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nr. 135 310 van 17 december 2014

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van onbepaalde nationaliteit te zijn, op 12 september 2014

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

staatlozen van 13 augustus 2014.

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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 21 oktober 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

14 november 2014.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat K. VERHAEGEN loco advocaat

K. VERSTREPEN en van attaché K. ALLYNS, 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 onbepaalde nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk

binnengekomen op 17 mei 2008 (bijlage 26) en heeft zich vluchteling verklaard op 7 juni 2013.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 18 juni

2013 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 2 juni 2014.

1.3. Op 13 augustus 2014 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot uitsluiting van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Deze beslissing werd op 14 augustus 2014 aangetekend verzonden.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent geboren op 5 februari 1989 in Bar Ilyas, nabij Zahle in de Bekaa-vallei in Libanon. U bent van

Palestijnse origine, bent als Palestijns vluchteling ingeschreven bij UNRWA en u bent soennitisch

moslim van religie. Uw familie woonde in Bar Ilyas in een Palestijnse wijk, maar daar is geen officieel

vluchtelingenkamp. Jullie woonden in het huis van uw grootvader. Sinds diens dood in 2009 konden

jullie nog steeds in het huis blijven wonen, hoewel het officieel niet op uw vader overging aangezien

Palestijnen in Libanon geen grond kunnen bezitten. U heeft een zus en drie broers. Uw zus M.(…) en

uw broer A.(…) wonen nog bij uw ouders. Uw broer Z.(…) verblijft in de Verenigde Arabische Emiraten

en werkt daar als computeringenieur. Uw broer M.(…) is arts en woont in België.

In 2008 verliet u Libanon en trok u naar België voor uw studies tandheelkunde. Tijdens uw studies werd

u financieel onderhouden door uw vader en soms door uw oom in Denemarken en uw broer in België. U

deed die studies tot u ze in 2012 onderbrak vanwege uw gemoed in het kader van uw problemen.

Jaarlijks ging u uw familie in Libanon bezoeken.

Op 4 juli 2012 reisde u wederom naar Libanon om het trouwfeest van uw broer voor te bereiden. Vier

vrienden hielpen u daarbij. Dat waren enerzijds twee broers en hun neef: A.(…), H.(…) en O.(…) A.(…)-

G.(…), en anderzijds H.(…) S.(…), die de andere drie voordien niet kende. H.(…) S.(…) was een lid van

Fatah. Alle vier waren ze eveneens afkomstig uit de streek van Bar Ilyas. Het feest ging door op 10 juli

2012 en de dag daarop reisde u samen met A.(…) A.(…)-G.(…) naar het kamp Nahr al-Barid. U ging uw

grootmoeder langs moeders kant bezoeken en A.(…) ging een vriend van hem bezoeken. Op 14 juli

keerde u terug naar Bar Ilyas en in de daarop volgende dagen ging u nog regelmatig uit met de drie

A.(…)-G.(…)’s. Op 18 juli 2012 belde H.(…) S.(…) u echter om u te waarschuwen dat de A.(…)-G.(…)’s

door Fatah in de gaten werden gehouden, omdat ze betrokken waren in wapensmokkel naar Syrië en u

werd nu ook verdacht vanwege uw omgang met hen. H.(…) raadde u aan Libanon te verlaten. Diezelfde

dag trok u naar uw tante in Burj al-Barajna om dichter bij de luchthaven te zijn. Op 20 juli 2012 verliet u

vervolgens Libanon en vloog u rechtstreeks naar België.

Kort na uw vertrek stuurde het veiligheidscomité van het kamp al-Badawi twee brieven naar uw

grootmoeder in Nahr al-Barid waarin u werd gevraagd zich bij hen te komen melden in verband met

samenwerking met het Vrij Syrisch Leger. Later kregen ook uw ouders in Bar Ilyas twee brieven waarin

van hen werd geëist dat ze u zouden overleveren. Aangezien ze hieraan niet waren tegemoetgekomen

stond in de laatste brief, die van 3 april 2013, dat ook uw familie door het veiligheidscomité zou worden

vervolgd. Hierna besloot ook uw familie Libanon te verlaten. Ze reisden illegaal naar Jordanië en daar

had u het laatst contact met hen. Uw vader verbrak namelijk het contact omdat hij u de schuld gaf van

alles wat uw familie overkwam. Uw broers M.(…) en Z.(…) delen die mening. Wel had u nog contact met

uw vriend H.(…). Het was ook hij die u de originelen van de brieven opstuurde waarvan kopies aan uw

grootmoeder en uw familie werden bezorgd. Vier dagen nadat de brieven aankwamen had u uw laatste

gesprek met H.(…). Tijdens jullie contacten vertelde H.(…) u dat beide broers A.(…)-G.(…)

waren gearresteerd terwijl O.(…) A.(…)-G.(…) gevlucht zou zijn. H.(…) vermoedde dat een van de

broers intussen was overleden. Omwille van uw problemen diende u op 7 juni 2013 een asielaanvraag

in.

Naast Fatah vreest u ook voor Hezbollah en het Syrische regime, want Fatah zou u aan hen kunnen

uitleveren omwille van die wapensmokkel.

Ter ondersteuning van uw relaas legde u de volgende documenten voor: uw identiteitskaart, uw

UNRWAregistratiekaart, vier brieven van het veiligheidscomité, een medisch attest en de enveloppe

waarin de documenten kwamen.

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 invloed en

onafhankelijk van zijn wil waardoor hij verhinderd wordt de door de 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
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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 en er de bijstand van de

UNRWA verkreeg. U verklaarde weliswaar dat uw familie nooit van materiële of financiële steun

vanwege UNRWA heeft genoten (zie gehoorverslag CGVS dd. 02/06/2014, p. 3), maar op uw UNRWA

verificatiedocument (toegevoegd aan het administratief dossier) gaf u aan gebruik te hebben gemaakt

van UNRWA-onderwijs en UNRWA-ziekenzorg. U gaf ook aan dat er een UNRWA-school en UNRWA-

klinieken in uw buurt waren, al was de kwaliteit niet goed (zie CGVS, p. 3-4, 7). Belangrijk hierbij is dat u

niet deed blijken dat uw familie in die mate behoeftig was dat ze niet zonder UNRWA-steun zouden

kunnen. Gevraagd naar waarom uw familie nooit UNRWA-steun kreeg antwoordde u immers dat de

aanvraag veel moeite vraagt en dat de hulp dan niet volstaat om een familie te onderhouden (zie CGVS,

p. 3). Van een familie die werkelijk nood heeft aan die bewuste steun kan men verwachten dat ze

de moeite nemen om de bureaucratie te doorworstelen. U stelde ook verder in het gehoor dat de

financiële situatie van uw familie goed was (zie CGVS, p. 7). 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 dient te worden vastgesteld dat aan de door u

aangehaalde problemen die u ertoe zouden hebben aangezet het mandaatgebied te verlaten, geen

geloof kan worden gehecht om onderstaande redenen.

Ten eerste dient te worden aangestipt dat u opvallend laat asiel aanvroeg. De problemen waardoor u

Libanon zou hebben moeten verlaten dateren immers van 18 juli 2012 (zie CGVS, p. 9, 12, 16) en u

kwam daarna in België aan op 20 juli 2012 (zie CGVS, p. 8), maar u diende pas een asielaanvraag in op

7 juni 2013 (zie administratief dossier). Hiermee geconfronteerd zei u dat u met uw studies bezig was.

Door de stress kon u echter uw studies niet verderzetten zodat u asiel aanvroeg met als enige doel een

verblijf te krijgen (zie CGVS, p. 15). Dit lijkt er op te wijzen dat u geen asiel aanvroeg omwille van een

vrees voor Libanon, maar enkel om een verblijf in België te bekomen. Nochtans wist u volgens uw

verklaringen reeds in juli 2012 dat u niet naar Libanon zou kunnen terugkeren. U moet ook geweten

hebben dat uw studentenvisum geen duurzaam verblijf inhield. Indien u werkelijk een acute vrees had

voor een ernstig probleem in Libanon kan men toch verwachten dat u dadelijk na

terugkomst maatregelen zou nemen om internationale bescherming in België te bekomen. Dat u pas

asiel aanvroeg toen uw studies en dus uw verblijf in het gedrang kwamen ondergraaft de ernst van uw

problemen.

Ten tweede dient gezegd dat de grond van uw problemen, namelijk de verdenking van

wapensmokkel, onwaarschijnlijk overkomt. U was slechts in rechtstreeks contact met de A.(…)-G.(…)’s

van 4 juli 2012 tot en met 17 juli 2012, na maanden afwezigheid. Het zou toch vreemd zijn dat u omwille

van die twee weken verdacht zou worden van wapensmokkel en wel in die mate dat u nooit meer zou

kunnen terugkeren (zie CGVS, p. 8-9, 13). Hiermee geconfronteerd zei u dat u er van uit gaat dat uw

vrienden nog niet zo lang met die wapensmokkel bezig waren (zie CGVS, p. 14), in de zin dat uw twee

weken in Libanon niet opvallend kort zouden zijn in vergelijking met de periode waarin zij wapens

smokkelden. U voegde ook toe dat de A.(…)-G.(…)’s goede contacten hadden met Tayyar al-Mustaqbal

(zie CGVS, p. 14), een partij die de Syrische rebellen goed gezind was. Dit kan eventueel

hun betrokkenheid in wapensmokkel ondersteunen, maar niet dat u eveneens van die smokkel zou

worden verdacht. Het feit blijft in ieder geval dat het niet ernstig is dat het veiligheidscomité iemand zou

verdenken enkel en alleen omdat die twee weken optrok met de A.(…)-G.(…)’s. Dat is al te willekeurig

tenzij u op een of andere manier toch in aanraking zou zijn geweest met de bewuste wapens en de

smokkelactiviteiten. U zegt echter van niets te weten (zie CGVS, p. 13-14), dus blijft het onwaarschijnlijk

dat de verdenking ook op u zou vallen.

Ten derde kan de rol van het veiligheidscomité in de door u geschetste gebeurtenissen niet overtuigen.

