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nr. 108 154 van 8 augustus 2013

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart apatride te zijn van Libanese herkomst, op 23 juli 2013

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

staatlozen van 8 juli 2013.

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

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

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 30 juli 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 augustus 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. de MOFFARTS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat V. MEULEMEESTER en van

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

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart geboren te zijn in het vluchtelingkamp Ayn al-Helweh, Saida (Libanon), en van

Palestijnse origine te zijn. U en uw familie hebben er altijd in de wijk Safouri gewoond en jullie zijn

geregistreerd bij UNRWA. U bent een gediplomeerd lasser en hebt een diploma in de verpleegkunde.

Uw ouders, uw drie broers K.A.D.(...), M. (...) en A. (...), en uw zus Ah. (...) wonen nog in het kamp.

K.A.D.(...) en M. (...) werken respectievelijk als timmerman en als lasser buiten het kamp. Uw andere

zus F. (...) is gehuwd en woont in Bourja, op een uurtje rijden van het kamp. U hebt achtereenvolgens

als lasser (2004-2008) en als dakwerker (2008-2011) gewerkt. Rond 2010 heeft u een zevental

maanden in Abu Dhabi gewerkt.
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Sinds 2011 werkte u als privé-verpleger van de rijke M.B.A.B. (...), hij woonde buiten het kamp. Op 1

november 2012 was u op weg naar uw werk. In de wijk Tira zag u uw buurman I.A.S. (...), een

verantwoordelijke binnen Fatah, die op het punt stond zijn schoonouders te bezoeken en op dat moment

zag u drie mannen lopen die I. (...) beschoten. U herkende B. (...), een vooraanstaand lid van Jund al-

Sham en later toegetreden tot Jabhat al Nusra, de andere twee waren gemaskerd. Alhoewel u een

zijstraat was ingedoken werd u door hen opgemerkt en beschoten. Er waren nog een heleboel mensen

die getuige waren van dit incident. U ging daarop naar uw werk en belde vervolgens uw ouders en I.

(...)s broer, Mahmoud en tevens een verantwoordelijke binnen Fatah, om hen van het gebeurde op de

hoogte te brengen. Uw ouders raadden u af nog naar huis te komen en u nam uw intrek bij de man die u

verpleegde.

Een week na het incident werden uw ouders bedreigd door leden van Jund al Sham. Er werd hen

te verstaan gegeven dat u niet naar het kamp kon terugkeren. Gaf u hieraan geen gehoor? dan zou

u worden gedood. Via een vriend van uw broer, wiens broers tot de groepering van B. (...)

behoorden, vernam u eveneens dat u zich beter ver hield van het kamp.

Na het overlijden van uw patiënt in februari 2013 trok u in bij uw zus in Bourja, waar u ongeveer

een maand verbleef. Deels verbleef u ook bij vrienden in Saida en in Wadi al Zayna.

U werd lid van Fatah, deels omdat u geen werk meer had en u van hen dan een loon uitbetaald

kreeg, deels omdat u zich zo onder hun bescherming kon plaatsen. U kreeg 100 $ per maand om niets

te doen.

Uiteindelijk verliet u Libanon op legale wijze in april 2013. U vroeg een visum aan voor Soedan, waar

u een maand lang in een hotel verbleef. U wou vanuit Soedan verder reizen naar Europa, doch

werd tegengehouden in Turkije en naar Soedan teruggeleid. U reisde dan legaal terug naar Libanon en

nam terug uw intrek bij uw zus F. (...). Tot aan uw vertrek naar Egypte in mei 2013 verbleef u

afwisselend bij uw zus te Bourja en uw vrienden.

In totaal bracht u na het incident nog driemaal een bezoek aan uw ouders, u deed dit in het geheim:

u parkeerde uw wagen in het kamp maar niet in de straat van uw ouders en u werd dan door iemand

van Fatah opgehaald die u naar uw ouders bracht. Op 30 maart 2013 was u een derde keer bij hen

op bezoek toen u een ontploffing hoorde. U ging naar buiten en zag dat uw wagen vernield was. Omdat

u met niemand anders problemen had gaat u ervan uit dat B. (...) hiervoor verantwoordelijk was.

U oordeelde dat u niet langer in Libanon kon blijven en vertrok op 1 mei 2013 met uw

eigen reisdocument en geldig visum naar Caïro, waar u ongeveer een maand verbleef. Vervolgens

kwam u dan met uw eigen reisdocument maar met een valse Belgische verblijfsvergunning naar België,

waar u op 17 juni 2013 asiel aanvroeg. Uw reisdocument vernielde u op het vliegtuig uit angst te

worden gerepatrieerd.

Ter staving van uw asielrelaas legt u volgende documenten neer: uw identiteitskaart van

Palestijnse vluchteling; de UNRWA registration card van u en uw familie; een attest waarin Fatah stelt

dat de Jund al Sham verantwoordelijk was voor de vernieling van uw wagen en een artikel over I. (...).

Op 4 juli 2013 maakte M. Claes, juriste bij het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen vzw, die

u gehoor heeft bijgewoond, haar opmerkingen schriftelijk over aan het Commissariaat-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen.

B. Motivering

Artikel 1D van de Vluchtelingenconventie, waarnaar artikel 55/2 van de Vreemdelingenwet

refereert, bepaalt dat personen die de bijstand of bescherming genieten van andere organen of

instellingen van de Verenigde Naties, zoals de UNRWA, uitgesloten dienen te worden van de

vluchtelingenstatus. Deze uitsluiting geldt evenwel niet wanneer de bijstand of bescherming van de

UNRWA om welke reden dan ook is beëindigd. Indien de bijstand heeft opgehouden te bestaan, dient

de betrokkene van rechtswege als vluchteling te worden erkend, tenzij hij om de redenen vermeld in

artikel 1E en 1F van het Vluchtelingenverdrag dient te worden uitgesloten. De bijstand heeft

opgehouden te bestaan wanneer het orgaan dat de bijstand levert opgeheven wordt, of wanneer het

voor de UNRWA onmogelijk is zijn opdracht te vervullen, of wanneer vast komt te staan dat het vertrek

van een persoon uit het mandaatgebied van de UNRWA zijn rechtvaardiging vindt in redenen buiten zijn
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invloed en onafhankelijk van zijn wil waardoor hij verhinderd wordt de door het UNRWA verleende

bijstand te genieten. Dit is het geval indien de asielzoeker zich persoonlijk in een situatie van ernstige

onveiligheid bevond en het voor de UNRWA onmogelijk was hem in dat gebied levensomstandigheden

te bieden die stroken met de opdracht waarmee dat orgaan of die instelling belast is (Hof van Justitie 19

december 2012, C-364/11, El Kott v. Bevándorlási és Államolgársági Hivatal, §§ 58, 61, 65 en 81).

Uit uw verklaringen blijkt dat u als Palestijn een verblijfsrecht had in Libanon, dat u geregistreerd was

bij UNRWA en de bijstand van de UNRWA genoot (CGVS p.2-3). Dit blijkt ook uit de door u

neergelegde UNRWA Registration Card. Rekening houdend met artikel 1D van het Verdrag van Genève

van 1951, waarnaar artikel 55/2 van de Vreemdelingenwet verwijst, dient onderzocht te worden of uw

vertrek uit uw land van gewoonlijk verblijf zijn rechtvaardiging vindt in redenen buiten uw invloed en

onafhankelijk van uw wil die u ertoe gedwongen hebben het gebied waarin het UNRWA werkzaam is, te

verlaten.

Naar het oordeel van het Commissariaat-generaal (CGVS) dient te worden vastgesteld dat aan

de situatie van ernstige onveiligheid die u ertoe zou hebben aangezet uw land van gewoonlijk verblijf

te verlaten, geen geloof kan worden gehecht omwille van onderstaande redenen.

Zo stelt u getuige te zijn geweest van de moord op I.A.S. (...). Gezien u dit aan uw ouders zou hebben

verteld, wordt u nu gezocht door Jund al Sham (CGVS, p.6). Dient opgemerkt dat er zich toch wel wat

incoherenties hebben voorgedaan in de loop van uw gehoor en u ook door uw houding afbreuk doet aan

de ernst en de geloofwaardigheid van de door u beweerde vrees ten overstaan van deze persoon en

diens organisatie.

