers verwacht worden

dat u kan duiden wat de functies binnen Hezbollah zijn van uw neven die u vreest. U geeft tevens aan

nagevraagd te hebben via de luchthaven in Beiroet of u geseind stond, dit deed u omdat u bang was

daar Hezbollah de luchthaven controleert (CGVS p.6). U zegt dat u niet geseind stond en dat u

dus zonder problemen de luchthaven van Beiroet kon verlaten (CGVS p.6). Ook dit element, dat u

zonder problemen kon vertrekken uit de luchthaven van Beiroet, zorgt mede voor heel ernstige twijfels

over de geloofwaardigheid van de door u beweerde vrees. U heeft bijzonder weinig kunnen overtuigen

dat uw vrees, om naar het front in Syrië gestuurd te worden, geloofwaardig is.
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Bovendien haalt u aan dat u sinds uw aankomst in Turkije u via facebook uw neven, Hezbollah en

andere groeperingen bent beginnen bekritiseren. U geeft aan dat u dit onder drie verschillende accounts

deed “Syria@love”, “Mostafa1982homs” en “mmsstt1982” (CGVS p.9). In uw commentaren op facebook

sprak u ook uw neven aan, waarop u de reactie kreeg dat u een verrader bent, ongelovig en ze u zullen

vermoorden (CGVS p. 10). De laatste bedreiging zou dateren van oktober 2016 (CGVS p. 10). U

gevraagd tijdens het gehoor bij het CGVS deze accounts te laten zien en de bedreigingen die u ontving,

lukt u dit niet. U geeft aan dat deze drie accounts gehackt zouden zijn. Dit doet bijzonder ernstige

vermoedens ontstaan dat deze bedreigingen zich niet hebben voorgedaan. Het is op zijn zachtst

uitgedrukt, bijzonder toevallig, dat deze drie accounts niet meer bestaan. Daarnaast beweerde u bij

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat u enkel het regime in Syrië en het Vrije Syrische leger via

facebook bekritiseerde (Vragenlijst CGVS punt 3 vraag 5). U gevraagd om welke reden u daar niet

gesproken heeft over de bedreigingen via uw neven, zegt u dat dit u niet gevraagd werd en u bondig

diende te zijn (CGVS p. 10). Ook dit element doet ernstige twijfel ontstaan over de geloofwaardigheid

hiervan daar er toch van kan worden uitgegaan dat u dergelijke doodsbedreigingen wel zeker ter sprake

zou hebben gebracht moest dit zich werkelijk hebben voorgedaan.

Het feit dat u reeds in september 2013 naar Turkije bent vertrokken, u niet met uw vrouw en kinderen

asiel heeft aangevraagd, maar bent teruggekeerd naar Turkije en pas op 31 januari 2017 asiel heeft

aangevraagd doet uw nood aan internationale bescherming heel sterk relativeren. Bovendien dient er

nog opgemerkt te worden dat u geen flauw idee heeft wat er u zal overkomen bij terugkeer naar Libanon

en dat, indien het CGVS u geen papieren zou geven, u dit niet erg zou vinden en dat u dan zal

terugkeren naar uw zieke moeder (CGVS p. 11). Dit hoeft vanzelfsprekend geen verder betoog.

Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat u aanhaalt in het verleden enkele malen te zijn

teruggekeerd naar Libanon omwille van het feit dat u uw documenten diende te verlengen of

vernieuwen. U geeft aan hierbij enkele problemen ondervonden te hebben daar de ambtenaren moeilijk

deden, u diende soms een aantal dagen te wachten vooraleer uw aanvraag behandeld werd, en u

smeergeld diende te betalen, wat op zich onvoldoende ernstig is om te spreken van een vrees in de zin

van de Vluchtelingenconventie (CGVS p.5). Aangezien u steeds uw documenten verkreeg (CGVS p.5),

overtuigt dit het CGVS niet om welke reden u zich niet in Libanon zou kunnen vestigen.

Gezien bovenstaande observaties is het CGVS van mening dat u de vluchtelingenstatus geweigerd

dient te worden.

U legt een kopie van de eerste pagina van uw paspoort neer, alsook een kopie van een Schengenvisum

dat werd afgeleverd op 25 mei 2007. U bent niet in staat uw originele paspoort voor te leggen, hoewel

dit een essentieel document is om aan te tonen wanneer u bent vertrokken en op welke manier u naar

België bent gekomen. U stelt dat uw paspoort nog bij uw moeder in Turkije ligt (CGVS p.7). Het hoeft

verder geen uitleg dat het CGVS met deze verklaring geen genoegen neemt. Daarnaast legt u nog

volgende documenten neer: koopakte van uw huis in Doewelah, bewijs van woonst van u en uw vader,

verblijfsakte van uw vader, getuigschrift van kapper, tewerkstellingsattesten, bankuittreksels, uw

Syrische vaccinatiekaart en enkele medische attesten over labo-analyses, attest bloedbank en attest

oogarts. Het CGVS betwist deze documenten niet, maar ze worden verder niet in aanmerking genomen

daar ze geen ander licht vermogen te werpen op bovenstaande appreciatie.

Naast de toekenning van een vluchtelingenstatus, kan een asielzoeker door het CGVS evenwel

een beschermingsstatus krijgen ten gevolge van de algemene situatie in zijn regio van herkomst. Het

CGVS benadrukt in dit verband dat artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet slechts beoogt

bescherming te bieden in de uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de

gang zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend

geval, naar het betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in

voornoemd artikel van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

Uit een grondige analyse van de actuele veiligheidssituatie in Libanon ( zie COI Focus Libanon – De

actuele veiligheidssituatie- dd. 15 juli 2016) blijkt dat de huidige veiligheidssituatie in Libanon

grotendeels bepaald wordt door de situatie in Syrië. De meeste veiligheidsincidenten zijn geworteld in

het Syrische conflict en men neemt een toenemende polarisatie waar tussen de soennitische en

sjiitische gemeenschap in het land. Anderzijds zit de recente Libanese burgeroorlog nog stevig

verankerd in het collectieve Libanese geheugen en bij elke opstoot van spanningen zijn de verschillende

politieke leiders geneigd om tot kalmte op te roepen. Het geweld in Libanon is niet grootschalig en
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beperkt zich tot een schaduwoorlog in de vorm van aanslagen, en grensgeweld tussen de strijdende

partijen en sektarische kidnappings. Sinds begin 2015 stellen waarnemers echter een verbetering van

de algemene veiligheidssituatie vast. Mede door de toegenomen veiligheidsmaatregelen van het leger

en Hezbollah en door de ontwikkelingen in Syrië nam de schaal van geweld af. Zo vindt er in Tripoli

sinds april 2014, op een zelfmoordaanslag in januari 2015 na, geen sektarisch geweld meer plaats

tussen de Alawitische en soennitische milities. Daarnaast kwam een einde aan de golf van aanslagen

met autobommen in de sjiitische regio’s, vooral in de zuidelijke buitenwijken van Beiroet. Wel vond er op

12 november 2015, na anderhalf jaar kalmte in Beiroet, opnieuw een dubbele zelfmoordaanslag plaats

in de zuidelijke sjiitische wijk Bourj al-Barajneh. Het was de dodelijkste aanslag sinds de burgeroorlog

en de eerste officieel door IS opgeëiste aanslag in Libanon. Het geweld escaleerde evenwel niet. Na de

zware aanslag in november 2015 vonden er geen terroristische aanslagen meer plaats in Beirut.