De Libanese veiligheidsdiensten betreden de Palestijnse kampen in de regel niet, en de verschillende

Palestijnse partijen regelen zelf het bestuur van de kampen. Een element in het bestuur van de meeste

kampen zijn de veiligheidscomités. Afhankelijk van de samenstelling van die veiligheidscomités en de

politieke situatie in het kamp kunnen die veiligheidscomités binnen de kampen soms krachtdadig

optreden (zie SRB “Libanon – Conflictresolutie in Palestijnse kampen”, in de blauwe map in het

administratief dossier). U dicht hen echter een slagkracht over heel Libanon toe (zie CGVS, p. 11, 16)

die absoluut niet kan overtuigen. Doordat de veiligheidscomités in uw relaas over heel Libanon actie

kunnen ondernemen, zouden u en uw familie niet in Libanon kunnen blijven. Met dit vreemde punt

geconfronteerd zei u dat het veiligheidscomité ook verantwoordelijk is voor Palestijnen buiten de

kampen (zie CGVS, p. 16) en dat de Libanese overheid zich niet bekommert om Palestijnen en dat

Palestijnen in Libanon geen rechten hebben (zie CGVS, p. 15). Dat de veiligheidscomités
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verantwoordelijk zouden zijn voor alle Palestijnen over heel Libanon kan echter nog steeds niet

overtuigen. De veiligheidscomités zijn immers van nature op de interne aangelegenheden van de

kampen gericht, want daar was immers een beveiligingshiaat (zie SRB “Libanon – Conflictresolutie in

Palestijnse kampen”, in de blauwe map in het administratief dossier). De rust in de kampen bewaren is

op zich al niet steeds evident. Dat ze daarnaast ook zouden optreden als Palestijnse politiemacht over

heel Libanon is dan, de informatie waarover het CGVS beschikt in acht genomen, niet logisch en niet

realistisch. U treedt dit in zekere zin ook bij, aangezien u stelt dat de Palestijnse politieke partijen in Bar

Ilyas geen rol spelen (zie CGVS, p. 8), terwijl de veiligheidscomités juist worden gevormd door de

politieke partijen (zie SRB “Libanon – Conflictresolutie in Palestijnse kampen”, in de blauwe map in het

administratief dossier).

Aansluitend is het in deze context ook heel vreemd dat u in afwachting van uw vertrek vanuit de

luchthaven van Beiroet, zou onderduiken bij uw tante in het Palestijnse vluchtelingenkamp Burj al-

Barajna vlak bij de luchthaven (zie CGVS, p. 8, 11-12, 16), op de vlucht voor het veiligheidscomité van

al-Badawi. Terwijl de invloed van het veiligheidscomité van al-Badawi in Bar Ilyas na bovenstaande

argumentering allerminst kan overtuigen, is in Burj al-Barajna wél een veiligheidscomité actief. Het is

zelfs zo dat zowel het veiligheidscomité van al-Badawi als dat van Burj al-Barajna van dezelfde

Palestijnse fractie afhangen, namelijk tahaluf (zie SRB “Libanon – Conflictresolutie in Palestijnse

kampen”, in de blauwe map in het administratief dossier). Dat zou betekenen dat u dus gevlucht zou zijn

naar een plaats die veel meer risico inhield dan Bar Ilyas en dat is uiteraard bijzonder onlogisch.

In zijn geheel genomen kan uw wedervaren met de veiligheidscomités niet overtuigen en vooral uw

beweringen over hoe u over heel Libanon kan gezocht worden door hen is niet aannemelijk. Dit was de

essentie van uw probleem.

Vervolgens dient een opmerking gemaakt te worden bij de rol van H.(…) in uw relaas. U verklaarde dat

hij de originele brieven van de veiligheidscomités bemachtigde en dat hij die naar u opstuurde onder de

naam van uw vader (zie CGVS, p. 11 en zie enveloppe in de groene map in het administratief dossier).

Kopies van de brieven waren bezorgd aan uw vader en aan uw grootmoeder (zie CGVS, p. 11). H.(…)

gebruikte de naam van uw vader om problemen te vermijden (zie CGVS, p. 11), wat er dus op wijst dat

hij met het opsturen van die brieven potentieel in de problemen zou kunnen belanden. Als die brieven zo

problematisch waren, dan rijst echter de vraag waarom hij het risico nam om via zijn kennissen de

originelen te vergaren daar er toch wel eens vragen zouden kunnen worden gesteld naar zijn

beweegredenen om deze brieven in zijn bezit te krijgen en kan er tevens de vraag worden gesteld

waarom hij geen kopies zou hebben gestuurd (zie CGVS, p. 11). Uiteraard hebben originelen een

grotere bewijswaarde, maar als er kopies beschikbaar zijn zou men toch denken dat H.(…) zou afzien

van het risico te lopen de originelen te vergaren.

Opvallender is dat H.(…) de brieven onder naam van uw vader verstuurde (zie CGVS, p. 11). Als hij dan

toch begon te vervalsen, had hij dan niet even goed een naam kunnen uitvinden? Zoals u het vertelde

bracht hij uw vader misschien nog wel meer in de moeilijkheden en daar lijkt helemaal geen reden toe te

zijn. U zei dat H.(…) zo kon doen uitblijken dat uw ouders nog steeds in Libanon verbleven, maar het is

moeilijk het nut daar van in te zien. Uw verklaringen aangaande deze brieven kunnen met andere

woorden bezwaarlijk overtuigen. Waarschijnlijker lijkt dat de brieven wel degelijk werden opgestuurd

door uw vader zoals ook effectief op de enveloppe staat vermeld (zie enveloppe in de groene map),

maar dit strookt dan niet met uw verklaringen aangaande kopies die naar uw vader en uw grootmoeder

werden gestuurd (zie CGVS, p. 11).

Ten slotte moet nog kort uw vrees voor Hezbollah en de Syrische overheid (zie CGVS, p. 16, 17)

worden besproken. Hierbij dient gezegd te worden dat deze vrees voortvloeit uit uw relaas aangaande

de wapensmokkel. Aangezien dat relaas niet kan overtuigen vervalt de grond voor bovenstaande vrees.

Verder blijkt uit de informatie waarover het CGVS beschikt (en waarvan een kopie aan het

administratief dossier werd toegevoegd), 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.

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 het UNRWA

verleende bijstand te genieten. U heeft immers niet aangetoond dat de bijstand of de bescherming van

de UNRWA heeft opgehouden te bestaan, noch heeft u aangetoond dat u bij terugkeer naar Libanon, in

een mensonwaardige situatie zou terechtkomen. Conform artikel 1D van de Vluchtelingenconventie
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juncto artikel 55/2 van de Vreemdelingenwet dient u bijgevolg uitgesloten te worden van de

vluchtelingenstatus.

De documenten die u voorlegde kunnen deze appreciatie niet in positieve zin omkeren. Uw

identiteitskaart en de UNRWA-registratiekaart ondersteunen immers uw identiteit, die op zich door het

CGVS niet in twijfel wordt getrokken. De brieven aangaande uw problemen zijn handgeschreven

documenten die slechts bewijswaarde kunnen hebben binnen het kader van een aannemelijk en

doorleefd relaas, wat hier niet het geval is. De enveloppe werd reeds eerder besproken. Bij het medisch

attest dat u voorlegde dienen verscheidene opmerkingen gemaakt te worden: een dokter kan vaststellen

dat u symptomen vertoont van post-traumatisch stress. Zonder meer vaststellen dat die symptomen

rechtstreeks gelinkt zijn aan de traumatische gebeurtenissen waarvan u in Libanon slachtoffer zou zijn

geweest is echter niet gefundeerd. Dit attest kan daarom niet als bewijs voor de gebeurtenissen van uw

asielrelaas dienen. De vaststelling dat een terugkeer naar Libanon uw toestand enkel maar kan

verergeren wordt evenmin in dit attest onderbouwd. Hier dient nog aan toegevoegd te worden dat u

tijdens uw gehoor verklaarde dat het intussen beter met u ging en dat u momenteel niet meer in

behandeling bent (zie CGVS, p. 10).

Volledigheidshalve dient nog opgemerkt te worden dat uit de informatie waarover het CGVS beschikt

(en waarvan een kopie aan het administratief dossier werd toegevoegd) blijkt 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. Deze procedure neemt overigens niet meer tijd in beslag voor Palestijnen dan

voor Libanese burgers. De oorlog in Syrië en de massale influx van Palestijnse vluchtelingen van Syrië

naar Libanon blijkt voorts geen invloed te hebben op de procedures of toegang tot het Libanese

grondgebied.

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

identiteitskaart voor Palestijnen in Libanon beschikt. U verklaarde ook een paspoort te hebben (zie

CGVS, p. 8, 12). U werd gevraagd dit paspoort voor te leggen, maar u liet na dat te doen (zie CGVS, p.

12). 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.

Nergens uit uw verklaringen kan afgeleid worden dat er in uw hoofde concrete en ernstige

veiligheidsproblemen of ernstige problemen van socio-economische of medische aard bestaan die er

toe geleid hebben dat u uw land van gewoonlijk verblijf diende te verlaten. U bracht voorts geen

concrete elementen aan waaruit zou blijken dat de algemene situatie in Bar Ilyas van dien aard is dat u,

in geval van terugkeer naar Libanon, persoonlijk een bijzonder risico op een ‘onmenselijk en

vernederende behandeling’ loopt. Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat u, indien u zou

terugkeren, in een mensonwaardige situatie zou terechtkomen.

U verhaalde weliswaar dat u met uw familie bent gebroken en dat zij niet meer in Libanon verblijven (zie

CGVS, p. 4, 5, 6, 10, 14). Dat zou zo zijn omwille van de gebeurtenissen rond uw problemen (zie CGVS,

p. 4, 5, 6, 17). Die gebeurtenissen kon u echter niet aannemelijk maken. Er is dan ook geen reden

waarom u niet op uw familie zou kunnen terugvallen. Uit uw verklaringen bleek dat uw familie welgesteld

is: uw vader runde een supermarkt en verkocht auto's (zie CGVS, p. 7). Jullie financiële situatie was

goed (zie CGVS, p. 7) en wel in die mate dat u tijdens uw studies in België financieel werd onderhouden

door uw vader en uw grootvader (zie CGVS, p. 5). In Bar Ilyas leefden jullie in het huis van wijlen uw

grootvader (zie CGVS, p. 4). Wettelijk gezien bezat uw familie dat huis niet, maar jullie leefden er al

geruime tijd zonder problemen in (zie CGVS, p. 4).

Gelet op het gegeven dat u zich voor uw verzoek om subsidiaire bescherming op grond van artikel 48/4,

§ 2, sub a en b van de Vreemdelingenwet op geen andere motieven baseert dan deze van uw

asielrelaas, kan u daarenboven, gezien het weinig geloofwaardige karakter van uw asielaanvraag de

subsidiaire beschermingsstatus op grond van voornoemde artikelen van de Vreemdelingenwet niet

worden toegekend.