Zo stelt u dat u getuige was van de moord op I. (...). Aanvankelijk verklaart u dat hij op 1

november 2012, de dag van het incident, overleden is (CGVS, p.5). Dit blijkt ook uit volgende

verklaringen: ‘na het incident heb ik contact opgenomen met zijn ouders en hen gezegd dat hun zoon

dood is en zijn lijk op straat ligt’ (CGVS, p.6). U was zeer expliciet in uw verklaringen. Even later in het

gehoor stelt u dan plotseling dat hij opgenomen werd in het ziekenhuis en drie dagen later bezweek aan

zijn verwondingen (CGVS, p.6). Gezien net dit incident aan de grondslag ligt van uw problemen kan

het bezwaarlijk overtuigen dat u hieromtrent geen coherente verklaringen aflegt.

Voorts kan u niet verklaren hoe B. (...) wist dat u getuige was geweest van het incident. U geeft zelf aan

dat dit alles zich afspeelde in de late namiddag en dat er toch heel wat getuigen op straat waren en u op

het moment van het gebeuren ‘een beetje ver stond’. U gevraagd of B. (...) wist dat u I. (...)’s

buurman was, beaamt u dit. Gezien deze door u geschilderde gang van zaken en gezien u even van

tevoren nog had verklaard dat B. (...) u niet kende en jullie nooit persoonlijk contact hadden gehad, werd

u dan ook de gevraagd hoe deze B. (...) u wist te identificeren. U ontwijkt een antwoord en stelt ‘dus ja,

ik kom uit de Safouri wijk en de inwoners van mijn wijk leven in onmin met de inwoners van de Tira wijk’.

Gezien dit geen antwoord is op de u gestelde vraag werd u geconfronteerd met het gegeven dat B. (...)

u toch niet kende en hoe hij dan wel wist ‘dat u het was’, waarop u slechts kunt stellen het niet te weten.

Even later voegt u hier nog aan toe dat iedere inwoner van het kamp zijn buurt kent en iedereen wist dat

u uit Safouri komt, wat nog altijd niet verklaart hoe B. (...) ‘in het heetst van de strijd’ in staat was u

te herkennen, te meer u van tevoren duidelijk had aangegeven dat u ‘een beetje ver stond’ en B. (...) u

niet kende en er van uit kan worden gegaan dat er enige commotie was ontstaan (CGVS, p.5).

U gevraagd of de andere getuigen ook problemen hebben gekend, antwoordt u hier geen navraag

naar te hebben gedaan. Naar de reden hiervoor gevraagd, stelt u niemand te hebben gecontacteerd en

niets te maken te hebben met de problemen. U gevraagd wat u hier precies mee bedoelt, geeft u

het verbazingwekkende antwoord hiervoor geen tijd te hebben gehad. U erop gewezen dat u nog heel

wat tijd bij uw zus, bij vrienden en in Soedan hebt gezeten vooraleer het land definitief te verlaten

en waardoor bezwaarlijk kan worden gesteld dat u tijdsgebrek had, geeft u aan dat de andere

getuigen inwoners waren van Tira en door B. (...) ‘gekocht’ waren. Gevraagd hoe u weet dat alle andere

getuigen inwoners waren van Tira, stelt u dat B. (...) alle aanhangers van Fatah uit de buurt verjaagd

heeft, wat nog altijd geen bevredigend antwoord is (CGVS, p.7). Mocht er enig geloof aan de door u

geschetste problematiek kunnen worden gehecht, quod non, kan toch worden verwacht dat u er alles

aan zou doen om informatie te bekomen over de evolutie van uw problemen en zich zou bevragen over

het lot van de andere getuigen, aangezien dergelijke informatie van primordiaal belang is om uw

persoonlijke vrees correct te kunnen inschatten. Bovendien blijkt uit uw verklaringen dat u over de

nodige contacten binnen Fatah beschikte, zodat het niet onredelijk is te verwachten dat u informatie kon

inwinnen over de mogelijke problemen die de andere getuigen ondervonden (CGVS, p. 3 en 7).
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Voorts stelt u na dit hele gebeuren nog drie keer uw ouders stiekem te hebben bezocht in het kamp.

De manier waarop u beweert dit te hebben aangepakt kan echter totaal niet overtuigen. U stelt

immers dat u uw eigen wagen gebruikte om naar het kamp te gaan. Het gegeven dat u telkenmale uw

eigen wagen gebruikte, die daarenboven zeer herkenbaar was vanwege het feit dat uw wagen ‘modern

was’ en van het bouwjaar 2005 terwijl de meeste wagens van de kampbewoners van rond 1995 waren,

wekt, en dat hoeft geen betoog, de nodige verbazing. U had uw wagen een tweetal jaar. U gevraagd

of iedereen uw wagen kende, beaamt u dit volmondig en stelt u dat iedereen hem kende.

Logischerwijze dan gevraagd waarom u het risico nam telkens uw eigen wagen te gebruiken

(implicerend dat iedereen, en meer bepaald Jund al Sham, hierdoor quasi onmiddellijk van uw

aanwezigheid op de hoogte was), geeft u het verbazingwekkende antwoord dat u in de wagen veilig was

gezien men, als men te voet onderweg is in het kamp, doodgeschoten kan worden. Gezien deze

verklaring, en dat hoeft andermaal geen betoog, totaal niet kan overtuigen daar u onmiddellijk te

herkennen bent door middel van uw auto en u hier dan ook op gewezen, komt u niet verder dan te

stellen dat u een andere ingang moest nemen om het kamp binnen te rijden en te parkeren. Erop

gewezen dat u even tevoren nog had verklaard dat er zo’n 1500 informanten in het kamp circuleerden,

implicerend dat uw aanwezigheid quasi onmiddellijk geweten zou zijn, stelt u dan maar dat u uw ouders

midden in de nacht bezocht (CGVS, p.7). Ook dit gegeven kan gezien de ernst van de door u

geschilderde gang van zaken totaal niet overtuigen. Moest u effectief deze B. (...) en diens groepering

vrezen, dan kan er toch van uitgegaan worden dat u heel wat meer discretie en omzichtigheid aan de

dag zou leggen bij de bezoeken van uw ouders. Dat u dan sowieso nog het risico neemt hen te

bezoeken, doet andermaal afbreuk aan uw geloofwaardigheid.

Deze appreciatie wordt nog onderstreept door het gegeven dat u voor uw vertrek naar Soedan quasi

een maand bij uw zus in Bourja hebt gewoond en ook na uw terugkeer uit Soedan bij haar hebt

verbleven (CGVS, p. 2). Indien u inderdaad een vrees koestert ten aanzien van B. (...) en de groepering

Jund al Sham, kan er redelijkerwijze van uitgegaan worden dat u een meer veilige toevluchtsoord zou

hebben gezocht. Immers, er kan worden aangenomen dat, indien B. (...) daadwerkelijk op zoek was

naar u, hij of leden van zijn groepering zouden komen aankloppen bij uw familieleden en dus ook bij uw

zus F. (...). Uw verklaring dat niemand haar adres kent, kan andermaal niet overtuigen (CGVS, p.8),

daar er toch van uit kan worden gegaan dat het voor B. (...) en de Jund al Sham geen al te moeilijke

opdracht zou zijn om het adres van uw zus te achterhalen.

Dient voorts opgemerkt te worden dat wanneer u gevraagd wordt of uw ouders en uw broers

nog concrete problemen ondervonden hebben omwille van B. (...) en diens groepering, u

ontkennend antwoordt (CGVS, p. 6). Gevraagd of u indicaties heeft dat B. (...) en zijn groepering nog

steeds op zoek zijn naar u, antwoordt wederom ontkennend (CGVS, p. 8).

Wanneer vervolgens gevraagd wordt of u niet buiten het kamp kan leven, stelt u dat dat geen optie

is, dat er geen veiligheid en stabiliteit is, dat u nog jong bent en u zo niet uw hele leven kan

doorbrengen. Voorts stelt u dat u geen woning kan huren, dat Palestijnen slecht behandeld worden en

dat u in een appartement op ieder moment kan gedood worden door uw vijanden of omwille van de

algemene situatie (CGVS, p. 8). U verklaarde tevens dat de situatie in het kamp chaotisch is, dat er

geen orde is, men gemakkelijk een wapen kan krijgen en als een familielid gedood wordt, men wraak wil

nemen (CGVS, p.6).