Anno 2015-2016 concentreert het geweld zich in de grensregio met Syrië, voornamelijk in de

noordoostelijke Bekavallei (Arsal, Ras Baalbek). Jihadistische groeperingen richten hun pijlen naast

Hebzollah op het Libanese leger, dat als een bondgenoot van Hezbollah wordt beschouwd. Het leger,

dat haar troepen in de grensregio versterkte, en Hezbollah belagen op hun beurt extremistische

groeperingen. Zo vinden er in de bergrijke grensregio gewapende confrontaties plaats tussen

extremistische groeperingen, waaronder IS en Jabhat al- Nusra enerzijds, en het Libanese leger of

Hezbollah anderzijds. Bij dit soort aanvallen op militaire doelwitten vallen evenwel weinig tot geen

burgerslachtoffers, tenzij het grootschalige en langdurige confrontaties in bevolkt gebied betreffen. Sinds

januari 2015 hebben zulke confrontaties evenwel niet meer plaatsgevonden. Wel bleven kleinschalige

aanvallen op militaire doelwitten plaatsvinden waarbij doden of gewonden vielen, nagenoeg uitsluitend

onder de strijdende partijen. Sinds januari 2016 bekampen IS en JN ook elkaar waarbij langs

beide kanten verliezen werden geleden. Bij dit geweld worden evenmin burgers geviseerd en,

aangezien het een afgelegen en bergrijke regio betreft, vallen weinig tot geen burgerslachtoffers

Syrische rebellengroepen voeren voorts raket- en mortieraanvallen uit op vermeende Hezbollah-

bolwerken in de grotendeels sjiitische gebieden Baalbek en Hermel. Het Syrische leger voert op haar

beurt luchtaanvallen uit op de vermeende smokkelroutes en bases voor Syrische rebellengroeperingen

in soennitische grensregio’s. Het aantal burgerslachtoffers is evenwel relatief beperkt. Sinds begin 2015

namen deze aanvallen in intensiteit af.

In de overige regio’s is het overwegend rustig. De veiligheidssituatie in Zuid-Libanon is relatief stabiel.

VN-resolutie 1701 die een einde maakte aan het conflict tussen Hezbollah en Israël in 2006 blijft

grotendeels nageleefd en Hezbollah behoedt zich er in het huidige klimaat voor om Israël te provoceren.

Er vinden slechts kleine wederzijdse vergeldingsacties plaats, waarbij geen burgers geviseerd werden

en ook geen burgerslachtoffers vielen.

Ook in de Palestijnse kampen blijft de huidige veiligheidssituatie relatief kalm en doen de verschillende

gewapende groeperingen ondanks de toenemende invloed van salafistische groeperingen inspanningen

om niet verwikkeld te raken in het Syrische conflict. Bij de gewapende incidenten in de Palestijnse

kampen worden over het algemeen geen burgers geviseerd. Meestal betreft het gewapende

confrontaties tussen rivaliserende gewapende groepen onderling, binnen een groepering of tussen een

gewapende groepering en een controlepost van het leger net buiten het kamp. Aangezien de kampen

dichtbevolkt zijn vallen hierbij soms burgerslachtoffers te betreuren. In het vluchtelingenkamp Ain al-

Hilwah is een gezamenlijke troepenmacht actief waarin de verschillende fracties vertegenwoordigd zijn.

De troepenmacht heeft zich sinds haar oprichting kunnen ontplooien in de meest gevoelige wijken en

kwam naar aanleiding van een aantal politiek gemotiveerde moorden onmiddellijk tussen. De

nieuwe troepenmacht werd ook samen met de Libanese autoriteiten om de veiligheid in het kamp te

garanderen. Niettegenstaande de aanwezigheid van de troepenmacht vinden er nog steeds politieke

moorden en afrekeningen plaats. Aangezien de kampen dichtbevolkt zijn, vallen hierbij soms één of

meerdere burgerslachtoffers. Op 22 augustus 2015 braken in Ayn al-Hilwah gewapende confrontaties

uit tussen islamitische groeperingen en Fatah. Op 27 augustus 2015 keerde, na onderhandelingen

tussen de betrokken partijen, de kalmte terug. Er is wel sprake geweest van moorden en kleinschalige

schietincidenten waarbij een aantal doden vielen bij de extremistische strijders of Fatah. Er werden geen

burgerslachtoffers gerapporteerd

Niettegenstaande uit de beschikbare informatie aldus blijkt dat de ontwikkelingen in Syrië een negatieve

uitwerking hebben in Libanon, waarbij ook burgerslachtoffers zijn gevallen en dat toenemende

spanningen tussen leden van de verschillende geloofsgemeenschappen leiden tot toenemend

sektarisch geweld, kan hieruit niet zonder meer worden besloten dat er actueel in Libanon sprake is van
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een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld waardoor die confrontaties worden

gekenmerkt dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat verzoeker

louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging zoals bedoeld

door artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. In wat zich voordoet als een eerste middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel

48/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

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

Internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951

en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: Verdrag van Genève), van het beginsel van eenheid

van gezin, van artikel 23 van de richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13

december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als

personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor

personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende

bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn 2011/95/EU) en van artikel 8 van het Europees Verdrag tot

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op

4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM).

Verzoeker zet uiteen wat het beginsel van eenheid van gezin inhoudt en is de mening toegedaan dat het

CGVS dit beginsel heeft geschonden. Hij licht toe dat hij in 2013 samen met zijn echtgenote en kinderen

uit Syrië is gevlucht en dat deze laatste als vluchtelingen zijn erkend. Hij verwijst naar stukken 8, 10 en

12 gevoegd bij het verzoekschrift. Verzoeker vervolgt dat hij toen geen verzoek om internationale

bescherming heeft ingediend omdat hij in allerijl terugkeerde naar Turkije waar hij voor zijn zieke

moeder zorgde. Verzoeker legt nog uit dat wanneer hij aangeeft dat hij het niet erg zou vinden om terug

te keren naar zijn zieke moeder, hij dergelijke uitspraak doet omwille van menselijke redenen, niet

omwille van strategische beweegredenen om internationale bescherming te verkrijgen. Verzoeker stelt

dat hij ondertussen financieel en materieel afhankelijk is van zijn echtgenote, die maandelijks een

leefloon ontvangt. Hij verwijst hiertoe naar stuk 15 gevoegd bij het verzoekschrift. Hij geeft verder aan

dat hij geen inkomsten genereert in Libanon en hij geen enkele link heeft met dit land daar zijn familiaal

en professioneel leven zich volledig in Syrië situeerden.