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
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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. 25 april 2014) blijkt dat de huidige veiligheidssituatie in Libanon

grotendeels bepaald wordt door de situatie in Syrië. De gevolgen van Hezbollah’s betrokkenheid in de

Syrische burgeroorlog lieten zich snel voelen in Libanon. Het geweld dat Libanon heden kenmerkt,

neemt er de vorm aan van autobommen, politieke moorden en grensgeweld en is hoofdzakelijk

geconcentreerd in de gevestigde frontlinies in Tripoli, de grensstreek met Syrië en de zuidelijke

buitenwijken van Beiroet. Uit de beschikbare informatie blijkt voorts dat er sinds het uitbreken van het

Syrisch conflict in oktober 2012 20 terreuraanslagen gepleegd zijn in Libanon. Het gros van deze

aanslagen is toe te schrijven aan soennitische extremistische groeperingen die Hezbollah of

haar sjiitische achterban als doelwit hebben. Hierbij worden vooral de zuidelijke buitenwijken van Beirut

geviseerd. Soennitische extremistische groeperingen richten hun pijlen voorts in toenemende mate op

het leger in de regio’s Tripoli, Bekaa en Akkar. Bij dit soort aanvallen op militaire doelwitten vallen

evenwel weinig burgerslachtoffers. In de grensregio met Syrië concentreert het geweld zich

hoofdzakelijk in de Bekaa-vallei (Hermel, Arsal, Baalbek) en Akkar. Syrische rebellengroepen voeren er

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. Ook bij het toenemend sektarisch geweld in de

grensregio’s vallen de slachtoffers vooral onder de strijdende partijen. Uit de beschikbare informatie

blijkt voorts dat er in de stad Tripoli gewelddadige confrontaties plaatsvinden tussen soennitische milities

uit de wijk Bab al-Tabbaneh en de Alawitische strijders uit de wijk Jabal Mohsen. Omdat het geweld

plaatsvindt in dichtbevolkte woonwijken vallen er ook burgerslachtoffers te betreuren. Sinds april 2014 is

er in de stad evenwel een staakt-het-vuren van kracht dat voorlopig standhoudt. In de overige regio’s is

het overwegend rustig. De veiligheidssituatie in Zuid-Libanon is stabiel. 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.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er in

Libanon actueel geen 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 u louter door uw aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een

ernstige bedreiging zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

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 en enig middel, afgeleid uit de schending van artikel 1 van het Verdrag van Genève

van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen, de artikelen 48/2, 48/3, 48/5, 48/7 en 55/2 van

de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en

de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet), artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU van het

Europese 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 (Kwalificatierichtlijn), de

motiveringsplicht vervat in artikel 62 van de vreemdelingenwet en de artikelen 2 en 3 van de wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, en als beginsel van

behoorlijk bestuur en het zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel, betoogt verzoeker dat hij van

rechtswege dient te worden erkend als vluchteling in toepassing van artikel 1D, lid 2 van de

vluchtelingenconventie. Verzoeker citeert artikel 1D van de vluchtelingenconventie en wijst erop dat de

bewoordingen “wanneer deze bescherming of bijstand om welke reden dan ook is opgehouden” vervat

in artikel 1D van de vluchtelingenconventie geïnterpreteerd werden door het Hof van Justitie in de zaak

El Kott v. Bevándorlási és Államolgársági Hivatal (C-364/11) van 19 december 2012. Verzoeker citeert

de paragrafen 56-58 en 63-64 en benadrukt dat UNHCR in een recente relevante nota een positie

hanteert die gelijkaardig is aan de interpretatie van het Hof van Justitie. Blijkens deze nota mogen ook

volgens UNHCR de woorden “om welke reden ook” in artikel 1D van de vluchtelingenconventie niet
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restrictief worden geïnterpreteerd en kunnen ook meer algemene situaties zoals een gewapend conflict

of andere situaties van geweld of algemene onveiligheid eronder vallen. Verzoeker hoeft dus geen

gegronde vrees in de zin van artikel 1 A van het vluchtelingenverdrag aan te tonen om aan te tonen dat

hij wegens omstandigheden buiten zijn wil het mandaatgebied diende te verlaten. Tot slot dient het

tweede lid van artikel 1 D, lid 2 ook te worden toegepast indien een terugkeer naar het UNWRA-

mandaatgebied niet meer mogelijk is, omdat UNWRA in dit geval duidelijk geen bijstand kan verlenen,

aldus verzoeker, die in het licht van het voorgaande dan ook meent dat hij ten onrechte wordt

uitgesloten van de vluchtelingenstatus en dat de beoordeling van het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen op drie vlakken te kort schiet.

Vooreerst wijst verzoeker op de ontoereikende bijstand van UNRWA. Hij wijst erop dat paragraaf 63 van

het arrest El Kott v. Bevándorlási és Államolgársági Hivatal van 19 december 2012 zo dient begrepen te

worden dat de bijstand niet enkel moet beschouwd worden als opgehouden indien het voor UNWRA in

het algemeen onmogelijk is haar opdracht te vervullen, maar ook indien de levensomstandigheden op

zich niet menswaardig zijn. UNWRA moet immers levensomstandigheden bieden die stroken met de

opdracht waarmee ze is belast. Onder verwijzing naar resolutie 302 van de Algemene Vergadering van

de Verenigde Naties, een interim rapport van de Economic Survey Mission en de website van UNWRA,

wijst verzoeker erop dat de opdracht van UNWRA er in bestaat levensomstandigheden te bieden die

stroken met de menselijke waardigheid, i.e. sociale bescherming, beschutting, voedsel en onderwijs, en

verzekeren dat mensenrechten ten volle worden beschermd. UNRWA zou ook arbeid moeten

aanbieden met het oog op het verminderen van de hulpnood en het versterken van de menselijke

waardigheid. De opdracht van UNRWA is het garanderen van een degelijke levensstandaard, met

uiterst respect voor de mensenrechten.

Verzoeker voert aan dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

verkeerdelijk stelt dat het nog leveren van bijstand en het uitbouwen van een strategisch plan voldoende

is om te stellen dat UNRWA nog steeds in staat is de opdracht waarmee ze belast is uit te voeren, terwijl

het naar mening van verzoeker duidelijk is dat er erg duidelijke kwalitatieve vereisten bestaan voor die

bijstand. Indien UNWRA niet een zekere kwaliteit van bijstand kan leveren, i.e. sociale bescherming,

beschutting, voedsel en onderwijs, en verzekeren dat mensenrechten ten volle worden beschermd, kan

UNWRA haar opdracht niet meer vervullen. Dit anders interpreteren zou volgens verzoeker niet stroken

met de geest van artikel 1D van het vluchtelingenverdrag. Het louter bestaan van de bijstand is dan ook

volgens verzoeker niet voldoende. De bijstand moet aan zekere kwaliteitsvereisten voldoen om te

kunnen stellen dat UNRWA haar opdracht vervult. De basis hiervoor blijkt duidelijk uit artikel 1D,

paragraaf 63 van het El-Kott arrest, uit het mandaat van UNRWA en uit de manier waarop UNRWA haar

eigen opdracht omschrijft. Verzoeker wijst erop dat de enige kwalificatie die verwerende partij aan de

bijstand van UNRWA koppelt negatief geformuleerd is, in plaats van positief. Verwerende partij doet dit

door het begrip ‘mensonwaardige situatie’ in haar redenering te smokkelen. Het begrip

‘mensonwaardige situatie’ verwijst naar artikel 3 EVRM en naar artikel 48/4, § 2, b) van de

vreemdelingenwet en de met deze artikels gepaard gaande hoge bewijslast. Of UNRWA de

levensomstandigheden kan bieden die stroken met haar opdracht betreft volgens verzoeker de

algemene werking van UNRWA en vereist niet dat het risico op reële schade wordt geïndividualiseerd.

Verzoeker betoogt vervolgens, dat de toepassing van artikel 3 EVRM, en elk gelijkaardig verbod op

mensonwaardige behandeling, grondig verschilt met de toepassing van artikel 1D van de

vluchtelingenconventie en de verwijzing naar de opdracht van UNRWA. Hij verduidelijkt dat artikel 1D

vereist dat een Palestijns vluchteling ipso facto als vluchteling erkend wordt indien UNRWA haar

opdracht niet kan vervullen. UNRWA werd met de opdracht belast een degelijke levensstandaard te

garanderen, met uiterst respect voor de mensenrechten. Het houdt dus een positieve verplichting om

een degelijke levensstandaard te creëren. Artikel 3 EVRM daarentegen houdt in eerste instantie een

negatieve minimumverplichting in om personen niet mensonwaardig te behandelen. Een degelijke

levenstandaard met uiterst respect voor de mensenrechten kan geenszins als equivalent gezien worden

van het niet aan een mensonwaardige behandeling onderworpen te worden. De parameters verschillen

immers zowel kwalitatief, als in de zin dat het ene een positieve verplichting inhoudt en het andere een

negatieve verplichting. Niets wijst erop dat de grens ingebouwd in artikel 3 EVRM ook de ondergrens

zou zijn voor de toepassing van artikel 1D, aldus verzoeker, die nog meent dat het op zich ook onzinnig

zou zijn om enkel bij mensonwaardige omstandigheden te stellen dat UNRWA haar mandaat niet kan

vervullen. Er bestaan immers al wettelijke garanties om mensonwaardige behandelingen te remediëren

zoals artikel 3 EVRM en artikel 48/4, § 2, b) van de vreemdelingenwet. Artikel 1D is net in het leven

geroepen om een verhoogde bescherming te bieden aan Palestijnse vluchtelingen.

Verzoeker vervolgt dat het strategisch plan om de impact van het Syrisch conflict te kunnen opvangen

waarnaar wordt verwezen in de bestreden beslissing en op basis waarvan het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen tot de conclusie dat UNRWA haar opdracht ten aanzien van
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Palestijnse vluchtelingen in Libanon nog steeds vervult, geen plan van UNWRA maar van UNHCR

betreft. Daarenboven dateert het plan van 2013 terwijl het Commissariaat-generaal in haar eigen SRB’s

over veel recentere informatie beschikt die ze in de bestreden beslissing niet citeert. Het plan is voorts

een oproep om fondsen te krijgen omdat de situatie in Libanon mensonwaardig en rampzalig is. Het feit

dat dit plan bestaat wijst er volgens verzoeker geenszins op dat UNRWA haar opdracht vervult, wel

integendeel. Niets wijst erop dat de fondsen ook effectief zijn vrijgemaakt en dat het plan als dusdanig

kon geïmplementeerd worden. Vervolgens verwijst verzoeker naar en citeert hij uit het ‘Midyear Review’

van het ‘Regional Response Plan’ gepubliceerd door UNRWA. Hieruit blijkt dat er voor Libanon slechts

26% van het noodzakelijke budget kon ingewonnen worden. Dat UNRWA momenteel niet over de

nodige financiële middelen beschikt om haar opdracht te vervullen blijkt volgens verzoeker ook uit haar

heel recente vaststelling dat ze 47 miljoen USD te kort hebben voor Gaza. (Middle East Monitor,

“UNRWA requests $47 million for emergency aid in Gaza strip”, 8 september 2014). Dat verwerende

partij zich beperkt tot het citeren van een strategisch plan om hieruit af te leiden dat UNRWA voldoende

bijstand levert, kan naar mening van verzoeker dan ook allerminst als een afdoend onderzoek worden

beschouwd. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen heeft dan ook niet

voldaan aan de haar opgelegde samenwerkingsplicht vervat in artikel 4 van de Kwalificatierichtlijn, aldus

verzoeker, die hieraan toevoegt dat het Commissariaat-generaal eveneens tekort schiet in haar

onderzoeks- en samenwerkingsplicht door er vanuit te gaan dat hij geen nood heeft aan bijstand van

UNRWA. Het Commissariaat-generaal wijst erop dat zijn familie welgesteld is en dat hij in het verleden

financieel werd gesteund door zijn vader en grootvader. Verzoeker laakt dat hierbij verwezen wordt naar

een toestand in het verleden. Vandaag is het volgens verzoeker helemaal niet zo zeker dat hij kan

terugvallen op zijn familie. Verzoeker benadrukt dat hij op dit moment geen inkomen heeft, dat hij

gebroken heeft met zijn familie en dat hij tijdens het gehoor uitlegde dat er geen enkel familielid nog in

Bar Ilyas woont (gehoorverslag CGVS, p. 6, zie administratief dossier). Uit zijn verklaringen kan dus niet

worden afgeleid dat hij op dit moment nog kan rekenen op de steun van zijn familie en dus niet

afhankelijk zou zijn van UNRWA. Bovendien is er ook geen enkele garantie naar de toekomst toe. Dit

aspect werd naar het oordeel van verzoeker door het Commissariaat-generaal verkeerd ingeschat of op

z’n minst onvoldoende onderzocht. Verzoeker acht de vragen over de bijstand die hij al dan niet

verkreeg oppervlakkig en ontoereikend om echt te kunnen achterhalen op welke steun hij precies kon

rekenen en op welke steun hij in de toekomst zou kunnen rekenen. Hij gaf trouwens tijdens het gehoor

al aan dat zelfs indien men steun krijgt, deze hulp vaak niet voldoende is om een familie te kunnen

onderhouden.