Hierbij dient vooreerst opgemerkt te worden dat het louter verwijzen naar de algemene situatie in

uw land van gewoonlijk verblijf niet voldoende is om aan te tonen dat uw vertrek uit Libanon

zijn rechtvaardiging vindt in redenen buiten uw invloed en onafhankelijk van uw wil en waardoor u

verhinderd werd de door de UNRWA verleende bijstand te genieten. Dit dient in concreto aangetoond te

worden (HvJ C-364/11, El Kott v. Bevándorlási és Államolgársági Hivatal, 19 december 2012,

overwegingen 64-65). Met het louter verwijzen naar de algemene situatie slaagt u er dan ook niet in

concreet aannemelijk te maken dat u zich op het ogenblik van uw vertrek uit Libanon in persoonlijke

situatie van ernstige onveiligheid in de zin van artikel 1D van de Vluchtelingenconventie bevond.

In zoverre u impliciet verwijst naar de levensomstandigheden in het kamp Ayn al-Hiweh, dient er

op gewezen te worden dat uit uw verklaringen blijkt dat u nooit problemen heeft gekend met de

Libanese autoriteiten. Voorts blijkt uit uw verklaringen dat u school gelopen hebt, weliswaar maar tot in

het lager middelbaar; dat u een gediplomeerd lasser bent en dat over een diploma in de verpleegkunde

beschikt (CGVS, p. 2 en Vragenlijst CGVS, p. 14, vraag 2.10); dat u achtereenvolgens als lasser (2004-

2008), als dakwerker (2008-2011) en als verpleger tewerkgesteld was (CGVS, p. 2 en 4; Vragenlijst
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CGVS, p. 14-15, vraag 2.10 en 3.5); dat uw broers K.A.D.(...) en M. (...) weliswaar nog thuis wonen

maar respectievelijk als timmerman en lasser werkzaam zijn buiten het kamp (CGVS, p. 3); dat u

weliswaar beroep deed op de bijstand van de UNWRA voor medische zorgen, alsook de scholing van

uw jongere broer A. (...), maar dat u en uw familie geen voedselhulp kregen, onder meer omdat enkel

families met een beperkt inkomen in aanmerking komen voor voedselhulp, wat voor uw familie niet het

geval was aangezien u beaamt dat jullie goed konden leven (CGVS, p. 3); dat uw jonger zusje Ah. (...)

ingeschreven is in een privé kleuterschool in het kamp, waarvoor uw ouders dienen te betalen (CGVS,

p. 3); en dat u er in geslaagd bent om 6000$ te sparen om uw reis naar België te bekostigen (CGVS, p.

2). Bovendien maakt u geen melding van concrete en ernstige veiligheidsproblemen of ernstige

problemen van socio-economische of medische aard in uw hoofde die er toe geleid hebben dat u uw

land van gewoonlijk verblijf diende te verlaten. Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat uw situatie in

het kamp Ayn al-Heweh mensonwaardig was.

Dient daarenboven opgemerkt te worden dat uit uw verklaringen blijkt dat u voor uw vertrek naar

Soedan een maand bij uw zus F. (...) in Bourja hebt gewoond, en dat u ook na uw terugkeer uit Soedan

bij haar hebt verbleven (CGVS, p. 2). Er kan dan ook worden aangenomen dat u eventuele problemen in

het kamp Ayn al-Heweh kan ontlopen door naar uw zus te gaan. U brengt geen overtuigende

argumenten aan die deze vaststelling kunnen weerleggen. Gelet op de ongeloofwaardigheid van de

door u aangehaalde redenen van uw vertrek uit Libanon, kan u zich immers niet op uw asielrelaas

beroepen om aan te tonen dat een leven buiten het kamp voor u geen optie is.

Gelet op bovenstaande vaststellingen hebt u niet aannemelijk gemaakt dat u Libanon verlaten heeft

om redenen buiten uw invloed en onafhankelijk van uw wil waardoor u verhinderd werd de door de

UNRWA verleende bijstand te genieten. Conform artikel 1D van de Vluchtelingenconventie juncto artikel

55/2 van de Vreemdelingenwet dient u bijgevolg uitgesloten te worden van de vluchtelingenstatus.

Gelet op het gegeven dat u zich voor uw verzoek om subsidiaire bescherming op geen andere

motieven baseert dan deze van uw asielrelaas, kan u daarenboven, gezien het ongeloofwaardig

karakter van uw asielaanvraag de subsidiaire beschermingsstatus op grond van artikel 48/4, §2, sub a

en b van de Vreemdelingenwet niet worden toegekend.

De documenten die u neerlegt ter staving van uw asielaanvraag zijn niet van dien aard

om bovenstaande appreciatie van uw asielaanvraag te wijzigen. Uw identiteitskaart van

Palestijnse vluchteling en de UNRWA registration card van u en uw familie hebben betrekking op uw

afkomst en identiteit, gegevens die hier op zich niet ter discussie staan. Verder legt u een attest voor

opgemaakt door Fatah en waarin ze bevestigen dat Jund al Sham verantwoordelijk was voor de

vernieling van uw wagen. Wat dit attest betreft dient opgemerkt te worden dat dit document op uw vraag

werd opgemaakt en er bijgevolg bezwaarlijk kan gesteld worden dat dit document objectief is (CGVS,

p.8). Voorts legt u nog een artikel neer met betrekking tot het overlijden van I. (...). Dit gegeven wordt op

zich door ons niet betwist doch aan uw betrokkenheid kan gezien het geheel van bovenstaande

observaties bezwaarlijk nog geloof worden gehecht.

De door de medewerkster van het BCHV geformuleerde opmerkingen zijn evenmin van dien aard om

de appreciatie van uw asielaanvraag te wijzigen. Onder verwijzing naar de UNHCR “Note on

UNHCR’s Interpretation of Article 1D of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and

Article 12(1)(a) of the EU Qualification Directive in the context of Palestinian refugees seeking

international protection” dd. mei 2013, benadrukt het BCHV dat het UNHCR de zinsnede “om welke

reden ook” interpreteert als elke objectieve reden onafhankelijk van de invloed van de betrokkene,

waardoor deze belet wordt om zich opnieuw onder de bijstand of bescherming van de UNRWA te

scharen. Objectieve redenen zijn bedreiging van het leven, de fysieke integriteit of de vrijheid van de

betrokkene of andere ernstige beschermingsgerelateerde problemen, zoals het bestaan van een

gewapend conflict of andere situatie van geweld, een burgeropstand, algemene onveiligheid, of ernstige

verstoringen van de openbare orde.

Vervolgens verwijst het BCHV naar diverse artikelen met betrekking tot de veiligheidssituatie in

het vluchtelingenkamp Ein Al-Hiweh te Libanon. Een kopie van de artikelen waarnaar verwezen wordt,

werd toegevoegd aan uw administratief dossier. Het BCHV is de mening toegedaan dat uit deze

informatie blijkt dat de veiligheidssituatie in het kamp Ein Al-Hiweh van dien aard is dat er sprake is van

een objectieve reden die buiten uw controle is, en waardoor u zich niet meer onder de bijstand van

de UNWRA kan plaatsen. Onder verwijzing naar twee arresten van de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen (CCE nr. 103 506 van 27 mei 2013 en CCE nr. 104 209 van 31 mei
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2013) voert het BCHV voorts aan dat de huidige situatie in Libanon in rekening moet gebracht worden

bij de beoordeling van de mogelijkheid tot terugkeer en dat het Cedoca-document “SRB – Libanon –

Terugkeermogelijkheid van Palestijnen naar Libanon” dd. 27 mei 2011 hiertoe niet meer kan

dienen gezien de informatie die het bevat verouderd is.

Hierbij dient vooreerst opgemerkt te worden dat nergens in het arrest El Kott v. Bevándorlási

és Államolgársági Hivatal het Hof van Justitie de verplichting oplegt aan de bevoegde asielinstanties om

te onderzoeken of er obstakels bestaan die verhinderen dat een asielzoeker zich opnieuw onder

die bijstand of bescherming van de UNRWA kan scharen. Het Hof stelt dat, om uit te maken of de

bijstand of bescherming daadwerkelijk is opgehouden in de zin van artikel 12, lid 1, sub a van de richtlijn

2004/83, de bevoegde nationale autoriteiten en rechterlijke instanties enkel dienen na te gaan of het

vertrek van de betrokken persoon zijn rechtvaardiging vindt in redenen buiten zijn invloed en

onafhankelijk van zijn wil die hem dwingen dat gebied te verlaten en hem op die manier beletten de door

het UNRWA verleende bijstand te genieten. Indien dit het geval is, dient de asielzoeker erkend te

worden als vluchteling. Indien dit niet het geval is, dient hij echter uitgesloten te worden van de

vluchtelingenstatus. Daaraan dient toegevoegd te worden dat het Hof van Justitie het element terugkeer

naar het gebied waarin de UNWRA werkzaam is, in het voornoemde arrest (§ 77) enkel aankaart

wanneer vastgesteld wordt dat de omstandigheden in verband waarmee een persoon als vluchteling is

erkend, hebben opgehouden te bestaan.