In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet, van artikel 1 van het Verdrag van Genève en van artikel 8 EVRM.

Verzoeker benadrukt dat hij onvrijwillig de Libanese nationaliteit diende aan te nemen nadat de Syrische

autoriteiten gem gedwongen schrapten uit het bevolkingsregister. De reden hiervoor lag in zijn Qhurbati

achtergrond. Uit verschillende feitelijke elementen blijkt luidens verzoeker duidelijk dat hij zijn gewone

woonplaats had in Syrië en dat hij geen enkele persoonlijke band had met Libanon.

Verzoeker betoogt als volgt:

“In 2007 verkreeg verzoeker nog een Schengen-visum verkreeg om voor professionele redenen naar

Duitsland af te reizen. Het Schengen-visum vermeldt duidelijk dat het visum afgeleverd werd in

Damascus, Syrië (stuk 5).

Op 1 januari 2007 huwde verzoeker met Z.A.(…) te Damascus, Syrie (stuk 14). Het gezin E.N.(…)

verbleef tot 2013 in een woning die verzoeker aankocht in Doelewah, Syrie (stuk 16). De kinderen van

verzoeker werden bovendien in 2010 en 2012 in Damascas, Syrie geboren (stukken 11 en 13). Het

volledige persoonlijke, familiale en professionele leven van Verzoeker speelde zich dus af in Syrie

Verzoeker reisde slechts uitzonderlijk en noodgedwongen af naar Libanon om zijn nationaliteits- of

identiteitsdocumenten te hernieuwen. Hij ondervond hierbij de grootste problemen bij de Libanese

autoriteiten die omwille van de etnische achtergrond van verzoeker telkens smeergeld eisten.

Het feitelijke land van herkomst van verzoeker is dus Syrie. Het hoeft weinig betoog dat het cynisch is

om de nood aan internationale bescherming vandaag te beoordelen aan de hand van de artificiële en

min of meer opgelegde Libanese nationaliteit. Op dergelijke manier wordt verzoeker andermaal gestraft

door zijn Qhurbati achtergrond.

14. De beoordeling van de asielaanvraag aan de hand van de Libanese nationaliteit miskent het recht

op eerbiediging van het privéleven, het gezinsleven en het huis van verzoeker (artikel 8 EVRM).
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Het CGVS schendt artikel 8 EVRM wanneer het voorhoudt dat er geen rekening moet gehouden worden

met de persoonlijke en familiale situatie van verzoeker ("Dat u opgroeide in Syrie en in Syrie met uw

gezin verbleef doet hieraan geen afbreuk").

Uit de feitelijke omstandigheden blijkt duidelijk dat verzoeker geen enkele band heeft met Libanon. Het

volledige familiale leven van verzoeker is immers te lokaliseren in Syrië. Dit valt ten overvloede af te

leiden uit het feit dat verzoeker in 2013 - na zijn vlucht uit Syrië omwille van de oorlog – enkel terecht

kon in het Libanese vluchtelingenkamp Deir Zanoen. Het bestaan van het gezinsleven in Syrië vormt

dan ook geen punt van discussie.

Vandaag oordelen dat Libanon het land van herkomst vormt is dan ook een niet-noodzakelijke en

disproportionele inmenging in het privéleven van verzoeker en schendt artikel 8 EVRM zodat de nood

aan internationale bescherming dient beoordeeld te worden ten opzichte van Syrië.”

In wat zich voordoet als een derde middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 48/4

Vreemdelingenwet, van artikel 1 van het Verdrag van Genève, van de artikelen 2 en 3 van de wet van

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van het algemene

rechtsbeginsel tot materiële motivering.

Verzoeker voert aan dat het CGVS de verplichting heeft om te onderzoeken of verzoeker subsidiaire

bescherming kan verkrijgen en hij ook hier de formele en de materiële motiveringsplicht in acht dient te

nemen. Hij wijst erop dat het CGVS elke aanvraag individueel dient te onderzoeken en te motiveren. De

enkele verwijzing naar de algemene toestand in het land van herkomst is onvoldoende (RvV 27 april

2010, nr. 42.444). Verzoeker benadrukt dat zijn specifieke situatie dient in acht te worden genomen,

waarbij verzoeker bij een eventuele gedwongen terugkeer naar Libanon veroordeeld is tot één van de

vele vluchtelingenkampen in Syrië. Bovendien werd volgens hem nergens rekening gehouden met zijn

geloofsovertuiging, laat staan met zijn Qhurbati achtergrond. Het CGVS beperkt zich tot een

beschrijving van de algemene toestand in Libanon zonder echter op enige wijze te verwijzen naar de

specifieke situatie van verzoeker. Verzoeker verwijst naar verschillende persartikelen die luidens hem

nochtans ondubbelzinnig laten vermoeden dat de huidige veiligheidssituaties in de vluchtelingenkampen

te wensen overlaat, dat meer in het bijzonder personen met een afwijkende geloofsovertuiging ernstige

schade oplopen (ter illustratie: stukken 17 en 18) en dat de Libanese autoriteiten momenteel geen

afdoende redelijke maatregelen treffen om aan deze bekommernissen tegemoet te komen (ter illustratie:

stukken 19 en 20). Deze aspecten worden echter door het CGVS compleet genegeerd. Het CGVS heeft

enkel oog voor de situatie aan het front of voor die in de Palestijnse vluchtelingenkampen.

Verzoeker vraagt in hoofdorde zijn vluchtelingenstatus te erkennen. In ondergeschikte orde vraagt hij de

bestreden beslissing te vernietigen.

2.1.2. Aan het verzoekschrift worden volgende stukken gevoegd:

1. Beslissing van het CGVS tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus van 16 mei 2017

2. Bevel om het grondgebied te verlaten van 22 mei 2017

3. Attest van immatriculatie van 6 april 2017

4. Libanees paspoort van verzoeker met vervaldatum 3 september 2014

5. Schengen visum van 20 mei 2007 afgeleverd te Damascus, Syrie

6. Verblijfsdocument van de erkende vluchteling Z.A., echtgenote van verzoeker

7. Getuigschrift van identiteit van Z.A.

8. Attest erkenning als vluchteling Z.A.

9. Verblijfsdocumenten van de erkende vluchtelingen A.N. en L N., kinderen van verzoeker

10. Attest erkenning als vluchteling van A.N.

11. Getuigschrift van geboorte van A.N.

12. Attest erkenning als vluchteling van L.N.

13. Getuigschrift van geboorte van L.N.

14. Attest samenstelling van gezin van 18 mei 2017

15. Bewijs van inkomsten van Z.A.

16. Koopakte van woning in Doewelah, Syrie

17. Persartikel "20.000 IS-terroristen tussen Syrische vluchtelingen"(Het Laatste Nieuws)

18. Column "Syrian Christian refugees persecuted" (vrij vertaald: "Syrische christelijke vluchtelingen

vervolgd") (The Kingston Whig-Standard)

19. Persartikel "PM Hariri: Lebanon at 'breaking point' due to refugees" (vrij vertaald: "Eerste Minister

Hariri: Libabon op een breekpunt wegens vluchtelingen") (Al Jazeera News)
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20. Persartikel "Lebanon's "policy of no policy" towards Syrian refugees" (vrij vertaald: "Libanons "beleid

van geen beleid" ten aanzien van Syrische vluchtelingen") (The New Arab);

21. Kopie van de aanstelling door het bureau voor juridische tweedelijnsbijstand

2.2. Inzake beroepen tegen beslissingen van de commissaris-generaal beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het

geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die

een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier. Als administratieve rechter doet hij in

laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil (wetsontwerp tot hervorming van de Raad van

State en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-06, nr.