Verzoeker vervolgt dat de stelling van het Commissariaat-generaal dat het bestaan van een Regional

Response Plan aangeeft dat UNRWA haar rol vervult niet strookt met de informatie die terug te vinden

is in de COI-focus “Libanon: Leefomstandigheden in de Palestijnse vluchtelingenkampen” van 29 januari

2014. Uit deze informatie blijkt dat de bestaande Palestijnse vluchtelingengemeenschap het nog

moeilijker krijgt omdat de aandacht van donoren verschoven is naar de Syrische vluchtelingencrisis.

Palestijnse vluchtelingen krijgen over het algemeen geen voedselhulp of financiële bijstand van

UNRWA. Omwille van budgettaire tekorten zal UNRWA het aantal special hardship cases (i.e. de meest

kwetsbare gevallen) nog verder terugdringen. De medische bijstand geleverd door UNRWA is van

weinig of geen kwaliteit en de infrastructuur van het kamp is rampzalig. Verzoeker stelt zich de vraag

hoe, gezien deze feiten, kan besloten worden dat UNRWA haar opdracht nog kan vervullen ten aanzien

van Palestijnse vluchtelingen in Libanon. Door de toestroom van Syrische vluchtelingen die zich

aanbieden als goedkope werkkrachten, is het bovendien nog moeilijker voor Palestijnse vluchtelingen

om werk te vinden en een inkomen te vergaren. Verzoeker citeert uitgebreid uit hoger aangehaalde

COI-focus van 29 januari 2014, alsook uit een artikel van Middel East Monitor met als titel: “Palestinian

refugees from Syria face a mountain of challenges in Lebanon” van 7 oktober 2013 en twee artikelen

gepubliceerd op de website Al Monitor getiteld: “Terrorist Groups Exploit Palestinians in South Lebanon”

(september 2013) en “Lebanon Struggles to Manage Palestinian, Syrian refugees” (januari 2013).

Verzoeker besluit dat uit het geheel van deze informatie duidelijk blijkt dat UNWRA niet in staat is

voldoende bijstand te verschaffen opdat Palestijnen in Libanon een menswaardig leven kunnen leiden,

en dat UNWRA bijgevolg haar opdracht niet meer naar behoren kan vervullen zodat de bijstand van

UNRWA “om welke reden dan ook” is opgehouden in de zin van artikel 1D, lid 2 van de

vluchtelingenconventie en hij bijgevolg van rechtswege moet worden erkend als vluchteling.

Verzoeker vervolgt zijn uiteenzetting, stellende dat aansluitend bij de hoger geschetste situatie van

Palestijnen in Libanon, er nog redenen zijn die hem ertoe dwongen om het mandaatgebied van UNWRA

te verlaten. Deze redenen werden volgens verzoeker niet of onvoldoende in rekening gebracht bij het

nemen van de bestreden beslissing. Verzoeker verduidelijkt dat voorbij gegaan wordt aan het feit dat hij

zich gedwongen zag Libanon te verlaten omwille van de dagdagelijkse mensenrechtenschendingen en

discriminatie ten opzichte van Palestijnse vluchtelingen die er plaatsvinden. Verzoeker citeert
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vervolgens enkele passages uit het gehoorverslag en stelt, onder verwijzing naar een door zijn

raadsman na het gehoor opgestelde nota, dat de systematische discriminatie en marginalisatie van

Palestijnse vluchtelingen in Libanon bevestigd wordt door objectieve bronnen. Uit de hierin vermelde

informatie blijkt dat de situatie van Palestijnse vluchtelingen in Libanon doelbewust door de Libanese

overheid werd gecreëerd en dat de Libanese overheid ten volle verantwoordelijk is voor de socio-

economische en humanitaire omstandigheden. De discriminatie en de beperking van fundamentele

rechten geldt helaas even goed voor Palestijnen die buiten de vluchtelingenkampen wonen, aldus

verzoeker, die erop wijst dat uit de door hem in voorliggend verzoekschrift geciteerde informatie immers

blijkt dat Palestijnen, ook zij die buiten de kampen wonen, door de Libanese overheid op ernstige wijze

worden beknot in hun socio-economische en politieke rechten. Werk vinden en houden is voor

Palestijnen bijzonder moeilijk. Zij die werken, doen dat vaak niet in aangepaste omstandigheden en

tegen een eerlijk loon. Palestijnen hebben geen recht op de Libanese nationaliteit. Eigendom kunnen ze

niet in eigen naam bezitten, wordt extra belast en kan niet worden overgedragen aan hun kinderen.

Daardoor bevinden zelfs Palestijnen die een woning ter beschikking hebben, zoals in casu verzoeker

het huis van zijn grootvader, zich in een precaire situatie wat betreft woonst. Onder verwijzing naar de

stukken 17 tot en met 20 toegevoegd aan het verzoekschrift, voert verzoeker verder aan dat de Syrische

oorlog en de daarbij horende vluchtelingenstroom naar Libanon duidelijk de druk verhoogt op de

humanitaire situatie, die reeds precair was voor Palestijnse vluchtelingen. Bovenstaande

omstandigheden dwongen verzoeker naar eigen zeggen ertoe het mandaatgebied van UNRWA te

verlaten. Bijgevolg kan UNRWA haar opdracht ten aanzien van hem niet meer te vervullen en dient hij

van rechtswege te worden erkend als vluchteling onder artikel 1D, lid 2 van de Vluchtelingenconventie,

aldus verzoeker.

Voorts betwist verzoeker de motivering in de bestreden beslissing dat de Libanese overheid

reisdocumenten uitreikt aan Palestijnen die bij de UNRWA en DAPR geregistreerd zijn. Meer bepaald

voert hij aan dat het Commissariaat-generaal nagelaten heeft deze mogelijkheid tot terugkeer in de

praktijk te toetsen. Bovendien baseert het Commissariaat-generaal zich op onduidelijke en gedateerde

bronnen. Zo dateert de COI Focus “Libanon: terugkeermogelijkheid van Palestijnen naar Libanon” van

23 augustus 2013 van meer dan een jaar geleden, terwijl de oorlog in Syrië en de massale instroom van

Palestijnse vluchtelingen naar Libanon een bijzondere omstandigheid vormt die recente informatie

vereist. Verzoeker betwist de betrouwbaarheid van professor sociologie H. S. als bron en stelt dat hijzelf

noch de Raad effectief kunnen nagaan wat in de mail van 5 juli 2013 exact werd gesteld en op basis van

welke informatie de professor tot zijn besluit kwam dat de instroom van de Palestijnse vluchtelingen uit

Syrië geen invloed zou hebben op het beleid van de Libanese autoriteiten. Verzoeker wijst er voorts op

dat het boek waarnaar verwezen wordt in de COI Focus “Palestinian refugees: identity, space and place

in the Levant; crossing borders, shifting boundaries: Palestinian dilemma’s” dateert van 2010. Verzoeker

vervolgt met erop te wijzen dat de tweede referentie een telefonisch gesprek betreft met de Zweedse

asielinstanties die in 2013 een fact finding mission zouden hebben uitgevoerd naar Libanon. Ook hier

kan deze informatie naar mening van verzoeker niet langer worden aangehaald en is dit niet

verifieerbaar. De derde referentie betreft een artikel van 6 mei 2014 van Human Rights Watch, doch

hieruit blijkt dat effectief bevestigd wordt dat de Libanese autoriteiten het principe van non-refoulement

niet respecteren en Palestijnse vluchtelingen afkomstig uit Syrië niet langer in Libanon toelaten. Dit blijkt

ook uit een artikel van 6 mei 2014 van Human Rights Watch en uit het artikel “Lebanon breaks promise

not to deport Palestinian refugees fleeing Syria” van 10 juli 2014. Deze wijzigingen in het beleid van de

Libanese autoriteiten bevinden zich niet in het administratief dossier, aldus verzoeker, die nogmaals

onderstreept hoe belangrijk het is om actuele informatie te hebben over de terugkeer van vluchtelingen

naar Libanon. De door hem aangehaalde informatie bewijst voorts dat de Libanese autoriteiten, gezien

de grote instroom van vluchtelingen, weigerachtig staan tegenover de toetreding van Palestijnse

vluchtelingen tot hun grondgebied. De Libanese autoriteiten hebben overigens altijd weigerachtig

gestaan tegenover het opnieuw toelaten van Palestijnse vluchtelingen op hun grondgebied. Dit wordt in

eerste instantie aangetoond door de politiek van systematische uitsluiting van Palestijnse vluchtelingen

in de Libanese samenleving met de bedoeling te voorkomen dat zij zich definitief zouden vestigen op

Libanees grondgebied. Verder duiden de beleidsveranderingen van de Libanese autoriteiten in het

verleden op de onwil om Palestijnse vluchtelingen opnieuw op te nemen op hun grondgebied, aldus

verzoeker. Hij citeert in dit verband uit A. Takkenberg, “The status of Palestinian refugees in

International Law” van 1997 en uit een bijdrage van S. Akram en Goodwin-Gill in The Palestine

Yearbook of International Law van 2000/2001 getiteld: “Brief Amicus Curiae on the status of Palestinian

refugees under international refugee law”, The Palestine Yearbook of International Law. De vierde

referentie verwijst naar telefonische gesprekken met een medewerker van de UNWRA. Deze dateren

echter ook van een jaar geleden. Verzoeker besluit dat op basis van bovenvermelde informatie dient te

worden vastgesteld dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen niet over de
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meest actuele informatie ter zake beschikt en hij is dan ook de mening toegedaan dat de bestreden

beslissing minstens dient te worden vernietigd opdat dit in concreto zou kunnen worden onderzocht.