Wat er ook van zij, uit de aangebrachte informatie blijkt dat hard-line islamitische bewegingen

zich alsmaar meer profileren in de vluchtelingenkampen te Libanon, dit mede als gevolg van conflict in

het buurland Syrië. Uit dezelfde artikelen blijkt ook dat er sprake is van zogenaamde clashes

tussen verschillende gewapende groeperingen. Echter, uit niets blijkt dat deze confrontaties het niveau

van interne ongeregeldheden overstijgen. De confrontaties waarvan sprake is komen slechts

sporadisch voor en kaderen niet binnen een aanhoudende en open strijd tussen gewapende

groeperingen en de Libanese autoriteiten of tussen gewapende groeperingen onderling. Er kan dan ook

niet gesteld worden dat er heden in Libanon thans sprake is van een gewapend conflict in

volkenrechtelijke zin, wat overigens uitdrukkelijk bevestigd wordt in de door het BCHV geciteerde

arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Verder blijkt uit de informatie waarover het CGVS beschikt (UNWRA Syria Crisis Response januari-

juni 2013 en juli-december 2013), dat de UNRWA heden nog steeds bijstand levert in Libanon, en dat

de UNRWA een strategisch plan heeft uitgewerkt om de impact van het Syrisch conflict, meer bepaald

de instroom aan Palestijnse vluchtelingen die het Syrisch conflict ontvluchten, in de buurlanden te

kunnen opvangen. Voor Libanon omvat dit plan onder meer humanitaire bijstand op het vlak

van gezondheidszorg, onderwijs, psychosociale steun, bescherming, emergency cash voor voedsel en

huur, materiële bijstand. Uit de beschikbare informatie blijkt duidelijk dat de UNWRA heden nog

steeds bijstand levert aan de Palestijnse vluchtelingen in Libanon, en derhalve nog steeds in staat is om

haar opdracht waarmee het belast is uit te voeren. Nergens uit uw verklaringen blijkt bovendien dat

de UNWRA-bijstand die uw familie voor op het ogenblik van vertrek in mei 2013 genoot, opgehouden

heeft te bestaan (CGVS, p. 3).

Bovendien blijkt uit uw eigen verklaringen dat u voor uw vertrek naar Soedan een maand bij uw zus F.

(...) in Bourja hebt gewoond, en dat u ook na uw terugkeer uit Soedan bij haar hebt verbleven (CGVS, p.

2). Er kan dan ook worden aangenomen dat u eventuele problemen in het kamp Ayn al-Heweh kan

ontlopen door naar uw zus te gaan. U bracht geen overtuigende argumenten aan die deze vaststelling

kunnen weerleggen. Gelet op de ongeloofwaardigheid van de door u aangehaalde redenen van uw

vertrek uit Libanon, kan u zich immers niet op uw asielrelaas beroepen om aan te tonen dat een leven

buiten het kamp voor u geen optie is.

In zoverre het BCHV zou argumenteren dat de algemene veiligheidssituatie u gedwongen heeft

om Libanon te verlaten, dient er op gewezen te worden dat dat het louter verwijzen naar de

algemene situatie in uw land van gewoonlijk verblijf niet voldoende is om aan te tonen dat uw vertrek uit

Libanon zijn rechtvaardiging vindt in redenen buiten uw invloed en onafhankelijk van uw wil en waardoor

u verhinderd werd de door de UNRWA verleende bijstand te genieten. Dit dient in concreto aangetoond

te worden (HvJ C-364/11, El Kott v. Bevándorlási és Államolgársági Hivatal, 19 december

2012, overwegingen 64-65). Met het louter verwijzen naar de algemene situatie slaagt u er dan ook niet

in concreet aannemelijk te maken dat u zich op het ogenblik van uw vertrek uit Libanon in

persoonlijke situatie van ernstige onveiligheid in de zin van artikel 1D van de Vluchtelingenconventie

bevond.
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Daargelaten de vaststelling dat mogelijkheid om terug te keren geen wezenlijk onderdeel uitmaakt

van de beoordeling of de UNWRA-bijstand opgehouden heeft te bestaan, blijkt uit de informatie

waarover de commissaris-generaal beschikt dat de Libanese overheid reisdocumenten uitreikt aan

Palestijnen die bij de UNRWA en bij DAPR (Department of Palestinian Refugee Affairs) geregistreerd

zijn. Daarenboven blijkt uit de verklaringen van verschillende onafhankelijke, betrouwbare en objectieve

bronnen dat bij UNRWA-geregistreerde vluchtelingen zonder problemen kunnen terugkeren en dat zij

recht hebben op een reisdocument dat 3 tot 5 jaar geldig is. Verder blijkt dat de Libanese ambassade in

Brussel hieraan, los van een zekere administratieve inertie, zijn medewerking verleent. Alhoewel de

procedure weliswaar enige tijd in beslag kan nemen, worden er immers geen noemenswaardige

problemen ondervonden bij het bekomen van de vereiste reisdocumenten. Uit de stukken van het

administratief dossier blijkt dat u over een UNRWA-registratiekaart beschikt, alsook over een Palestijnse

vluchtelingenkaart (zie documenten neergelegd in kader van uw asielaanvraag).

Dient nog opgemerkt te worden dat u verklaard heeft dat u in België toekwam in het bezit van

uw Palestijnse reistitel (zie Verklaring DVZ, vraag 24). Daargelaten de vaststelling dat het twijfelachtig is

dat u uw Palestijnse reistitel, gelet op het belang van dit document, bij aankomst in België zou

verscheurd hebben, dient er opgemerkt te worden dat u verklaard heeft dat er zich een kopie van dit

document in Libanon bevindt. Daar uit uw verklaringen bovendien blijkt dat u sinds uw vertrek uit

Libanon telefonisch contact heeft met uw familie in Libanon (CGVS, p. 3), kan er redelijkerwijze van

uitgegaan worden dat u in staat moet zijn om dit kopie naar België te laten overkomen, en aan de hand

daarvan een nieuw exemplaar van uw reistitel te bekomen. Er zijn dan ook geen redenen om aan te

nemen dat u niet over de mogelijkheid beschikt om terug te keren naar het mandaatgebied van de

UNRWA.

Verder dient opgemerkt te worden dat de loutere vaststelling dat de Subject Related Briefing

met betrekking tot de terugkeermogelijkheid van Palestijnen naar Libanon dateert van mei 2011 niet

volstaat om aan te tonen dat deze informatie achterhaald is. Bovendien brengt u geen elementen aan

waaruit blijkt dat de door het CGVS gehanteerde informatie niet (meer) correct is, integendeel. Uit uw

eigen verklaringen blijkt dat u Libanon in april 2013 op legale wijze verlaten heeft om naar Soedan te

gaan. U wou vanuit Soedan verder reizen naar Europa, doch werd tegengehouden in Turkije en naar

Soedan teruggeleid (CGVS, p. 2). U reisde dan legaal terug naar Libanon en nam terug uw intrek bij uw

zus F. (...). Nergens uit uw verklaringen blijkt dan ook dat u op het ogenblik van uw terugkeer naar

Libanon in mei 2013 moeilijkheden ondervonden heeft om toegang te krijgen tot het Libanese

grondgebied.

Gelet op het geheel van de bovenstaande vaststellingen, zijn er geen redenen om aan te nemen dat

u heden in juli 2013 problemen zou ondervinden om toegang te krijgen tot het Libanese grondgebied.

C. Conclusie

Steunend op artikel 57/6, eerste lid, 5° van de Vreemdelingenwet meen ik dat u uitgesloten dient

te worden van bescherming onder de Vluchtelingenconventie. 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. In een eerste middel voert de verzoekende partij de schendig aan van artikel 1D van het Verdrag

van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchteling (hierna: de Vluchtelingenconventie).