2479/001, p. 95-96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk

gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de

verzoekende partij daarop.

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

bescherming in hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het Internationaal verdrag

betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet

van 26 juni 1953 (hierna: Verdrag van Genève), zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet,

en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Het arrest moet gemotiveerd zijn en geeft aan waarom de verzoeker al dan niet beantwoordt aan de

criteria van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, waarbij de Raad duidelijk en

ondubbelzinnig de redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen.

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

de Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,

lid 1 van de richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepaling dienen

gelezen te worden.

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

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

twee onderscheiden fasen.

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

van het verzoek kunnen vormen. De in artikelen 4, lid 1 van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid1

van de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de verzoeker

om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn verzoek, zoals

vermeld in artikel 48/6, §1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk aan te brengen.

Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de hand van

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

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

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

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

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

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

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

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

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

toekenning van internationale bescherming (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

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

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

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

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

het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden

in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Consistentie, voldoende

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

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

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

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

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

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

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

behoeven en dat hem bijgevolg het voordeel van de twijfel wordt gegund indien aan de volgende

cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de asielzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn aanvraag te staven;

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

bevredigende verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

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

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

d) de asielzoeker heeft zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of

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

e) er is vast komen te staan dat de asielzoeker in grote lijnen als geloofwaardig kan worden

beschouwd.”

2.4. Blijkens de bestreden beslissing wordt het verzoek om internationale bescherming van verzoeker

geweigerd omdat (A) zijn verklaringen dat de Hezbollah hem naar het front zou sturen niet kunnen

overtuigen daar (i) dit loutere veronderstellingen betreffen, (ii) volgens de informatie waarover het CGVS

beschikt het zo is dat zij die zich niet loyaal en overtuigd tonen, geen lid worden van de partij en

bovendien ook nooit gevraagd worden om deel te nemen aan militaire trainingen of toe te treden tot de

militie en (iii) verzoeker aangeeft dat enkel zijn moeder werd aangesproken en dat hij zelf hierover niet

persoonlijk benaderd is geweest, (B) verzoeker niet in staat is de bedreigingen te laten zien die hij

ontving naar aanleiding van zijn geuite kritiek op zijn Facebookaccounts en hij hierover tevens

incoherente verklaringen heeft afgelegd, (C) het feit dat hij in september 2013 naar Turkije is

teruggekeerd en niet met zijn vrouw en kinderen asiel heeft aangevraagd, zijn nood aan internationale

bescherming sterk relativeert en hij bovendien geen flauw idee heeft wat hem zal overkomen bij

terugkeer naar Libanon, (D) de problemen die verzoeker ondervond bij het verlengen of vernieuwen van

zijn documenten daar de ambtenaren moeilijk deden, op zich onvoldoende ernstig zijn om te spreken

van een vrees in vluchtelingenrechtelijke zin, en (E) uit een grondige analyse van de actuele

veiligheidssituatie in Libanon blijkt dat er actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij

de mate van het willekeurig geweld waardoor de confrontaties worden gekenmerkt dermate hoog is dat

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat verzoeker louter door zijn aanwezigheid aldaar

een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging zoals bedoeld door artikel 48/4, §2, c) van de

Vreemdelingenwet.

De Raad stelt derhalve vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in die

beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en heeft kunnen

nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de beroepsmogelijkheden waarover

hij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht,

zoals voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, voldaan (RvS 5 februari 2007, nr.

167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 1.64.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10 oktober 2006,

nr. 163.357; RvS 21 september 2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148). Verzoeker

maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hem niet in staat zou stellen te begrijpen op

grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet

voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt

uit het verzoekschrift dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent, zodat het doel van de

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

zoverre niet worden aangenomen. De Raad stelt vast dat verzoeker in wezen de schending van de

materiële motiveringsplicht aanvoert.

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

rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus van 16 mei 2017, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk

bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking

kunnen genomen worden. Het middel zal dan ook onder meer vanuit dit oogpunt worden onderzocht

(RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.5. Artikel 48/3, § 1 van de Vreemdelingenwet bepaalt:

“De vluchtelingenstatus wordt toegekend aan de vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden van

artikel 1 van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen dat op 28 juli 1951 te Genève tot stand

is gekomen, zoals gewijzigd bij het Protocol van New York van 31 januari 1967.” Dit artikel verwijst naar
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artikel 1 van het Internationaal Verdrag van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen, B.S. 4

oktober 1953.

Luidens artikel 1, A.2 van dit verdrag is een vluchteling elke persoon “die (…) uit gegronde vrees voor

vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn

politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de

bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die,

indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waarvan hij vroeger zijn gewone

verblijfplaats had, daarheen, niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren.”

Artikel 48/4, § 1 van de Vreemdelingenwet bepaalt:

“De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de

vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen beroep kan doen op artikel 9ter, en ten aanzien van

wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst,

of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een

reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in paragraaf 2 en die zich niet onder de

bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen en niet onder de uitsluitingsgronden

zoals bepaald in artikel 55/4, valt.”

Artikel 48/4, § 1 van de Vreemdelingenwet kent geen internrechtelijke begripsomschrijving van het

begrip “land van herkomst”. Een richtlijnconforme interpretatie van dit begrip houdt echter in dat het

moet worden begrepen als “het land of de landen van de nationaliteit of, voor staatlozen, van de

vroegere gewone verblijfplaats” (artikel 2, n) van de Richtlijn 2011/95/EU).

Uit het voorgaande volgt dat de nood aan bescherming geboden door de voornoemde artikelen 48/3 en

48/4 van de Vreemdelingenwet moet getoetst worden ten aanzien van het land of de landen van de

nationaliteit van de verzoeker of, voor staatlozen, van de vroegere gewone verblijfplaats. Deze vereiste

vloeit voort uit de noodzaak om te beoordelen indien de verzoeker de bescherming van dit land niet kan

inroepen of indien hij geldige redenen aanvoert om te weigeren er zich op te beroepen.