Verzoeker vervolgt dat het administratief dossier geen concrete informatie bevat over de terugname

door de Libanese autoriteiten, noch cijfers over het aantal vluchten die zijn teruggekeerd. Hij herhaalt

dat met zekerheid is geweten dat de Libanese autoriteiten in het verleden weigerden vluchtelingen terug

te nemen en dat de bronnen aangehaald in het COI-Focus niet verifieerbaar zijn en er dus geen serieus

onderzoek kan plaatsvinden van de gebruikte informatie, met name van de e-mails en

telefoongesprekken, noch op basis van welke informatie deze personen dit kunnen vaststellen.

Verzoeker wijst er in dit verband op dat de e-mails en de transcripties van de telefoongesprekken

waarnaar verwezen wordt, niet opgenomen zijn in de COI Focus. Hierdoor kan de juistheid van de

informatie niet worden nagegaan. Hetzelfde geldt ook voor de informatiebronnen afkomstig van de

ambassade waarvan volgens verzoeker bezwaarlijk kan worden gesteld dat deze objectief zouden zijn.

Verzoeker is dan ook de mening toegedaan dat de voorschriften opgelegd in artikel 26 van het

Koninklijk Besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen niet werden nageleefd.

Tot slot wijst verzoeker erop dat zijn paspoort niet langer geldig is en dus momenteel niet als

reisdocument kan gebruikt worden. Er werd door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen dus niet op een serieuze wijze onderzocht of hij kan terugkeren, aldus verzoeker, die

hieraan toevoegt dat er tot op vandaag ook geen cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken beschikbaar

zijn over het effectief afleveren van reisdocumenten aan Palestijnse vluchtelingen om terug te keren

naar Libanon. Voor een correcte toepassing van artikel 1D van de Vluchtelingenconventie moet volgens

verzoeker nochtans onderzocht worden of hij kan terugkeren naar het UNRWA-mandaatgebied. Hij wijst

in dit verband naar rechtspraak van de Raad waarin bepaald wordt dat onderzoek naar de mogelijkheid

tot terugkeer naar het grondgebied waar de betrokkene bijstand ontving, deel uitmaakt van het

onderzoek van artikel 1D van het Vluchtelingenverdrag ( RvV nr. 108.154 van 8 augustus 2013, RvV nr.

100.713 van 10 april 2013 en RvV nr. 96.372 van 31 januari 2013), alsook 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” van mei 2013.

Verzoeker besluit uit het geheel van wat voorafgaat dat hij het mandaatgebied van UNRWA moest

verlaten om redenen buiten zijn wil, dat hij onvoldoende bijstand van UNRWA krijgt en dat het onzeker

is of hij kan terugkeren naar het UNRWA-mandaatgebied. Om deze redenen meent verzoeker dat hij

van rechtswege als vluchteling moet worden erkend op grond van artikel 1D, tweede lid van de

Vluchtelingenconventie.

2.2.1. Als bijlage aan het verzoekschrift worden volgende stavingstukken gevoegd: CLAES, M., “Niet-

erkende beschermingsnood van Palestijnse vluchtelingen uit Libanon: de toepassing van artikel 1D

Vluchtelingenverdrag in de Belgische asielprocedure”, T.Vreemd. 2014, afl. 1, p. 52 – 67; 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” van mei 2013;General Assembly Resolution 302, A/RES/302 (IV) van 8

December 1949; First Interim Report of the United Nations Economic Survey Mission for the Middle East

van 6 november 1949; UNRWA, Who we are, Human Development goals; BBC NEWS, “Lebanon

'expels' Palestinian refugees fleeing Syria” van 6 mei 2014; UNRWA Midyear Review 2014; Middle East

Monitor, “UNRWA requests $47 million for emergency aid in Gaza strip” van 8 september 2014, AL

MONITOR, “Terrorist Groups Exploit Palestinians in South Lebanon”; Middle East Monitor, “Palestinian

refugees from Syria face a mountain of challenges in Lebanon” van 7 oktober 2013; AL MONITOR,

“Lebanon Struggles to Manage Palestinian, Syrian refugees”; aanvullende nota van verzoekers

raadsman aan verwerende partij van 25 juni 2014; International Crisis Group, “Nurturing

instability:Lebanon’s Palestinian Refugee Camps” van 19 februari 2009; Middle East Report n° 84,

executive summary; Craig Damian Smith, “Perpetuated Liminality, On the causes, Nature, and Effects of

Palestinian Seperation from the International Refugee Regime, Universiteit van Amsterdam, 24 juni

2008, p. 50-51; The Institute for Midlle East Studies, D.D. BARNHARDT en J. MARCELLO, “Restricted

existence: a study of the social dynamics and legal challenges faced by non-camp Palestinian refugees

in Lebanon” van mei 2012; Middle East Eye, “Syria refugees soon third Lebanon population” van 4 juli

2014; Medair, “Lebanon: aid for newly arriving refugees continues in the Bekaa Valley” van 8 september

2014; UNHCR, “UNHCR distributes aid to hundreds of Lebanese, Syrians fleeing fighting in Arsal” van 8

augustus 2014; Cour Nationale du droit d’asile, 24 mei 2013, nr. 04020557 en nr. 04020558; HRW,

“Lebanon: Palestinians Barred, Sent to Syria” van 6 mei 2014; The Electronic Intifada, “Lebanon breaks
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promise not to depart Palestinian refugees fleeing Syria” van 10 juli 2014, European Union (ARGO

project JLS/2005/ARGO/GC/03), Common EU Guidelines for Processing Country of Origin Information

(COI) en een fotokopie van verzoekers (vervallen) paspoort.

2.2.2. Als bijlage aan de verweernota worden volgende documenten gevoegd: UNRWA “syria regional

crisis response januari-december 2014 mid year review”, de COI Focus “Libanon:

Terugkeermogelijkheden voor Palestijnen naar Libanon” van 12 september 2014, een actualisatie van

de informatie gevoegd aan het administratief dossier, en de arresten Rvs nr. 98.282 van 16 augustus

2001, RvS nr. 101.212 van 27 november 2001 en RvS nr. 90.161 van 10 oktober 2001.

2.2.3. Overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid van de vreemdelingenwet legt verzoeker ter zitting

een aanvullende nota met volgende nieuwe elementen neer: het rapport “Liban: information sur les

exigences et la marche à suivre pour un réfugié palestinien qui désire obtenir un titre de voyage;

information indiquant si une vérification des antécédents criminels du demandeur est effectué (2005-

février 2014)” van de Immigration and Refugee Board of Canada van 19 februari 2014.

2.3. Vooreerst wijst de Raad erop dat de uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de

rechtsregel of het rechtsbeginsel wordt aangeduid die zou zijn geschonden als de wijze waarop die

rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden beslissing werd geschonden (RvS 8 januari 2007,

nr. 166.392). Het volstaat derhalve niet een opsomming te geven van een aantal wettelijke bepalingen

zonder te verduidelijken op welke wijze deze bepalingen geschonden zijn. De Raad stelt vast dat

verzoeker niet de minste toelichting geeft op welke manier hij artikel 48/2 van de vreemdelingenwet

geschonden acht. De Raad ziet overigens niet in hoe dit artikel zou geschonden zijn. Immers, artikel

48/2 van de vreemdelingenwet bepaalt dat de vreemdeling die voldoet aan de in artikel 48/3 of artikel

48/4 bedoelde voorwaarden als vluchteling of als persoon die in aanmerking komt voor subsidiaire

bescherming kan worden erkend. Het betreft echter een algemeen geformuleerd artikel, dat het recht op

asiel of op subsidiaire bescherming voor bepaalde personen omschrijft doch geenszins een

automatisme inhoudt voor personen die zich op de vluchtelingenconventie juncto artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet of op artikel 48/4 van de vreemdelingenwet beroepen om asiel dan wel subsidiaire

bescherming te verkrijgen.

Verzoeker kan de schending van de artikelen 48/2, 48/3, 48/5 en 48/7 van de vreemdelingenwet en van

artikel 1 van het Verdrag van Genève overigens niet dienstig aanvoeren tegen de beslissing tot

uitsluiting van de vluchtelingenstatus aangezien de bestreden beslissing voor wat de vluchtelingenstatus

betreft, genomen werd op grond van artikel 55/2 van de vreemdelingenwet juncto artikel 1D van het

vluchtelingenverdrag.

2.4.1. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoeker uitgesloten van de vluchtelingenstatus en wordt

hem de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd omdat (i) geen geloof kan worden gehecht aan de

door hem aangehaalde problemen die hem ertoe zouden hebben aangezet het mandaatgebied van

UNRWA te verlaten en de door hem voorgelegde documenten deze appreciatie niet in positieve zin

kunnen ombuigen, zoals wordt toegelicht, (ii) uit de informatie gevoegd aan het administratief dossier

blijkt dat de UNRWA heden nog steeds bijstand levert aan de Palestijnse vluchtelingen in Libanon, 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 en dat de UNRWA derhalve nog steeds in staat is om haar opdracht waarmee het

belast is uit te voeren, (iii) uit de informatie gevoegd aan het administratief dossier blijkt dat de Libanese

overheid reisdocumenten uitreikt aan Palestijnen die bij de UNRWA en bij DAPR geregistreerd zijn, dat

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

op een reisdocument dat 3 tot 5 jaar geldig is en dat de Libanese ambassade in Brussel hieraan zijn

medewerking verleent, en dat de oorlog in Syrië en de massale influx van Palestijnse vluchtelingen naar

Syrië geen invloed blijkt te hebben op de procedures of toegang tot het Libanese grondgebied, (iv)

nergens uit zijn verklaringen kan worden afgeleid dat er in zijn hoofde concrete en ernstige

veiligheidsproblemen of ernstige problemen van socio-economische of medische aard bestaan die er

toe geleid hebben dat hij zijn land van gewoonlijk verblijf diende te verlaten en hij voorts geen concrete

elementen aanbracht waaruit zou kunnen blijken dat de algemene situatie in Bar Ilyas van die aard is

dat hij in geval van terugkeer naar Libanon persoonlijk een bijzonder risico op een onmenselijke en

vernederende behandeling loopt zodat niet kan worden aangenomen dat hij in een mensonwaardige

situatie zou terechtkomen indien hij zou terugkeren en (v) uit een grondige analyse van de actuele

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

de mate van het willekeurig geweld waardoor de confrontaties worden gekenmerkt dermate hoog is dat
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zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij louter door zijn aanwezigheid aldaar een

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

vreemdelingenwet.

2.4.2. 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 uitsluiting van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus van 13 augustus 2014 (CG nr. 1314139), 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 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.”

2.6. 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”.

2.7. 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.”

2.8. Het feit dat verzoeker voor zijn vertrek uit zijn land van gewoonlijk verblijf de bijstand van de

UNRWA genoot wordt in de bestreden beslissing niet betwist en blijkt ook uit de stukken van het

administratief dossier. Hieruit blijkt dat de uitsluitingsgrond uit het eerste lid van artikel 1, D van het

Vluchtelingenverdrag in elk geval op verzoeker van toepassing was.