Verzoeker stelt dat hij een UNRWA-geregistreerde Palestijnse vluchteling is die zijn hele leven

verbleven heeft in het vluchtelingenkamp Ein Al-Helweh in Libanon. Als UNRWA-geregistreerde valt hij

onder het toepassingsgebied van artikel ID van het Internationaal Verdrag betreffende de status van

Vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 (hierna: Vluchtelingenverdrag). Dit betekent dat

hij in principe uitgesloten dient te worden van het Vluchtelingenverdrag in toepassing van artikel 1D

alinea 1 Vluchtelingenverdrag tenzij de bijstand van UNRWA om welke reden ook is opgehouden in de

zin van artikel 1D alinea 2 van het Vluchtelingenverdrag. In dat geval dient hij automatisch als

vluchteling te worden erkend.

Bij het onderzoek naar de toepassing van artikel 1D alinea 2 Vluchtelingenverdrag dienen twee vragen

aan bod te komen. Ten eerste dient onderzocht te worden of de UNRWA-geregistreerde terug kan keren

naar het UNRWA- mandaatgebied en zich opnieuw onder de bijstand van UNRWA kan plaatsen.
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Ten tweede dient onderzocht te worden wat de omstandigheden in de vluchtelingenkampen zijn en of er

sprake is van een persoonlijke situatie van ernstige onveiligheid en het voor UNRWA onmogelijk

geworden is om de levensomstandigheden te bieden die stroken met de opdracht waarmee het belast is

zoals uiteengezet door het Hof van Justitie in het arrest El Kott.

Verzoeker brengt kritiek uit op de inhoud van de motivering, zodat de schending van de materiële

motiveringsplicht wordt aangevoerd en het middel vanuit dit oogpunt wordt onderzocht.

2.2. De toepasselijk wettelijke bepalingen

2.2.1. Artikel 1, D van het Vluchtelingenverdrag bepaalt het volgende:

“Dit Verdrag is niet van toepassing op personen die thans bescherming of bijstand genieten van andere

organen of instellingen van de Verenigde Naties dan van de Hoge Commissaris van de Verenigde

Naties voor de Vluchtelingen.

Wanneer deze bescherming of bijstand om welke reden ook is opgehouden, zonder dat de positie van

zodanige personen definitief geregeld is in overeenstemming met de desbetreffende resoluties van de

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, zullen deze personen van rechtswege onder dit

Verdrag vallen.”

2.2.2. Artikel 12, eerste lid, a) van de richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake

minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of

als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende

bescherming (Kwalificatierichtlijn) sluit een derdelander uit van de vluchtelingenstatus wanneer “hij

onder artikel 1 D van het Verdrag van Genève valt, dat betrekking heeft op het genieten van

bescherming of bijstand van andere organen of instellingen van de Verenigde Naties dan de Hoge

Commissaris van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen. Is die bescherming of bijstand om welke

reden ook opgehouden zonder dat de positie van de betrokkene definitief geregeld is in

overeenstemming met de desbetreffende resoluties van de algemene vergadering van de Verenigde

Naties, dan heeft de betrokkene op grond van dit feit recht op de voorzieningen uit hoofde van deze

richtlijn”.

2.2.3. Artikel 55/2 van de vreemdelingenwet bepaalt:

“Een vreemdeling wordt uitgesloten van de vluchtelingenstatus wanneer hij valt onder artikel 1, D, E of F

van het Verdrag van Genève.

Dit is ook van toepassing op personen die wetens en willens aanzetten tot of anderszins deelnemen aan

de in artikel 1 F van het Verdrag van Genève genoemde misdrijven of daden.”

2.3. Het feit dat verzoeker voor zijn vertrek uit zijn land van herkomst de bijstand van de UNRWA

genoot, wordt in de bestreden beslissing niet betwist en blijkt ook uit de kopie van de UNRWA-

registration card en de identiteitskaart voor Palestijnse vluchtelingen (administratief dossier, stuk 1 en 2,

Documenten). Hieruit blijkt dat de uitsluitingsgrond uit het eerste lid van artikel 1, D van het

Vluchtelingenverdrag in elk geval op hem van toepassing was.

2.4. De verzoekende partij - hierbij verwijzend naar het arrest El Kott, naar de onlangs gepubliceerde

nota van UNHCR over de interpretatie van artikel 1 D Vluchtelingenverdrag en naar verschillende

arresten van de RvV - betwist de motivering van de bestreden beslissing en is van mening dat het

essentieel is dat om toepassing te maken van artikel 1 D Vluchtelingenverdrag onderzocht wordt of een

Palestijns vluchteling zich opnieuw onder de bijstand van UNRWA kan plaatsen, dat wanneer dit niet

mogelijk is dit inhoudt dat de bijstand van UNRWA niet daadwerkelijk is en dient te worden beschouwd

als opgehouden, dat indien iemand zich niet naar het mandaatgebied van UNRWA kan begeven hij ook

geen daadwerkelijke bijstand van UNRWA kan ontvangen, dat ook de RvV van mening is dat het CGVS

verplicht is om te onderzoeken of een terugkeer naar het mandaatgebied van UNRWA mogelijk is.

Verzoeker werpt verder op dat de door het CGVS gehanteerde informatie over de terugkeermogelijkheid

van Palestijnen naar Libanon van mei 2011 verouderd is en verwijst terzake opnieuw naar een aantal

arresten van de RvV waaruit duidelijk blijkt dat de huidige situatie in Libanon in rekening moet worden

gebracht bij de beoordeling tot terugkeer.

Verweerder volhardt als volgt: “dat de stelling dat de mogelijkheid tot terugkeer een wezenlijk onderdeel

is van artikel 1D geen steun vindt in de jurisprudentie van het Hof van Justitie. Dergelijke redenering
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wordt weliswaar naar voren gebracht door advocaat-generaal E. Sharpston in haar conclusies met

betrekking tot de zaak El Kott v. Bevándorlási és Államolgársági Hivatal (C-364/11). (§§. 79- 82), maar

vindt geen weerklank in het arrest van Het Hof van Justitie (dit in tegenstelling tot andere argumenten

van de advocaat-generaal, zie onder meer § 50 van het geciteerde arrest). Nergens in het arrest El Kott

legt het Hof van Justitie de verplichting op aan de bevoegde asielinstanties om te onderzoeken of er

obstakels bestaan die verhinderen dat een asielzoeker zich opnieuw onder die bijstand of bescherming

van de UNRWA kan scharen. Het Hof stelt dat, om uit te maken of de bijstand of bescherming

daadwerkelijk is opgehouden in de zin van artikel 12, lid 1, sub a van de richtlijn 2004/83, de bevoegde

nationale autoriteiten en rechterlijke instanties enkel dienen na te gaan of het vertrek van de betrokken

persoon zijn rechtvaardiging vindt in redenen buiten zijn invloed en onafhankelijk van zijn wil die hem

dwingen dat gebied te verlaten (§ 58, 61, 63-65) en hem op die manier beletten de door het UNRWA

verleende bijstand te genieten. Indien dit het geval is, dient de asielzoeker erkend te worden als

vluchteling. Indien dit niet het geval is, dient hij echter uitgesloten te worden van de vluchtelingenstatus.

Het Hof van Justitie stelt in § 77 van het arrest El Kott weliswaar dat een persoon ophoudt vluchteling te

zijn indien hij kan terugkeren naar het gebied waarin het UNRWA werkzaam is, waar hij vroeger zijn

gewone verblijfplaats had, omdat de omstandigheden in verband waarmee hij als vluchteling is erkend,

hebben opgehouden te bestaan. Echter, verweerder benadrukt dat het Hof van Justitie hierbij

uitdrukkelijk verwijst naar de artikelen 11, lid 1, sub f en 14, lid 1 van de Kwalificatierichtlijn. Bijgevolg is

het duidelijk dat het beoordelen van de mogelijkheid tot terugkeer naar het mandaatgebied van de

UNWRA enkel en alleen noodzakelijk is wanneer er overgegaan wordt tot beëindiging of opheffing van

de vluchtelingenstatus. Het betreft aldus de situatie waarbij de asielzoeker op het ogenblik van zijn

vertrek weliswaar voldeed aan de voorwaarden vervat in artikel 1D van de Vluchtelingenconventie om

van rechtswege erkend te worden als vluchteling, maar waarvan op het tijdstip waarop zijn

asielaanvraag beoordeeld wordt, wordt vastgesteld dat de omstandigheden die tot zijn vertrek hebben

geleid, hebben opgehouden te bestaan. Het is dan, en enkel dan, dat de asielinstantie moet

onderzoeken of er obstakels bestaan die verhinderen dat een asielzoeker zich opnieuw onder die

bijstand of bescherming van de UNRWA kan scharen.”