Uit verzoekers verklaringen en de door hem neergelegde documenten blijkt dat hij over de Libanese

nationaliteit beschikt. Dienvolgens dient zijn vraag tot internationale bescherming te worden beoordeeld

ten aanzien van Libanon. Zoals in de bestreden beslissing op correcte wijze wordt vastgesteld, doet het

gegeven dat verzoeker opgroeide in Syrië en in Syrië met zijn gezin verbleef hieraan geen afbreuk.

Verzoeker werpt in het verzoekschrift op dat oordelen dat Libanon zijn land van herkomst is, een niet-

noodzakelijke en disproportionele inmenging in het privéleven van verzoeker vormt en artikel 8 EVRM

schendt zodat de nood aan internationale bescherming ten aanzien van Syrië dient beoordeeld te

worden. De Raad wijst er op dat de bestreden beslissing er op geen enkele wijze toe strekt een

inmenging in verzoekers gezinsleven uit te maken, laat staan dat deze inmenging ongeoorloofd of

disproportioneel zou zijn. De bestreden beslissing strekt er immers op geen enkele wijze toe het

gezinsleven van verzoeker te verhinderen of te bemoeilijken. Evenmin leidt de bestreden beslissing op

zich tot een feitelijke scheiding van het gezin. De bestreden beslissing houdt enkel in dat verzoeker de

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus wordt geweigerd. De Raad benadrukt dat de

schending van het recht op eerbiediging van het privé-, familie- en gezinsleven zoals gewaarborgd door

artikel 8 EVRM en artikel 23 van de richtlijn 2011/95/EU, enkel dienstig kan worden aangevoerd

wanneer het gezinsleven daadwerkelijk geschonden dreigt te worden. Een loutere weigeringsbeslissing

van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus, houdt geen schending in van de

desbetreffende artikelen. De Raad wijst er in dit verband nog op dat de Vreemdelingenwet voorziet in de

mogelijkheid tot gezinshereniging en in de mogelijkheid om langer dan drie maanden op het

grondgebied te verblijven omwille van humanitaire redenen.

2.6. Na lezing van het administratief dossier besluit de Raad in navolging van de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen dat verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij in Libanon een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van het Verdrag van Genève dient te koesteren of dat hij er

een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade zoals begrepen onder de definitie van subsidiaire

bescherming.

In de bestreden beslissing wordt dienaangaande terecht overwogen als volgt:

“Tijdens uw tiendaags verblijf in september 2013 in het vluchtelingenkamp, Deir Zanoen, te Libanon,

hoorde u van uw moeder dat uw neven u voor iets belangrijks nodig hadden. U gevraagd wat het



RvV X - Pagina 11

betekende dat ze “u voor iets belangrijks nodig hadden”, zegt u dat het vanzelfsprekend is dat ze u naar

het front wilden sturen omdat Hezbollah strijdt in Syrië om hun heiligdom in Syrië te beschermen (CGVS

p.8,9). U gevraagd waarom ze u specifiek naar het front wilden sturen, zegt u dat u niet de enige was,

maar dat ze veel jongeren rekruteerden (CGVS p.9). U gevraagd waarom ze u, als niet-sjiitische

moslim, naar het front zouden sturen, zegt u dat mensen met verschillende achtergrond zich bij de partij

hebben aangesloten (CGVS p.9). U heeft door middel van deze verklaringen echter niet kunnen

overtuigen dat u specifiek naar het front gestuurd zou worden daar dit louter veronderstellingen van

uwentwege zijn. Bovendien, volgens de informatie waarover het CGVS beschikt en waarvan een kopie

aan uw administratief gehoor toegevoegd werd, is het zo dat zij die zich niet loyaal en overtuigd

tonen, geen lid worden van de partij en bovendien ook nooit gevraagd worden om deel te nemen aan

militaire trainingen of toe te treden tot de militie. Daarenboven geeft u aan dat enkel uw moeder werd

aangesproken en dat u zelf hierover niet persoonlijk benaderd bent geweest (CGVS p.9). U zegt dat u in

een vluchtelingenkamp leefde en dat ze uw tent niet wisten zijn, dus dat u daarom niet persoonlijk

benaderd bent geweest. U geeft tevens aan dat ze uw telefoonnummer niet kenden (CGVS p.9). Het

gegeven dat u zelf niet rechtstreeks benaderd bent geweest, maar dat alles via uw moeder passeerde,

relativeert in zeer sterke mate de geloofwaardigheid van de door u beweerde vrees. De waarde van

deze indirecte communicatie (dus via uw moeder) hoeft geen verder betoog. Bovendien, mochten ze u

effectief hebben willen vragen naar het front te gaan, dan kan er toch van worden uitgegaan dat het hun,

zeker gezien ze logischerwijze via Hezbollah over een uitgebreid informatienetwerk kunnen beschikken,

niet al te veel inspanningen zou kosten u daadwerkelijk persoonlijk te contacteren. U bent tevens niet in

staat de functies en activiteiten te omschrijven van uw neven. U komt niet verder dan vage

verklaringen, zo stelt u immers vooreerst slechts te kunnen vermoeden dat ze hoge functies hebben

omdat ze in een chique wagen rijden en lijfwachten hebben en herhaalt dan het eigenlijk niet te weten

(CGVS p.6, 9). U verklaart gehoord te hebben dat één van hen verantwoordelijke was voor de

mobilisatie. U gevraagd dit uit te leggen, kan u dit niet concreet maken. U verwijst in algemene

bewoordingen naar wat een dergelijke functie kan inhouden (CGVS p.9). Ook deze verklaringen zorgen

mede voor zeer sterke twijfels over de door uw beweerde vrees. Van u kan er immers verwacht worden

dat u kan duiden wat de functies binnen Hezbollah zijn van uw neven die u vreest. U geeft tevens aan

nagevraagd te hebben via de luchthaven in Beiroet of u geseind stond, dit deed u omdat u bang was

daar Hezbollah de luchthaven controleert (CGVS p.6). U zegt dat u niet geseind stond en dat u

dus zonder problemen de luchthaven van Beiroet kon verlaten (CGVS p.6). Ook dit element, dat u

zonder problemen kon vertrekken uit de luchthaven van Beiroet, zorgt mede voor heel ernstige twijfels

over de geloofwaardigheid van de door u beweerde vrees. U heeft bijzonder weinig kunnen overtuigen

dat uw vrees, om naar het front in Syrië gestuurd te worden, geloofwaardig is.