2.9. De hamvraag is of de uitsluitingsgrond uit artikel 1, D van het Vluchtelingenverdrag thans ook nog

op verzoeker van toepassing is. De Raad wijst hierbij op rechtspraak van het Europese Hof van Justitie
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waarin naar aanleiding van een nieuwe prejudiciële vraag over artikel 12, lid 1, sub a) van de

Kwalificatierichtlijn uitdrukkelijk gesteld wordt dat het eerste lid van artikel 1, D van het

Vluchtelingenverdrag niet aldus kan worden uitgelegd dat het loutere feit dat de betrokkene zich bevindt

buiten het gebied waarin de UNRWA werkzaam is of dit gebied vrijwillig verlaat, volstaat om de in die

bepaling neergelegde uitsluiting van de vluchtelingenstatus te beëindigen (HvJ 19 december 2012, C-

364/11, El Kott v. Bevándorlási és Államolgársági Hivatal, § 49). Hieruit kan dus worden besloten dat de

uitsluitingsgrond uit artikel 1, D van het Vluchtelingenverdrag, ook al heeft hij het mandaatgebied van de

UNRWA verlaten, thans ook nog op verzoeker van toepassing is.

2.10. Anderzijds dient in beginsel voor asielzoekers die afkomstig zijn uit dergelijk mandaatgebied geen

bijkomende beoordeling te worden gemaakt in de zin van artikel 1, A van het Vluchtelingenverdrag. Dit

standpunt wordt door het Europese Hof van Justitie bevestigd waar het stelt dat in de eerste plaats op

basis van een individuele beoordeling moet worden nagegaan of het vertrek van de betrokken persoon

uit het mandaatgebied zijn rechtvaardiging vindt in redenen buiten zijn/haar invloed en onafhankelijk van

zijn/haar wil waardoor hij/zij verhinderd wordt de door het UNRWA verleende bijstand te genieten (HvJ

19 december 2012, C-364/11, El Kott v. Bevándorlási és Államolgársági Hivatal, § 61). Dit is het geval,

zo vervolgt het Hof in zijn arrest, indien de asielzoeker zich persoonlijk in een situatie van ernstige

onveiligheid bevond en het voor het betrokken orgaan of de betrokken instelling onmogelijk was hem in

dat gebied levensomstandigheden te bieden die stroken met de opdracht waarmee dat orgaan of die

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

§ 65). Indien deze situatie zich voordoet, dient de betrokkene van rechtswege als vluchteling te worden

erkend, tenzij hij/zij om de redenen vermeld in artikel 1, E en 1, F van het Vluchtelingenverdrag dient te

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

Hivatal, § 81).

2.11. In casu wordt vastgesteld dat verzoeker niet aantoont dat hij zich op het ogenblik van zijn vertrek

uit Libanon in een persoonlijke situatie van ernstige onveiligheid bevond waardoor hij omwille van

redenen buiten zijn invloed en onafhankelijk van zijn wil verhinderd werd om de door de UNRWA

verleende bijstand te genieten en die hem ertoe zou hebben aangezet het mandaatgebied van UNRWA

te verlaten.

De Raad stelt vast dat verzoeker in voorliggend verzoekschrift niet de minste concrete poging

onderneemt om de pertinente motieven van de bestreden beslissing, die draagkrachtig zijn en steun

vinden in het administratief dossier en op grond waarvan terecht wordt besloten tot de

ongeloofwaardigheid van zijn vluchtmotieven, te verklaren of te weerleggen. Het komt aan verzoeker toe

om deze motieven aan de hand van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te

plaatsen, waar hij echter in gebreke blijft. Evenmin betwist verzoeker de motieven van de bestreden

beslissing met betrekking tot de door hem in de loop van de administratieve procedure neergelegde

documenten. Het geheel van de motieven dienaangaande zoals opgenomen in de bestreden beslissing

wordt dan ook door de Raad tot de zijne gemaakt en beschouwd als zijnde hier hernomen.

2.12. In zoverre verzoeker benadrukt dat er nog redenen zijn die hem ertoe dwongen om het

mandaatgebied van UNWRA te verlaten en hij in dit verband wijst op de systematische discriminatie en

marginalisatie van Palestijnse vluchtelingen in Libanon en op het feit dat de discriminatie van Palestijnse

vluchtelingen verankerd is in de Libanese wetgeving, benadrukt de Raad dat het ontzeggen van

bepaalde rechten en een discriminerende bejegening op zich geen vervolging in vluchtelingenrechtelijke

zin inhoudt, noch een situatie is die gelijk kan gesteld worden met “een situatie van ernstige

onveiligheid” waarbij het “de betrokken instelling onmogelijk was hem in dat gebied

levensomstandigheden te bieden die stroken met de opdracht waarmee dat orgaan of die instelling

belast is”. Om tot de erkenning van de status van vluchteling te leiden of een situatie van ernstige

onveiligheid moeten het ontzeggen van rechten en de discriminatie van die aard zijn dat zij aanleiding

geven tot een toestand die gelijkgeschakeld kan worden met een vrees in vluchtelingenrechtelijke zin.

Zulks houdt in dat de gevreesde problemen dermate systematisch en ingrijpend zijn dat fundamentele

mensenrechten worden aangetast waardoor het leven in het land van herkomst ondraaglijk wordt.

Verzoeker maakte doorheen zijn verklaringen geen gewag van dergelijke problemen en hij maakt met

de algemene beschouwingen in het verzoekschrift dan ook niet aannemelijk dat er in zijn hoofde sprake

is van discriminatie die zijn leven in zijn land van herkomst ondraaglijk maakt.

De Raad stelt voorts vast dat de situatie van de Palestijnse vluchtelingen in Libanon zorgwekkend is

doch oordeelt dat het loutere feit Palestijns vluchteling te zijn in Libanon en het daaraan gekoppeld

ontzegd zijn van algemene rechten op zich onvoldoende is om te besluiten dat in hoofde van verzoeker
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een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade dient te worden

aangenomen of een situatie van ernstige onveiligheid. De algemene stelling dat de situatie van de

Palestijnse vluchtelingen doelbewust door de Libanese overheid werd gecreëerd en dat de Libanese

overheid ten volle verantwoordelijk is voor de socio-economische en humanitaire omstandigheden

volstaat bijgevolg niet om aan te tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd

en vervolgd of dat er wat hem betreft een reëel risico op het lijden van ernstig schade bestaat. Dit risico

dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hier in gebreke. Verzoeker heeft immers op

geen enkel ogenblik gewag gemaakt van het feit dat hij persoonlijk het slachtoffer was van ernstige

discriminatie vanwege de Libanese autoriteiten en uit niets blijkt dat verzoeker problemen kende met de

Libanese autoriteiten of met milities en groepen. Integendeel, zoals uiteengezet onder punt 2.14. dient in

casu te worden vastgesteld dat uit verzoekers eigen verklaringen blijkt dat zijn individuele situatie in

Libanon behoorlijk was. Verzoeker brengt geen concrete op zijn persoon betrokken elementen of feiten

aan waaruit zou blijken dat hij in geval van terugkeer naar Libanon, persoonlijk een bijzonder risico op

systematische discriminatie loopt, dermate dat dat er sprake is van de aantasting van een mensenrecht,

of van een daad van vervolging.

2.13. Wat de terugkeermogelijkheden betreft voor Palestijnen naar Libanon blijkt uit de COI Focus

Libanon “Terugkeermogelijkheden van Palestijnen naar Libanon” d.d. 23 augustus 2013, toegevoegd

aan het administratief dossier, dat de Libanese overheid de terugkeer van Palestijnen niet verhindert.

De Libanese autoriteiten reiken reisdocumenten uit aan Palestijnen die bij de UNRWA en/of 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 naar de mandaatgebieden 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 COI Focus “Libanon:

Terugkeermogelijkheden van Palestijnen naar Libanon” d.d. 23 augustus 2013 blijkt voorts 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 voor Palestijnen die bij de UNRWA en/of de DAPR

geregistreerd zijn in Libanon.

Waar verzoeker de betrouwbaarheid en geschiktheid als bron van professor H. S. betwist, dient erop

gewezen dat in de COI Focus wordt aangegeven dat hij een professor Sociologie aan de AUC van

Beiroet is, een Palestijn is en een autoriteit is met betrekking tot Palestijnse aangelegenheden in

Libanon (zie COI Focus p. 7). Verzoeker kan dan ook bezwaarlijk volhouden dat deze persoon niet juist

geplaatst zou zijn om antwoord te bieden op de vraag naar de terugkeermogelijkheden van Palestijnen

naar Libanon. Het gegeven dat het in de COI Focus vermelde boek “Palestinian refugees: identity,

space and place in the Levant; crossing borders, shifting boundaries: Palestinian dilemma’s” van 2010

zou dateren, doet niets af aan de vaststelling dat Cedoca deze persoon op 5 juli 2013 heeft

gecontacteerd per e-mail. Het antwoord van de professor is duidelijk weergegeven in de COI Focus en

is niet voor interpretatie vatbaar. Hetzelfde geldt voor het antwoord van de researcher Libanon van de

onderzoeksdienst van de Zweedse asielinstantie Migrationsverket, die in de context van de oorlog in

Syrië in april 2013 een fact finding mission uitvoerde naar Libanon, én voor het antwoord van C.

Richards, Field Protection Officer/OSO team leader, UNRWA/Protection Unit te Libanon. Verzoeker

toont niet aan dat de gecontacteerde personen niet geplaatst zouden zijn om informatie te geven over

deze problematiek, noch brengt hij concrete elementen aan waaruit blijkt dat de gelijkluidende

antwoorden van de gecontacteerde personen niet (meer) correct zouden zijn. Bovendien blijkt uit de

COI Focus dat er, naast de drie contactpersonen die worden aangehaald in het verzoekschrift, nog

andere personen en instanties werden gecontacteerd met betrekking tot de terugkeermogelijkheden van

door UNRWA geregistreerde Palestijnen en dat deze allen gelijkluidende antwoorden formuleerden.

De informatie gevoegd aan het administratief dossier werd geactualiseerd in de als bijlage aan

onderhavige verweernota gevoegde COI Focus “Libanon: Terugkeermogelijkheid van Palestijnen naar

Libanon” van 12 september 2014, waarin de informatie toegevoegd in het administratief dossier wordt

bevestigd. Er dient in dit verband overigens te worden benadrukt dat niet wordt betwist dat de Libanese

autoriteiten de toegang voor Palestijnse vluchtelingen uit Syrië (PRS) bemoeilijken. Uit een onderzoek

van Cedoca blijkt evenwel dat de Syrische vluchtelingencrisis en de restricties waaraan Palestijnse

vluchtelingen uit Syrië worden onderworpen voor binnenkomst en verblijf op Libanees grondgebied geen

invloed heeft op de procedures of toegang tot het grondgebied voor de in Libanon geregistreerde

Palestijnen. Cedoca heeft deze informatie in september 2014 nogmaals afgetoetst bij Human Rights
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Watch, dat als eerste berichtte over de restricties opgelegd aan Palestijnse vluchtelingen uit Syrië voor

het betreden van Libanees grondgebied. De expert Libanon van Human Rights Watch stelde tot op

heden geen enkele informatie te hebben ontvangen die zou suggereren dat Palestijnen uit Libanon

(Palestinian Refugees from Lebanon, PRL) moeilijker opnieuw toegang tot het grondgebied zouden

krijgen ten gevolge van de restricties opgelegd aan Palestijnen uit Syrië (PRS). Andere in september

2014 door Cedoca gecontacteerde objectieve bronnen herbevestigen bovenstaande informatie. De

Raad stelt vast dat Cedoca de informatie vervat in de COI Focus van 12 september 2014 gebaseerd

heeft op een zo ruim mogelijk aanbod aan zorgvuldig geselecteerde bronnen, die aan elkaar werden

getoetst. Cedoca contacteerde zowel overheden als internationale organisaties, lokale ngo’s, een

academicus en een ervaringsdeskundige. Een overzicht van de geraadpleegde bronnen is opgenomen

in de bibliografie achteraan het document.