De Raad wijst erop dat de vraag of de mogelijkheid tot terugkeer teneinde zich opnieuw onder de

bijstand van UNRWA te kunnen plaatsen een wezenlijk onderdeel is van artikel 1D niet beantwoord

werd in de jurisprudentie van het Hof van Justitie, meer bepaald het arrest El Kott. Deze vraag werd

weliswaar behandeld in het advies van de advocaat-generaal, maar was in casu niet relevant voor het

beantwoorden van de prejudiciële vragen daar in de zaken die het voorwerp ervan waren niet betwist

werd dat het vertrek van de betrokken personen zijn rechtvaardiging vond in redenen buiten hun invloed

en onafhankelijk van hun wil die hen dwongen dat gebied te verlaten en hen op die manier beletten de

door het UNRWA verleende bijstand te genieten. De door de verzoekende partij geciteerde rechtspraak

van de Raad in dit verband is dan ook niet strijdig met de rechtspraak van het Hof van Justitie.

De advocaat-generaal bij het Hof van Justitie stelt in zijn conclusie in de zaak EL Kott dat wanneer

terugkeer naar het gebied waar UNRWA-bijstand werd ontvangen niet mogelijk is, aangenomen moet

worden dat de persoon in de onmogelijkheid verkeert UNRWA-bijstand te genieten om een reden buiten

zijn invloed of buiten zijn wil: “82. Ten tweede, zoals reeds voor het Hof is uiteengezet, is het goed

denkbaar dat een persoon die UNRWA- bijstand geniet tijdelijk uit eigen wil het UNRWA-gebied verlaat -

bijvoorbeeld om elders een familielid te gaan bezoeken - terwijl hij volkomen voornemens is terug te

keren en er stellig van overtuigd is dat ook te kunnen doen, maar tot de vaststelling komt dat terugkeer

naar het grondgebied waar hij bijstand ontving, niet langer mogelijk is. Mijns inziens moet worden

aangenomen dat een dergelijke persoon in de onmogelijkheid verkeert UNRWA-bij stand te genieten om

een reden buiten zijn invloed of buiten zijn wil.”

De nota van UNHCR (“Note on UNHCR’s Interpretation of Article 1D of the 1951 Convention relating to

the Status of Refugees and Article 12(1)(a) of the EU Qualification Directive in the context of Palestinian

refugees seeking international protection”, mei 2013) over de interpretatie van artikel 1D

Vluchtelingenverdrag treedt deze stelling bij.

De Raad treedt de bovenvermelde interpretatie van de advocaat-generaal bij en meent dat het

onderzoek of de terugkeer naar het grondgebied waar de betrokkene bijstand ontving al dan niet langer

mogelijk is zoals gesteld door de verzoekende partij deel uitmaakt van het onderzoek van artikel 1D van

de vluchtelingenconventie (zie ook RvV 100713 van 10 april 2013 en 96372 van 31 januari 2013).

Met betrekking tot de mogelijke terugkeer van verzoeker in casu stelt de verwerende partij op basis van

recente informatie van juli 2013, neergelegd bij de verweernota: “… blijkt uit de informatie waarover de

commissaris-generaal beschikt dat de Libanese overheid reisdocumenten uitreikt aan Palestijnen die bij
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de UNRWA en bij DAPR (Department of Palestinian Refugee Affairs) geregistreerd zijn. Daarenboven

blijkt uit de verklaringen van verschillende onafhankelijke, betrouwbare en objectieve bronnen dat bij

UNRWA-geregistreerde vluchtelingen zonder problemen kunnen terugkeren en dat zij recht hebben op

een reisdocument dat 3 tot 5 jaar geldig is. Verder blijkt dat de Libanese ambassade in Brussel hieraan,

los van een zekere administratieve inertie, zijn medewerking verleent. Alhoewel de procedure weliswaar

enige tijd in beslag kan nemen, worden er immers geen noemenswaardige problemen ondervonden bij

het bekomen van de vereiste reisdocumenten. Uit een update van de reeds door het CGVS

gehanteerde informatie van mei 2011 (zie COI Focus “Libanon: Terugkeermogelijkheden van

Palestijnen naar Libanon” dd. 12 juli 2013 in bijlage) blijkt dat de oorlog in Syrië en de massale influx van

Palestijnse vluchtelingen van Syrië naar Libanon geen invloed heeft op de procedures of toegang tot het

grondgebied.

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat verzoeker over een UNRWA-registratiekaart

beschikt, alsook over een Palestijnse vluchtelingenkaart (zie documenten neergelegd in kader van zijn

asielaanvraag). Er zijn dan ook geen redenen om aan te nemen dat verzoeker niet over de mogelijkheid

beschikt om terug te keren naar het mandaatgebied van de UNRWA.

Dient nog te worden opgemerkt dat verzoeker verklaard heeft dat hij in België toekwam in het bezit van

zijn Palestijnse reistitel. Daargelaten de vaststelling dat het twijfelachtig is dat verzoeker zijn Palestijnse

reistitel, gelet op het belang van dit document, bij aankomst in België zou verscheurd hebben, dient er te

worden opgemerkt dat verzoeker eveneens verklaarde dat er zich een kopie van dit document in

Libanon bevindt. Uit zijn verklaringen blijkt bovendien ook dat hij sinds zijn vertrek telefonisch contact

heeft met zijn familie in Libanon, zodat er redelijkerwijze van kan uitgegaan worden dat hij in staat moet

zijn om deze kopie naar België te laten overkomen en aan de hand daarvan een nieuw exemplaar van

zijn reistitel te bekomen. Dit wordt bevestigd door de update van de reeds door het CGVS gehanteerde

informatie, waaruit duidelijk blijkt dat de oorlog in Syrië en massale influx van Palestijnse vluchtelingen

uit Syrië geen invloed heeft op de afgifte van reisdocumenten (zie COI Focus “Libanon:

Terugkeermogelijkheden van Palestijnen naar Libanon” dd. 12 juli 2013 in bijlage, onder meer p. 6).

Waar verzoeker stelt dat de door het CGVS gehanteerde informatie alleen handelt over het geval waarin

de vluchteling vrijwillig de nodige stappen zou ondernemen bij de Libanese ambassade en zij geen

informatie bevat over de mogelijkheid van aflevering van een laissez-passer bij gedwongen terugkeer,

terwijl hij het voorwerp uitmaakt van een terugdrijvingsbeslissing en geen keuze zal hebben in de

modaliteiten van zijn terugdrijving, dat hij in toepassing van het Verdrag van Chicago teruggedreven zal

worden naar Egypte en het allesbehalve zeker is dat hij in Egypte een reistitel zal bekomen om door te

reizen naar Libanon, waardoor het risico bestaat dat hij als staatloze indefinitief in detentie belandt, hij

als Palestijns vluchteling niet kan genieten van basisrechten in Egypte -hierbij verwijzend naar

informatie- en gelet op de recente ontwikkelingen in Egypte en de onveilige situatie die er heerst, wenst

verweerder het volgende op te merken. Uit de update van de reeds door het CGVS gehanteerde

informatie blijkt dat het CGVS contact heeft opgenomen met de Identificatiecel, Directie Controle

Binnenland, Sectie Verwijdering van de DVZ en dat zij stellen dat het voorbije jaar geen beleidswijziging

werd vastgesteld bij de Libanese autoriteiten betreffende het repatriëren van Palestijnen uit Libanon,

dat dit zonder problemen wordt geaccepteerd maar dat de identificatieprocedure soms erg lang kan

duren wegens het niet-correct zijn van de gegevens, bureaucratie of het stilliggen van het politiek

systeem in Libanon, maar dat indien een identificatie positief is er zonder problemen een reisdocument

of laissez-passer wordt uitgereikt (zie COI Focus “Libanon: Terugkeermogelijkheden van Palestijnen

naar Libanon” dd. 12 juli 2013 in bijlage, p. 6). Verweerder herhaalt dat uit de stukken van het

administratief dossier blijkt dat verzoeker over een UNRWA-registratiekaart beschikt, alsook over een

Palestijnse vluchtelingenkaart (zie documenten neergelegd in kader van zijn asielaanvraag) én dat hij in

België toekwam in het bezit van zijn Palestijnse reistitel.