Bovendien haalt u aan dat u sinds uw aankomst in Turkije u via facebook uw neven, Hezbollah en

andere groeperingen bent beginnen bekritiseren. U geeft aan dat u dit onder drie verschillende accounts

deed “Syria@love”, “Mostafa1982homs” en “mmsstt1982” (CGVS p.9). In uw commentaren op facebook

sprak u ook uw neven aan, waarop u de reactie kreeg dat u een verrader bent, ongelovig en ze u zullen

vermoorden (CGVS p. 10). De laatste bedreiging zou dateren van oktober 2016 (CGVS p. 10). U

gevraagd tijdens het gehoor bij het CGVS deze accounts te laten zien en de bedreigingen die u ontving,

lukt u dit niet. U geeft aan dat deze drie accounts gehackt zouden zijn. Dit doet bijzonder ernstige

vermoedens ontstaan dat deze bedreigingen zich niet hebben voorgedaan. Het is op zijn zachtst

uitgedrukt, bijzonder toevallig, dat deze drie accounts niet meer bestaan. Daarnaast beweerde u bij

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat u enkel het regime in Syrië en het Vrije Syrische leger via

facebook bekritiseerde (Vragenlijst CGVS punt 3 vraag 5). U gevraagd om welke reden u daar niet

gesproken heeft over de bedreigingen via uw neven, zegt u dat dit u niet gevraagd werd en u bondig

diende te zijn (CGVS p. 10). Ook dit element doet ernstige twijfel ontstaan over de geloofwaardigheid

hiervan daar er toch van kan worden uitgegaan dat u dergelijke doodsbedreigingen wel zeker ter sprake

zou hebben gebracht moest dit zich werkelijk hebben voorgedaan.

(…)

Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat u aanhaalt in het verleden enkele malen te zijn

teruggekeerd naar Libanon omwille van het feit dat u uw documenten diende te verlengen of

vernieuwen. U geeft aan hierbij enkele problemen ondervonden te hebben daar de ambtenaren moeilijk

deden, u diende soms een aantal dagen te wachten vooraleer uw aanvraag behandeld werd, en u

smeergeld diende te betalen, wat op zich onvoldoende ernstig is om te spreken van een vrees in de zin

van de Vluchtelingenconventie (CGVS p.5). Aangezien u steeds uw documenten verkreeg (CGVS p.5),

overtuigt dit het CGVS niet om welke reden u zich niet in Libanon zou kunnen vestigen.”
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Voormelde vaststellingen zijn pertinent, deugdelijk en vinden alle steun in het administratief dossier.

Verzoeker voert in voorliggend verzoekschrift geen concreet verweer tegen deze motieven, die dan ook

onverminderd overeind blijven en door de Raad tot de zijne worden gemaakt.

Waar verzoeker nog opmerkt dat hij financieel afhankelijk is van zijn echtgenote en hij in Libanon niet

kan rekenen op onderdak, of financiële hulp van familieleden, vrienden of kennissen, merkt de Raad op

dat deze elementen onvoldoende zijn om van een gegronde vrees voor vervolging en/of een reëel risico

op ernstige schade te spreken. Bovendien verklaarde verzoeker, gevraagd wat hij denkt te zullen

overkomen in geval van terugkeer naar Libanon, dat hij geen flauw idee heeft wat er hem zal overkomen

en dat, indien het CGVS hem geen papieren zou geven, hij dit niet erg zou vinden en dat hij dan zal

terugkeren naar zijn zieke moeder (stuk 4, gehoorverslag 3 mei 2017, p. 11). De in het verzoekschrift

ontwikkelde argumentatie dat verzoeker dergelijke uitspraak doet omwille van menselijke redenen,

overtuigt in geen geval. Verzoekers verklaringen zijn duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar.

Gelet op het voorgaande, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel

1, A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet in

aanmerking worden genomen.

2.7.1. Met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a) van de

Vreemdelingenwet, kan worden volstaan met de vaststelling dat verzoeker op deze gronden geen

subsidiaire bescherming vraagt.

2.7.2. In zoverre verzoeker zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2,

b) van de Vreemdelingenwet, beroept op de aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden verwezen

naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande waarbij geconcludeerd wordt dat verzoeker zijn

voorgehouden nood aan internationale bescherming niet heeft aangetoond. Verzoeker toont geen

andere concrete persoonlijke kenmerken en omstandigheden aan waaruit blijkt dat hij een reëel risico

loopt op foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, of een reëel risico op een

ernstige bedreiging van het leven of de persoon. Verzoeker maakte immers doorheen zijn

opeenvolgende verklaringen geen gewag van andere persoonlijke problemen die hij in Libanon zou

hebben gekend of zal kennen (stuk 4, gehoorverslag 3 mei 2017, p. 11).

2.7.3. De commissaris-generaal oordeelt daarnaast op basis van de informatie toegevoegd aan het

administratief dossier dat er voor burgers in Libanon actueel geen reëel risico bestaat op ernstige

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

Uit de aan de Raad op 8 februari 2018 overgemaakte update (COI Focus Libanon “Veiligheidssituatie”

van 8 januari 2018) blijkt dat de vaststellingen en conclusie dienaangaande zoals opgenomen in de

bestreden beslissing nog steeds gehandhaafd blijven.

Uit deze informatie blijkt dat de huidige veiligheidssituatie in Libanon nog steeds grotendeels bepaald

wordt door de situatie in Syrië. De meeste veiligheidsincidenten zijn geworteld in het Syrische conflict en

men neemt een polarisatie waar tussen de soennitische en sjiitische gemeenschap in het land.

Anderzijds zit de recente Libanese burgeroorlog nog stevig verankerd in het collectieve Libanese

geheugen en bij elke opstoot van spanningen zijn de verschillende politieke leiders geneigd om tot

kalmte op te roepen. Het geweld in Libanon is niet grootschalig en beperkt zich tot een schaduwoorlog

in de vorm van aanslagen, grensgeweld tussen de strijdende partijen en sektarische kidnappings. Sinds

begin 2015 stellen waarnemers echter een verbetering van de algemene veiligheidssituatie vast. Mede

door de toegenomen veiligheidsmaatregelen van het leger en Hezbollah en door de ontwikkelingen in

Syrië nam de schaal van geweld af. Zo vindt er Tripoli sinds april 2014, op een zelfmoordaanslag in

januari 2015 na, geen sektarisch geweld meer plaats tussen de alawitische en soennitische milities.

Daarnaast kwam een einde aan de golf van aanslagen met autobommen in de sjiitische regio’s, vooral

in de zuidelijke buitenwijken van Beiroet. De laatste aanslag in Beiroet vond plaats op 12 november

2015 en betrof een dubbele zelfmoordaanslag in de zuidelijke sjiitische wijk Bourj al-Barajneh. Van 2015

tot en met de zomer van 2017 concentreerde het gros van het geweld zich in de grensregio met Syrië,

voornamelijk in de noordoostelijke Bekavallei (Arsal, Ras Baalbek). Jihadistische groeperingen richten

er hun pijlen naast Hezbollah op het Libanese leger, dat als een bondgenoot van Hezbollah wordt

beschouwd. Het leger, dat haar troepen in de grensregio versterkte, en Hezbollah belaagden op hun

beurt extremistische groeperingen. Zo vonden er in de bergrijke grensregio gewapende confrontaties

plaats tussen extremistische groeperingen, waaronder IS en Jabhat Fatah al-Sham / Hayat Tahrir al-

Sham (het vroegere Jabhat al-Nusra) enerzijds, en het Libanese leger of Hezbollah anderzijds. In de
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zomer van 2017 voerden zowel het Libanese leger als Hezbollah grote militaire operaties uit gericht

tegen de aanwezige militanten van IS en HTS/JFS. Hierbij vielen geen burgerslachtoffers te betreuren.