Verzoeker voert aan dat de bronnen aangehaald in het COI-Focus niet verifieerbaar zijn daar de e-mails

en transcripties van de telefoongesprekken waarnaar verwezen wordt niet zijn opgenomen in de COI

Focus zodat de juistheid van de informatie niet kan worden nagegaan. Verzoeker kan in zijn betoog

evenwel niet worden gevolgd. De COI Focus steunt onder meer op de expertise van Human Rights

Watch, daar deze als eerste berichtte over de restricties opgelegd aan PRS voor het betreden van

Libanees grondgebied. Verder werd contact opgenomen met de Identificatiecel, directie Controle

Binnenland, sectie Verwijdering van de dienst Vreemdelingenzaken omdat deze cel ervaring heeft met

de identificatie en repatriëring van Palestijnen uit Libanon. De International Organization for Migration

(IOM) te Brussel werd gecontacteerd, omdat deze instantie reeds verschillende bij UNRWA

geregistreerde Palestijnen heeft bijgestaan bij hun terugkeer naar Libanon. Er werd contact opgenomen

met de afgevaardigde Consulaire Zaken bij de Palestijnse Vertegenwoordiging voor België, de

Europese Unie (EU) en Luxemburg, daar het logischerwijze eigen is aan zijn functie om informatie te

kunnen verschaffen over de terugkeermogelijkheden van Palestijnen naar Libanon. De

onderzoeksdienst van de Zweedse asielinstantie Migrationsverket werd geconsulteerd omdat deze

dienst in de context van de oorlog in Syrië in april 2013 een fact finding mission had uitgevoerd naar

Libanon. De verantwoordelijke voor de begeleiding van vrijwillige terugkeer naar Libanon van IOM Oslo

werd bevraagd, omdat hij een ruime ervaring heeft met het begeleiden van de terugkeer van Palestijnse

vluchtelingen naar Libanon. H. S., Professor Sociologie aan de American University (AUC) van Beiroet,

werd op zijn beurt gecontacteerd omdat hij een autoriteit is met betrekking tot Palestijnse

aangelegenheden in Libanon. Er werd contact opgenomen met de voorzitter van de lokale

mensenrechtenorganisatie Palestinian Human Rights Organization (PHRO), omdat deze organisatie

rapporten schrijft en campagne voert voor de rechten van Palestijnen in Libanon. De directeur van de

“NGO Najdeh” werd op zijn beurt bevraagd omdat deze NGO instaat voor ontwikkelingsprojecten in de

Palestijnse vluchtelingenkampen en die samen met lokale en internationale organisaties campagne

voert voor de rechten van Palestijnen. De Raad stelt vast dat alle referenties volledig en consulteerbaar

werden opgenomen in voornoemde COI Focus en dat al de door Cedoca gecontacteerde bronnen

specialisten ter zake betreffen die door hun positie, hun werkterrein en datum van het telefonisch

gesprek of het e-mailverkeer traceerbaar zijn. De door de gecontacteerde personen en instellingen

verschafte informatie wordt bovendien weergegeven in de COI Focus, die deel uitmaakt van het

administratief dossier en waarnaar de bestreden beslissing uitdrukkelijk verwijst. Verzoeker heeft

derhalve kennis kunnen nemen van deze informatie en wordt dus wel degelijk in staat gesteld om deze

tegen te spreken en hiertegen in het kader van onderhavig beroep alle nuttig geachte verweermiddelen

te laten gelden, hetzij door de betrouwbaarheid en de objectiviteit van de bewuste informatie te

weerleggen, hetzij door de correctheid van de door hoger genoemde bronnen verschafte informatie met

andersluidende objectieve informatie te ontkrachten, waar hij evenwel in gebreke blijft. Immers, in

zoverre verzoeker verwijst naar informatie van onder meer Human Rights Watch waaruit blijkt dat de

Libanese autoriteiten het principe van non-refoulement niet respecteren en Palestijnse vluchtelingen uit

Syrië niet langer in Libanon toelaten, gaat hij er volledig aan voorbij dat de informatie die hij aanhaalt

Palestijnse vluchtelingen uit Syrië betreft en dat deze informatie stelt dat de toegang tot Libanees

grondgebied voor Palestijnse vluchtelingen uit Syrië aan de grens geweigerd wordt. Het betreft hier de

situatie van Palestijnen die, om de oorlogssituatie in Syrië te ontvluchten, de Syrisch-Libanese grens

oversteken. Deze informatie is dan ook niet van toepassing op verzoeker, een in Libanon geregistreerde

UNRWA-Palestijn. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat de houding van de Libanese autoriteiten

ten overstaan van de in Libanon geregistreerde UNWRA-Palestijnen die vanuit Europa wensen terug te

keren naar Libanon, gewijzigd is. Dit kan evenmin blijken uit het ter zitting neergelegde rapport van de

Immigration and Refugee Board of Canada van 19 februari 2014.

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

beschikt, alsook over een Palestijnse identiteitskaart én een paspoort. Er zijn dan ook geen redenen om
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aan te nemen dat verzoeker niet over de mogelijkheid beschikt om terug te keren naar het

mandaatgebied van de UNRWA. Waar verzoeker aanvoert dat zijn paspoort niet langer geldig is en dus

niet als reisdocument kan gebruikt worden, herhaalt de Raad dat uit de informatie toegevoegd aan het

administratief dossier (COI Focus “Libanon: Terugkeermogelijkheden van Palestijnen naar Libanon” van

23 augustus 2013) waarvan een update werd toegevoegd aan onderhavige verweernota (COI Focus

“Libanon: Terugkeermogelijkheden van Palestijnen naar Libanon” van 12 september 2014) duidelijk

blijkt dat reisdocumenten kunnen verlengd worden via de Libanese ambassade. Daar verzoeker geen

vrees voor vervolging vanwege de Libanese autoriteiten heeft aangetoond, noch aantoont dat hij in de

specifieke negatieve aandacht van de Libanese autoriteiten staat, zijn er geen redenen voorhanden

waarom een verlenging van verzoekers reisdocument zou geweigerd worden. Ten overvloede wijst de

Raad erop dat uit de door verzoeker als bijlage aan het verzoekschrift gevoegde fotokopie van twee

pagina’s uit zijn paspoort blijkt dat de geldigheidsduur van zijn paspoort in 2010 probleemloos werd

verlengd door de Libanese ambassade te Brussel.

2.14. Verder blijkt uit de informatie vervat in het administratief dossier (Syria Regional Crisis Response

januari to december 2013 en 2014 Syria Regional Response Plan Lebanon) alsook uit een recent

rapport van UNRWA toegevoegd aan onderhavige verweernota (Syria Regional Crisis Response

januari-december 2014, mid-year review), 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 dat de UNRWA 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.

Verzoeker voert aan dat uit de beschrijving van het strategisch plan niet blijkt dat UNWRA nog steeds in

staat is om de opdracht waarmee het belast is te vervullen, integendeel. Hij brengt evenwel geen

concrete informatie bij waaruit zou kunnen blijken dat de fondsen niet effectief werden vrijgemaakt en

dat het plan als dusdanig niet geïmplementeerd kon worden. Voorts is het niet omdat er slechts 26%

van de gevraagde fondsen verzameld werden, zoals blijkt uit Syria Regional Crisis Response januari-

december 2014, mid-year review, dat hieruit dient afgeleid te worden dat UNWRA haar opdracht niet

meer kan vervullen. Verzoeker gaat er met zijn betoog overigens aan voorbij dat deze fondsen bedoeld

zijn voor de financiering van bijkomende maatregelen die de UNRWA wenst te treffen in het licht van

de impact van het Syrische conflict. De Raad herhaalt dat uit de Syria Regional Crisis Response

(january-december 2014) mid-year review van UNWRA duidelijk blijkt dat UNWRA heden nog steeds

instaat voor de basisvoorzieningen in de vluchtelingenkampen te Libanon op het vlak van

gezondheidszorg, voedsel, onderwijs, huisvesting, enz., en derhalve nog steeds in staat is om haar

opdracht waarmee het belast is uit te voeren. In de mate dat verzoeker, onder verwijzing naar een

artikel op de website van Middle East Monitor, nog stelt dat uit de oproep van UNWRA voor bijkomende

fondsen blijkt dat UNWRA niet in staat is om haar opdracht te vervullen, wijst de Raad erop dat dit

artikel geen betrekking heeft op de situatie in Libanon, maar op de situatie in de Gazastrook en derhalve

niet dienstig is.