Gezien al voorgaande vaststellingen en de door het CGVS gehanteerde informatie heeft verzoeker wel

degelijk de mogelijkheid om zich in België (terug) in het bezit te stellen van de noodzakelijke

documenten om te kunnen terugkeren naar het mandaatgebied van de UNRWA. Hij riskeert bijgevolg

niet zoals hij beweert, vast te zitten in Egypte. Een risico op illegaal verblijf en indefinitieve detentie, het

niet kunnen genieten van basisrechten in Egypte en de onveilige situatie in Egypte is bijgevolg niet aan

de orde.

Verweerder wenst er volledigheidshalve op te wijzen dat verzoeker in april 2013 Libanon op legale wijze

heeft verlaten om naar Soedan te gaan en dat hij uiteindelijk in mei 2013 legaal is teruggereisd naar

Libanon, terwijl nergens uit zijn verklaringen blijkt dat hij in mei 2013 moeilijkheden heeft ondervonden

om toegang te krijgen tot het Libanese grondgebied. Verder blijkt uit zijn verklaringen dat hij vervolgens

opnieuw op legale wijze, met een geldig visum, Libanon heeft verlaten om naar Egypte te gaan, waar hij

ongeveer een maand verbleven heeft, terwijl nergens uit zijn verklaringen blijkt dat hij in Egypte

problemen heeft gehad (zie gehoorverslag CGVS p. 2).”
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De Raad schaart zich achter deze motieven die steun vinden in het administratief dossier. Met

betrekking tot het Egyptisch beleid ten aanzien van de er verblijvende Palestijnse vluchtelingen wijst de

Raad dat dit in casu niet relevant is daar verzoeker geen Palestijns vluchteling is met Egypte als gewone

verblijfplaats en hij reeds voorheen probleemloos via Egypte reisde.

Daargelaten de vraag of het bovenvermelde SRB een nieuw gegeven is in de zin van artikel 39/76 van

de Vreemdelingenwet belet dit niet dat dit stuk mede in het beraad wordt betrokken in het raam van de

rechten van de verdediging indien dit stuk wordt aangebracht, hetzij door de verzoekende partij ter

adstructie van haar kritiek op de bestreden beslissing zoals die is verwoord in het verzoekschrift, hetzij

door de partijen als antwoord op de argumenten in feite en in rechte die voor de eerste keer in de laatste

proceduregeschriften voor de terechtzitting zouden zijn aangevoerd. Dit is in casu het geval.

2.5. Vervolgens herhaalt de verzoekende partij in zijn verzoekschrift de argumentatie die door BCHV in

zijn advies aan de CG ontwikkeld werd met betrekking tot de onveiligheidssituatie in Libanon in het

algemeen en in het vluchtelingenkamp Ein Al-Hiweh in het bijzonder en die de commissaris-generaal

reeds in zijn oordeel betrokken heeft.

De bestreden beslissing stelt in dit verband: “Vervolgens verwijst het BCHV naar diverse artikelen met

betrekking tot de veiligheidssituatie in het vluchtelingenkamp Ein Al-Hiweh te Libanon. Een kopie van de

artikelen waarnaar verwezen wordt, werd toegevoegd aan uw administratief dossier. Het BCHV is de

mening toegedaan dat uit deze informatie blijkt dat de veiligheidssituatie in het kamp Ein Al-Hiweh van

dien aard is dat er sprake is van een objectieve reden die buiten uw controle is, en waardoor u zich niet

meer onder de bijstand van de UNWRA kan plaatsen.”

Voorheen stelde de bestreden beslissing reeds met betrekking tot de persoonlijke situatie van

verzoeker: “In zoverre u impliciet verwijst naar de levensomstandigheden in het kamp Ayn al-Hiweh,

dient er op gewezen te worden dat uit uw verklaringen blijkt dat u nooit problemen heeft gekend met de

Libanese autoriteiten. Voorts blijkt uit uw verklaringen dat u school gelopen hebt, weliswaar maar tot in

het lager middelbaar; dat u een gediplomeerd lasser bent en dat over een diploma in de verpleegkunde

beschikt (CGVS, p. 2 en Vragenlijst CGVS, p. 14, vraag 2.10); dat u achtereenvolgens als lasser (2004-

2008), als dakwerker (2008-2011) en als verpleger tewerkgesteld was (CGVS, p. 2 en 4; Vragenlijst

CGVS, p. 14-15, vraag 2.10 en 3.5); dat uw broers K.A.D.(...) en M. (...) weliswaar nog thuis wonen

maar respectievelijk als timmerman en lasser werkzaam zijn buiten het kamp (CGVS, p. 3); dat u

weliswaar beroep deed op de bijstand van de UNWRA voor medische zorgen, alsook de scholing van

uw jongere broer A. (...), maar dat u en uw familie geen voedselhulp kregen, onder meer omdat enkel

families met een beperkt inkomen in aanmerking komen voor voedselhulp, wat voor uw familie niet het

geval was aangezien u beaamt dat jullie goed konden leven (CGVS, p. 3); dat uw jonger zusje Ah. (...)

ingeschreven is in een privé kleuterschool in het kamp, waarvoor uw ouders dienen te betalen (CGVS,

p. 3); en dat u er in geslaagd bent om 6000$ te sparen om uw reis naar België te bekostigen (CGVS, p.

2). Bovendien maakt u geen melding van concrete en ernstige veiligheidsproblemen of ernstige

problemen van socio-economische of medische aard in uw hoofde die er toe geleid hebben dat u uw

land van gewoonlijk verblijf diende te verlaten. Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat uw situatie in

het kamp Ayn al-Heweh mensonwaardig was.”

In antwoord op het advies van BCHV – dat letterlijk hernomen wordt in het verzoekschrift – stelde de

commissaris-generaal in de bestreden beslissing: “Wat er ook van zij, uit de aangebrachte informatie

blijkt dat hard-line islamitische bewegingen zich alsmaar meer profileren in de vluchtelingenkampen te

Libanon, dit mede als gevolg van conflict in het buurland Syrië. Uit dezelfde artikelen blijkt ook dat er

sprake is van zogenaamde clashes tussen verschillende gewapende groeperingen. Echter, uit niets

blijkt dat deze confrontaties het niveau van interne ongeregeldheden overstijgen. De confrontaties

waarvan sprake is komen slechts sporadisch voor en kaderen niet binnen een aanhoudende en open

strijd tussen gewapende groeperingen en de Libanese autoriteiten of tussen gewapende groeperingen

onderling. Er kan dan ook niet gesteld worden dat er heden in Libanon thans sprake is van een

gewapend conflict in volkenrechtelijke zin, wat overigens uitdrukkelijk bevestigd wordt in de door het

BCHV geciteerde arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Verder blijkt uit de informatie waarover het CGVS beschikt (UNWRA Syria Crisis Response januari-

juni 2013 en juli-december 2013), dat de UNRWA heden nog steeds bijstand levert in Libanon, en dat

de UNRWA een strategisch plan heeft uitgewerkt om de impact van het Syrisch conflict, meer bepaald

de instroom aan Palestijnse vluchtelingen die het Syrisch conflict ontvluchten, in de buurlanden te

kunnen opvangen. Voor Libanon omvat dit plan onder meer humanitaire bijstand op het vlak

van gezondheidszorg, onderwijs, psychosociale steun, bescherming, emergency cash voor voedsel en

huur, materiële bijstand. Uit de beschikbare informatie blijkt duidelijk dat de UNWRA heden nog

steeds bijstand levert aan de Palestijnse vluchtelingen in Libanon, en derhalve nog steeds in staat is om
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haar opdracht waarmee het belast is uit te voeren. Nergens uit uw verklaringen blijkt bovendien dat

de UNWRA-bijstand die uw familie voor op het ogenblik van vertrek in mei 2013 genoot, opgehouden

heeft te bestaan (CGVS, p. 3).” De Raad schaart zich achter deze motieven, die door verzoeker niet

weerlegd werden.

2.6. Daar waar de bestreden beslissing stelt dat verzoeker eventuele problemen in het kamp kan

ontlopen door naar zijn zus te gaan die buiten het kamp verblijft meent de Raad dat dit een overtollig

motief betreft. Verzoeker heeft niet aangetoond dat de aard van zijn leven in Libanon terwijl hij in het

vluchtelingenkamp of erbuiten verbleef mensonwaardig was of dat UNWRA niet meer in staat is bijstand

te verlenen.