De gewapende extremistische groeperingen verlieten na onderhandelingen met Hezbollah vervolgens

collectief de grensregio, en het Libanese leger controleert nu nagenoeg de volledige Syrische-Libanese

grens. Met het vertrek van de extremistische strijders kwam ook een einde aan de gewapende

confrontaties tussen IS en JN/JFS/HTS die elkaar tot dan toe bekampten voor de controle van

strategisch gebied langsheen de grens met Syrië. Sinds de aanvang van het conflict in Syrië voerden

Syrische rebellengroepen raket- en mortieraanvallen uit op vermeende Hezbollah-bolwerken in de

grotendeels sjiitische gebieden Baalbek en Hermel. Het Syrische leger voerde op haar beurt

luchtaanvallen uit op de vermeende smokkelroutes en bases voor Syrische rebellengroeperingen in

soennitische grensregio’s. Sinds begin 2015 namen deze aanvallen in intensiteit af. Na de zomer van

2017 werd er geen Syrisch grensgeweld meer gerapporteerd. In de overige regio’s is het overwegend

rustig. De veiligheidssituatie in Zuid-Libanon is relatief stabiel. VN-resolutie 1701 die een einde maakte

aan het conflict tussen Hezbollah en Israël in 2006 blijft grotendeels nageleefd en Hezbollah behoedt

zich er in het huidige klimaat voor om Israël te provoceren. Er vinden slechts kleine wederzijdse

vergeldingsacties plaats, waarbij geen burgers geviseerd werden en ook geen burgerslachtoffers vielen.

Ook in 2017 bleef de situatie stabiel, en dit ondanks de dreigende retoriek langs weerskanten. In de

Palestijnse kampen blijft, met uitzondering van Ayn al-Hilwah, de huidige veiligheidssituatie relatief kalm

en doen de verschillende gewapende groeperingen inspanningen om niet verwikkeld te raken in het

Syrische conflict. Bij de gewapende incidenten in de Palestijnse kampen worden over het algemeen

geen burgers geviseerd. Meestal betreft het gewapende confrontaties tussen rivaliserende gewapende

groepen onderling, binnen een groepering of tussen een gewapende groepering en een controlepost

van het leger net buiten het kamp. Aangezien de kampen dichtbevolkt zijn vallen hierbij soms

burgerslachtoffers te betreuren. In Ayn al-Hilwah vonden in de verslagperiode gewapende confrontaties

plaats tussen de Palestijnse gezamenlijke veiligheidsmacht verbonden met Fatah en de radicaal

islamitische groepen onder leiding van Bilal Badr. Van begin november 2016 tot november 2017 vielen

bij geweld in het kamp minstens vijftig doden, waaronder verscheidene burgers. De nieuw gevormde

Gezamenlijke Veiligheidsmacht ontplooide zich in de meest gevoelige wijken maar de situatie blijft

gespannen.

Niettegenstaande uit de beschikbare informatie aldus blijkt dat de ontwikkelingen in Syrië een negatieve

uitwerking hebben in Libanon, waarbij ook burgerslachtoffers zijn gevallen en dat toenemende

spanningen tussen leden van de verschillende geloofsgemeenschappen leiden tot toenemend

sektarisch geweld, kan hieruit niet zonder meer worden besloten dat er actueel in Libanon sprake is van

een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld waardoor die confrontaties worden

gekenmerkt dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat verzoeker

louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging zoals bedoeld

door artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.

Waar verzoeker opwerpt dat rekening dient te worden gehouden met zijn specifieke situatie waarbij hij

bij een eventuele gedwongen terugkeer naar Libanon veroordeeld is tot één van de vele

vluchtelingenkampen in Syrië en hiertoe verwijst naar verschillende persartikels waaruit blijkt dat de

huidige veiligheidssituatie in de vluchtelingenkampen te wensen overlaat, merkt de Raad vooreerst op

dat de door verzoeker bijgebrachte informatie in dezelfde lijn ligt als de informatie waarop de

commissaris-generaal zich baseert.

De Raad verwijst voorts naar het arrest van het HvJ van 17 februari 2009 (HvJ C-465/07, Elgafaji v.

Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu). Uit rechtsoverweging 43 van dit arrest,

gelezen in samenhang met de rechtsoverwegingen 35 tot 40, dient afgeleid te worden dat artikel 15, c)

van de richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake

normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die

internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die

in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming

(herschikking) beoogt bescherming te bieden in de uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig

geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict dermate hoog is dat zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend

geval, naar het betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in

artikel 15, c) van de richtlijn bedoelde ernstige bedreiging.
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Hoe meer verzoeker eventueel het bewijs kan leveren dat hij specifiek wordt geraakt om redenen die te

maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden, hoe lager de mate van het willekeurig geweld zal

zijn die vereist is opdat hij in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming.

Verzoeker dient aldus persoonlijke omstandigheden aan te voeren die in zijn geval de ernst van de

bedreiging die voortvloeit uit het vastgestelde willekeurig geweld dermate verhogen dat, hoewel de mate

van het geweld niet dermate hoog is dat elke burger louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel

risico loopt op een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon, er niettemin moet worden aangenomen

dat zulk reëel risico in zijnen hoofde bestaat. Verzoeker blijft hier evenwel in gebreke nu hij niet verder

komt dan het verwijzen naar algemene persartikelen aangaande de huidige veiligheidssituatie in de

vluchtelingenkampen en de situatie van (christelijke) Syrische vluchtelingen in Libanon, die geen

betrekking hebben op verzoeker zelf.

Waar verzoeker opwerpt dat geen rekening gehouden werd met zijn geloofsovertuiging en zijn Qhurbati

achtergrond, stelt de Raad vast dat verzoeker noch bij de DVZ noch op het CGVS gewag gemaakt heeft

van problemen in Libanon omwille van zijn geloofsovertuiging en zijn Qhurbati achtergrond. Integendeel,

verzoeker verklaarde, gevraagd wat hij denkt te zullen overkomen in geval van terugkeer naar Libanon,

dat hij geen flauw idee heeft wat er hem zal overkomen en dat, indien het CGVS hem geen

papieren zou geven, hij dit niet erg zou vinden en dat hij dan zal terugkeren naar zijn zieke moeder (stuk

4, gehoorverslag 3 mei 2017, p. 11).

Er kan dan ook worden opgemerkt dat verzoeker geen persoonlijke omstandigheden aantoont die in zijn

hoofde het risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet

verhogen.

2.8. Waar verzoeker zich beroept op de eenheid van het gezin en betoogt dat hij aldus net zoals zijn

echtgenote en kinderen als vluchteling dient te worden erkend, wijst de Raad erop dat UNHCR in de

paragrafen 181 tem 188 van het ‘Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status

under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating tot the Status of Refugees’ stelt dat vier

voorwaarden moeten vervuld worden om in het kader van een familie-eenheid erkend te worden als

vluchteling. In casu heeft verzoeker niet dezelfde nationaliteit als zijn echtgenote en kinderen. Verzoeker

heeft de Libanese nationaliteit en aldus werd zijn verzoek om internationale correct beoordeeld ten

opzichte van zijn land van nationaliteit, zijnde Libanon. Verzoeker kan dan ook geen aanspraak maken

op een beschermingsstatus ten opzichte van Syrië, het land waarvan niet hij, maar zijn echtgenote de

nationaliteit draagt. De Raad benadrukt te dezen dat elk verzoek om internationale bescherming

individueel wordt onderzocht, rekening houdend met de persoon van de verzoeker om internationale

bescherming, de specifieke gegevens van het dossier en de situatie in het land van herkomst – in het

geval van verzoekers echtgenote Syrië, het enige land waarvan zij de nationaliteit bezit – op het

ogenblik van het nemen van de beslissing aangaande het verzoek. De vaststelling dat er in hoofde van

verzoekers echtgenote en kinderen werd beslist tot de erkenning van de vluchtelingenstatus doet niets

af aan de appreciatie van verzoekers asielaanvraag, die geen vrees voor vervolging of reëel risico op

het lijden van ernstige schade aannemelijk maakt ten aanzien van Libanon, het land waarvan hij de

nationaliteit bezit. Verzoeker kan zich aldus niet zonder meer steunen op de erkenning van de

vluchtelingenstatus van zijn echtgenote en kinderen teneinde een gegronde vrees voor vervolging in

vluchtelingenrechtelijke zin dan wel een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet aannemelijk te maken. Hij kan dan ook niet worden gevolgd waar

hij betoogt dat erkenning van de vluchtelingenstatus tot hem moet worden uitgebreid. Het doel van

internationale bescherming is immers niet om het recht op eerbiediging van het gezinsleven te horen

bevestigen doch wel om na te gaan of de vreemdeling bescherming nodig heeft tegen mogelijke

vervolgingen in het land van herkomst omwille van één van de in het Verdrag van Genève vermelde

gronden of ingevolge het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in

de definitie van subsidiaire bescherming in geval van een terugkeer ernaartoe, quod non in casu zoals

blijkt uit wat voorafgaat.

Voorts wijst de Raad er in dit verband nog op dat artikel 23 van de richtlijn 2011/95/EU inzake normen

voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale

bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking

komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming, stelt dat de

lidstaten ervoor zorgen dat het gezin in stand kan gehouden worden, maar deze richtlijn geenszins

bepaalt dat de familieleden van een erkend vluchteling of van de persoon die subsidiaire bescherming

heeft toegekend gekregen, eveneens recht hebben op deze beschermingsstatus enkel omdat zij familie

zijn van de betrokken vluchteling of subsidiair beschermde. De gezinsleden, die zelf niet in aanmerking
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komen voor deze status, zullen overeenkomstig de nationale procedures en voor zover verenigbaar met

de persoonlijke juridische status van het gezinslid onder meer een verblijftitel bekomen (artikel 24 van

de richtlijn). Verzoeker dient aldus gebruik te maken van de geëigende procedures die zouden kunnen

leiden tot een verblijfsrecht in België op basis van de gezinssituatie.

2.9. De documenten die zijn opgenomen in het administratief dossier (map ‘documenten’) kunnen

omwille van de in de bestreden beslissing opgenomen, pertinente en terechte redenen geen afbreuk

doen aan het voorgaande. De commissaris-generaal motiveert op goede gronden als volgt:

“U legt een kopie van de eerste pagina van uw paspoort neer, alsook een kopie van een

Schengenvisum dat werd afgeleverd op 25 mei 2007. U bent niet in staat uw originele paspoort voor te

leggen, hoewel dit een essentieel document is om aan te tonen wanneer u bent vertrokken en op welke

manier u naar België bent gekomen. U stelt dat uw paspoort nog bij uw moeder in Turkije ligt (CGVS

p.7). Het hoeft verder geen uitleg dat het CGVS met deze verklaring geen genoegen neemt. Daarnaast

legt u nog volgende documenten neer: koopakte van uw huis in Doewelah, bewijs van woonst van u en

uw vader, verblijfsakte van uw vader, getuigschrift van kapper, tewerkstellingsattesten, bankuittreksels,

uw Syrische vaccinatiekaart en enkele medische attesten over labo-analyses, attest bloedbank en attest

oogarts. Het CGVS betwist deze documenten niet, maar ze worden verder niet in aanmerking genomen

daar ze geen ander licht vermogen te werpen op bovenstaande appreciatie.”

De bij het verzoekschrift gevoegde documenten vermogen geen afbreuk te doen aan het voorgaande.

Het nogmaals neerleggen van fotokopieën van zijn paspoort, het schengenvisum en de koopakte van

zijn woning in Syrië, vermag geen ander licht te werpen op de desbetreffende vaststellingen.

Het bevel om het grondgebied te verlaten en het attest van immatriculatie hebben geen uitstaans met

zijn asielmotieven en vermogen aan voorgaande geen afbreuk te doen.

De verblijfsdocumenten en de getuigschriften van identiteit van zijn echtgenote en kinderen, de

gezinssamenstelling, het bewijs van inkomsten van Z.A. en het feit dat aan zijn echtgenote en kinderen

de subsidiaire beschermingsstatus werd toegekend, werden meegenomen in voorgaande beoordeling.

Geen van deze elementen zijn evenwel van dien aard dat zij de appreciatie van zijn verzoek om

internationale bescherming kunnen ombuigen. Ook de als bijlage aan het verzoekschrift gevoegde

algemene informatie werd hoger reeds in aanmerking genomen.

2.10. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kan verzoeker niet als vluchteling worden erkend in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker toont evenmin aan dat hij in aanmerking komt

voor de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus.

2.11. Waar verzoeker vraagt om, in ondergeschikte orde, de bestreden beslissing te vernietigen en de

zaak ter verwijzen naar het CGVS, wijst de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft de beslissing

van de commissaris-generaal tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2° van de

Vreemdelingenwet. Verzoeker toont niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de

bestreden beslissing die door de Raad niet kan worden hersteld, noch toont hij aan dat er essentiële

elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming

zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen, zoals blijkt uit wat voorafgaat.

Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

De door verzoeker aangevoerde middelen zijn, voor zover ontvankelijk, ongegrond.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig april tweeduizend achttien

door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