De verzoekende partij verwijst naar de algemene situatie van Palestijnse vluchtelingen in Libanon en

naar algemene mensenrechten rapporten in dit verband. De loutere verwijzing naar en neerlegging van

rapporten van algemene aard over de toestand van het land van herkomst zonder een concreet verband

aan te tonen met haar individuele en persoonlijke situatie (RvS 24 januari 2007, nr.167.854), bewijst niet

dat de persoon in de onmogelijkheid verkeert UNRWA-bijstand te genieten om een reden buiten zijn

invloed of buiten zijn wil of dat in hare hoofde een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat niet. Dit risico dient in concreto te worden

aangetoond en de verzoekende partij blijft hier in gebreke.

2.7. Verzoeker wijst op zijn persoonlijke problemen in het vluchtelingenkamp Ayn Al-Helweh waar hij

getuige was van de moord op I.A.-S.(…), een Fatah verantwoordelijke, gepleegd door leden van Jund

Al-Sham en hun leider B. (...) Badr.

De Raad meent dat verzoeker in deze niet overtuigt. De Raad stelt vast dat de verzoekende partij zich

beperkt tot het herhalen van eerder tijdens het gehoor voor het Commissariaat-generaal gegeven

verklaringen en het ontkennen van de motieven van de bestreden beslissing. Het louter herhalen van de

asielmotieven is echter niet van aard om de motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten. Het

komt aan de verzoekende partij toe om de motieven van de bestreden beslissing met concrete

argumenten in een ander daglicht te stellen. Daar waar de verzoekende partij de motieven van de

bestreden beslissing herhaalt en ontkent kan de Raad afleiden dat zij het niet eens is met de bestreden

beslissing, maar dit is geen weerlegging van deze motieven en ook geen dienstig verweer.

Verzoeker stelt dat hij wel coherente verklaringen aflegde met betrekking tot de moord. Hij verduidelijkte

spontaan dat A.-S.(…) neergeschoten werd op 1 november 2012 en enkele dagen later stierf in het

ziekenhuis en niet nadat het CGVS hem had geconfronteerd met een mogelijke tegenstrijdigheid in zijn

verklaringen.

Daar waar verzoeker ter zitting verklaart dat hij meende dat A.-S.(…) dood was en dit aan diens ouders

verklaarde en later vernam dat hij na enkele dagen overleed in een ziekenhuis is dit een mogelijke

verklaring van de in de bestreden beslissing aangehaalde eerste tegenstrijdigheid. Voor het overige

overtuigt verzoeker echter niet.

Ook al is het mogelijk dat verzoeker geen navraag zou doen bij getuigen die hij niet persoonlijk kent dan

kan ten minste verwacht worden dat verzoeker navraag zou doen bij Fatah waar hij – zoals de

bestreden beslissing stelt -de nodige contacten heeft, onder meer zijn vader. Terecht stelt verweerder in

zijn nota: “Verweerder wenst er verder op te wijzen dat verzoeker in de bestreden beslissing niet zo zeer

wordt verweten geen contact te hebben opgenomen met de andere getuigen. Wel wordt er in de

bestreden beslissing gesteld dat verzoeker stelde geen navraag te hebben gedaan of de andere

getuigen ook problemen hebben gekend. Naar de reden hiervoor gevraagd, stelde verzoeker zelf

niemand te hebben gecontacteerd en niets te maken hebben met de problemen. Toen hem vervolgens

gevraagd wat hij hier juist mee bedoelde, antwoordde hij wel degelijk en zonder verdere uitleg of

nuancering “In dit geval, ik had geen tijd.”, wat, zoals trouwens ook werd aangegeven tijdens het gehoor

en in de bestreden beslissing, geen dienstige uitleg is gezien hij nog heel wat tijd bij zijn zus, bij vrienden

en in Soedan heeft gezeten. Het was pas op dat moment dat hij stelde dat alle andere getuigen

inwoners waren van Tira en door B. (...) gekocht waren. Ook op de vraag hoe hij dit wist kon verzoeker

geen bevredigend antwoord geven. Verzoekers verklaringen hieromtrent zijn dan ook coherent noch

overtuigend. De Commissaris-generaal stelde terecht dat, mocht er enig geloof aan de door verzoeker

geschetste problematiek kunnen worden gehecht, quod non, toch kan worden verwacht dat hij er alles

aan zou doen om informatie te bekomen over de evolutie van zijn problemen en hij zich zou bevragen

over het lot van andere getuigen, aangezien dergelijke informatie van primordiaal belang is om zijn

persoonlijke vrees correct te kunnen inschatten. Bovendien blijkt uit verzoekers verklaringen dat hij over
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de nodige contacten binnen Fatah beschikte, zodat het niet onredelijk is te verwachten dat hij informatie

kon inwinnen over de mogelijke problemen die de andere getuigen ondervonden.”

Daar waar verzoeker in zijn verzoekschrift stelt dat zijn familie na zijn vertrek effectief problemen had

met Jund Al-Sham meent de Raad dat ook dit niet overtuigt. Terecht stelt verweerder in zijn nota: “Waar

verzoeker stelt dat zijn ouders en broers in het kamp tot op heden nog steeds problemen kennen ten

gevolge van hem, verwijst verweerder naar het gegeven dat verzoeker, die zelf stelde sinds zijn

definitieve vertrek uit Libanon telefonisch contact te hebben met zijn familie, voor het CGVS uitdrukkelijk

verklaarde dat zijn ouders en broers geen concrete problemen meer hebben ondervonden wegens B.

(...) en zijn groepering (zie gehoorverslag CGVS p.3, 6). Aangaande de stelling in het verzoekschrift dat

zijn broer M. (...) op 7 juli 2013 werd tegengehouden, ondervraagd over verzoeker en geslagen door

leden van Jund al-Sham, dienen volgende kanttekeningen te worden gemaakt. Verzoeker stelt wel dat

hij zich het recht behoudt om bijkomende documenten, waaronder medische verslagen, over te maken,

maar legt thans geen begin van bewijs neer van dit incident. Bovendien is het toch wel zeer

merkwaardig dat verzoekers familie nu plots problemen krijgt omwille van verzoeker, terwijl hij reeds

sinds 1 mei 2013 Libanon definitief heeft verlaten en hij zelf uitdrukkelijk verklaarde dat zijn ouders en

broers geen concrete problemen meer hebben ondervonden omwille van B. (...) en zijn groepering én

dat hij geen enkele indicatie heeft dat B. (...) en zijn groepering nog steeds op zoek zijn naar hem (zie

gehoorverslag CGVS p. 6, 8), wat trouwens ook wordt aangehaald in de motivering van de bestreden

beslissing.

Verweerder stelt verder vast dat verzoeker beaamt dat hij mogelijks onvoorzichtig en nonchalant is

geweest om zijn ouders te gaan bezoeken met zijn eigen wagen, waarmee hij echter niet de motivering

terzake kan weerleggen. Er wordt terecht vastgesteld in de bestreden beslissing dat de manier waarop

verzoeker beweert de drie bezoeken aan zijn ouders in het kamp te hebben aangepakt totaal niet kan

overtuigen.” De Raad schaart zich achter dit motief.

De Raad stelt vast dat verzoeker in zijn verzoekschrift eventuele bewijzen met betrekking tot de

mishandeling en het verblijf in het ziekenhuis van zijn broer aankondigde, maar niets voorgelegd heeft

en ter zitting hier ook geen verklaring voor geeft.

2.8. Verzoeker beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 1D van de Vluchtelingenconventie en is

derhalve uitgesloten van de toepassing van deze conventie en is dan ook geen vluchteling in de zin van

artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

De verzoekende partij heeft haar asielrelaas niet aannemelijk kunnen maken. Dienvolgens kan zij zich

zodoende ook niet langer kan steunen op de elementen aan de basis van haar relaas teneinde

aannemelijk te maken dat zij in geval van een terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico op

ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet. De

verzoekende partij brengt geen elementen aan waaruit zou moeten blijken dat er in haar land van

herkomst sprake is van ernstige bedreiging van het leven of de persoon van burgers als gevolg 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.

Er zijn geen elementen in het rechtsplegingsdossier die de toekenning van een subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet rechtvaardigen.

Er zijn geen redenen voorhanden om de bestreden beslissing te vernietigen en aanvullende

onderzoeksmaatregelen te bevelen op grond van artikel 39/2, §1, 2° van de vreemdelingenwet.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt uitgesloten van de vluchtelingenstatus.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.
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Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht augustus tweeduizend dertien door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter,

toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT G. de MOFFARTS