In de mate verzoeker nog aanhaalt dat de stelling van het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen dat het bestaan van een Regional Response Plan aangeeft dat UNRWA

haar rol vervult niet strookt met de informatie die terug te vinden is in de ”COI Focus: Libanon:

Leefomstandigheden in Libanese kampen” van 29 januari 2014 en hij uitvoerig uit deze informatie citeert

om aan te tonen dat de gevolgen van het Syrische gewapend conflict en toestroom van vluchtelingen

een impact hebben op de situatie in Libanon en in de vluchtelingenkampen, dient te worden opgemerkt

dat dit gegeven op zich niet betwist wordt door de commissaris-generaal, noch door de Raad. Het louter

verwijzen naar de algemene situatie in het land van gewoonlijk verblijf is echter niet voldoende om aan

te tonen dat verzoekers vertrek uit Libanon zijn rechtvaardiging vindt in redenen buiten zijn invloed en

onafhankelijk van zijn wil en waardoor hij 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 de loutere verwijzing naar de

algemene situatie in Libanon in het algemeen en in de vluchtelingenkampen in het bijzonder, en naar de

invloed van het gewapend conflict in Syrië op de situatie in Libanon slaagt verzoeker er evenwel niet in

concreet aannemelijk te maken dat hij zich op het ogenblik van zijn vertrek uit Libanon in persoonlijke

situatie van ernstige onveiligheid in de zin van artikel 1D van de Vluchtelingenconventie bevond.
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Zo uit de beschikbare informatie inderdaad blijkt de aandacht van de donoren verschoven is naar de

Syrische crisis en dit onrechtstreeks een impact heeft gehad op de fondsen beschikbaar voor de reeds

bestaande emergency appeals en andere activiteiten die gefinancierd worden door middel van de

vrijwillige bijdragen van donoren, en dat de influx van Syrische vluchtelingen een impact heeft op het

leven in Libanon in het algemeen en in de vluchtelingenkampen – waar de algemene situatie en de

leefomstandigheden erbarmelijk kunnen zijn – in het bijzonder, treedt de Raad verweerder bij waar deze

in zijn nota met opmerkingen benadrukt dat niet elke persoon woonachtig (in de vluchtelingenkampen)

te Libanon in precaire omstandigheden leeft, waardoor verzoeker niet kan volstaan met het louter

verwijzen naar de algemene socio-economische situatie (in de vluchtelingenkampen) te Libanon, maar

hij concreet aannemelijk dient te maken dat hij bij terugkeer naar zijn land van gewoonlijk verblijf een

reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, b van de Vreemdelingenwet loopt. Uit

verzoekers eigen verklaringen blijkt evenwel dat zijn individuele situatie naar omstandigheden behoorlijk

is. Zo blijkt dat verzoeker zijn studies middelbaar onderwijs afgerond heeft en hiervoor geen beroep

heeft moeten doen op de bijstand van de UNWRA (zie gehoorverslag CGVS, p. 6-7), dat verzoeker in

Libanon over een familiaal netwerk beschikt waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat

verzoeker hier bij terugkeer op kan steunen (zie gehoorverslag CGVS, p. 5-6), dat verzoeker niet

woonachtig was in een vluchtelingenkamp, maar in het huis van zijn overleden grootvader in Bar Ilyas

verbleef (zie gehoorverslag CGVS, p. 3- 4) en dat er dus kan worden aangenomen dat hij daar opnieuw

onderdak kan krijgen, dat verzoeker uitdrukkelijk verklaarde dat de financiële situatie van zijn familie

goed was (zie gehoorverslag CGVS, p. 7) en wel in die mate dat verzoeker tijdens zijn studies in België

financieel werd onderhouden door zijn vader en zijn grootvader (zie CGVS, p. 5) en dat hij na het

overlijden van zijn grootvader steun kreeg van zijn ooms langs vader kant en van zijn broer die

ondertussen arts is geworden (zie gehoorverslag CGVS, p. 5). Uit de vaststelling dat verzoekers familie

nooit UNWRA-steun kreeg omdat de aanvraag veel moeite zou kosten blijkt bovendien dat verzoekers

familie UNWRA-steun niet dringend noodzakelijk achtte om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien

(zie gehoorverslag CGVS, p. 3).

Waar verzoeker het Commissariaat-generaal verwijt enkel rekening te houden met een toestand in het

verleden, kan de Raad slechts vaststellen dat uit het gehoorverslag genoegzaam blijkt dat er niet alleen

gepeild werd naar verzoekers financiële en familiale situatie vóór zijn vertrek uit Libanon, maar ook naar

de huidige (financiële) situatie van zijn familie. Verzoeker verklaarde dienaangaande dat hij met zijn

familie had gebroken en dat zij niet meer in Libanon verblijven (zie CGVS, p. 4, 5, 6, 10, 14).

Daargelaten het gegeven dat verzoeker deze bewering geenszins staaft, dient te worden vastgesteld dat

verzoeker uitdrukkelijk verklaarde dat het gebrek aan contact met zijn familie en hun vertrek uit Libanon

te wijten was aan zijn problemen met Fatah. Verzoekers asielrelaas werd evenwel ongeloofwaardig

bevonden, een vaststelling die verzoeker in onderhavig verzoekschrift overigens niet tracht te

weerleggen. Bijgevolg kan verzoeker zich niet steunen op zijn ongeloofwaardig bevonden asielrelaas

om aan te voeren dat hij niet langer op de steun van zijn familie kan rekenen.

Waar verzoeker tot slot van mening is dat er moet onderzocht worden op welke steun hij actueel kan

rekenen, kan hij worden gevolgd. Uit wat voorafgaat blijkt ook duidelijk dat de beoordeling wel degelijk

actueel is. Waar verzoeker echter meent dat er bovendien moet achterhaald worden op welke steun hij

in de toekomst kan rekenen, gaat hij er echter aan voorbij dat het Commissariaat-generaal en ook de

Raad hun oordeel steeds moeten steunen op de feitelijke en actuele situatie, zoals deze zich voordoet

in het land van gewoonlijk verblijf op het ogenblik van zijn beslissing. Verzoeker beperkt zich tot het

uiten van veronderstellingen en speculaties over wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren, maar

brengt geen concrete elementen aan die een ander licht kunnen werpen op de evaluatie van zijn

levensomstandigheden in Bar Ilyas.

Gelet op het geheel van wat voorafgaat, treedt de Raad de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen bij waar deze besluit dat nergens uit verzoekers verklaringen kan worden afgeleid dat

er in zijn hoofde concrete en ernstige veiligheidsproblemen of ernstige problemen van socio-

economische of medische aard bestaan die er toe geleid hebben dat hij zijn land van gewoonlijk verblijf

diende te verlaten en dat verzoeker geen concrete elementen aanbracht waaruit zou blijken dat de

algemene situatie in Bar Ilyas van die aard is dat hij in geval van terugkeer naar Libanon persoonlijk een

bijzonder risico op een ‘onmenselijk en vernederende behandeling’ loopt zodat niet kan worden

aangenomen dat hij in een mensonwaardige situatie zou terechtkomen indien hij zou terugkeren naar de

wijk waar hij verbleef.

De Raad benadrukt in dit verband nog dat van ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke

of vernederende behandeling of bestraffing, zoals opgenomen in de definitie van de subsidiaire

bescherming uit artikel 48/4, § 2, b) van de vreemdelingenwet, met verwijzing naar de rechtspraak van

het EHRM inzake artikel 3 EVRM, slechts gewag kan worden gemaakt indien de slechte behandeling
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een “minimum level of severity” bereikt, waarvan de beoordeling afhankelijk is van alle omstandigheden

van de zaak (zie EHRM, Ierland t. Verenigd Koninkrijk, 18 januari 1978, § 162). Terzelfder tijd heeft het

EHRM overwogen dat een loutere mogelijkheid op mishandelingen als gevolg van de onzekere situatie

in een land, op zich geen aanleiding geeft tot een schending van artikel 3 van het EVRM (zie EHRM,

Fatgan Katani e.a. v. Duitsland, 31 mei 2001 en EHRM, Vilvarajah e.a. v. Verenigd Koninkrijk, 30

oktober 1991, § 111) en dat, wanneer de bronnen waarover het EHRM beschikt slechts een algemene

situatie beschrijven, de concrete beweringen van de verzoekende partij in een bepaalde zaak moeten

gestaafd worden door andere bewijsmiddelen (zie EHRM, Y. v. Rusland, 4 december 2008, § 79;

EHRM, Saadi v. Italië, 28 februari 2008, § 131; EHRM, N. v. Finland, 26 juli 2005, § 167; EHRM,

Mamatkulov and Askarov v. Turkije, 4 februari 2005, § 73; EHRM, Müslim v. Turkije, 26 april 2005, §

68).

Gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van zijn vluchtrelaas en mede in acht genomen het

geheel van wat voorafgaat, toont verzoeker niet aan dat de bepalingen van artikel 48/4, § 2, a) en b) van

de vreemdelingenwet inzake de subsidiaire beschermingsstatus op hem van toepassing zijn en zijn er

geen redenen voorhanden om aan te nemen dat verzoeker in zijn land van herkomst een reëel risico

loopt een behandeling te ondergaan in strijd met artikel 3 EVRM.

2.15. In zoverre verzoeker met een citaat uit een arrest van de Franse Raad van State nog wil

aanvoeren dat de UNWRA heden niet in staat om Palestijnen te beschermen, wijst de Raad erop dat

nergens uit de bewoordingen vervat in artikel 1D van de Vluchtelingenconventie kan worden afgeleid dat

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

Verenigde Naties voor de Vluchtelingen” niet alleen bijstand, maar ook bescherming dienen te bieden.

De Raad treedt verwerende partij bij waar ze in de verweernota uiteenzet dat de uitdrukking “bijstand of

bescherming” dient te worden opgevat dat zij betrekking heeft op ofwel de bescherming die wordt

verleend door “een van de andere organen of instellingen van de Verenigde Naties” dan het UNHCR,

ofwel de bijstand die wordt verleend door “een van de andere organen of instellingen van de Verenigde

Naties” dan het UNHCR. Indien een persoon thans van een of andere van deze instellingen ofwel de

bescherming, ofwel de bijstand geniet is hij op grond van het eerste lid van artikel 1D uitgesloten van de

Vluchtelingenconventie. Het is dan het opgehouden van respectievelijk deze bijstand of deze

bescherming dat de toepassing van artikel 1D, tweede lid van de Vluchtelingenconventie met zich

meebrengt.

Dat de in artikel 1D vervatte dichotomie bijstand-bescherming geenszins bestempeld kan worden als

een aanwijzing dat enkel die organen van de Verenigde Naties die een beschermingsmandaat hebben

onder het toepassingsgebied van artikel 1D van de Vluchtelingenconventie ressorteren blijkt voorts uit

paragraaf 142 van de UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status

van december 2011. Hierin wordt gestipuleerd:”Exclusion under this clause applies to any person who is

in receipt of protection or assistance from organs or agencies of the United Nations, other than the

United Nations High Commissioner for Refugees. Such protection or assistance was previously given by

the former United Nations Korean reconstruction Agency (UNKRA) and is currently given by the United

Nations relief and Works Agency For Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) There could be

other similar situations in the future”. Ook al is de UNRWA in beginsel dus niet belast is met het

beschermen van de rechten, eigendommen en belangen van de Palestina Vluchtelingen, toch staat het

buiten kijf dat de in 1949 opgerichte United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in

the Near East één van de in artikel 1D van de Vluchtelingenconventie vervatte “andere organen en

instellingen van de Verenigde Naties dan UNHCR” is. Verzoeker dient derhalve aan te tonen dat hij zich

persoonlijk niet langer op de bijstand van de UNRWA zou kunnen beroepen, waar hij in gebreke blijft

zoals blijkt uit hetgeen uiteengezet onder punt 2.14..

2.16. Wat betreft de actuele veiligheidssituatie in Libanon in het algemeen en de actuele situatie van

Palestijnse vluchtelingen in de Libanese vluchtelingenkampen in het bijzonder, blijkt uit een grondige

analyse van de actuele veiligheidssituatie in Libanon (zie COI Focus Libanon “De actuele

veiligheidssituatie” d.d. 25 april 2014) dat de huidige veiligheidssituatie in Libanon grotendeels bepaald

wordt door de situatie in Syrië. De gevolgen van Hezbollah’s betrokkenheid in de Syrische burgeroorlog

lieten zich snel voelen in Libanon. Het geweld dat Libanon heden kenmerkt, neemt er de vorm aan van

autobommen, politiek moorden en grensgeweld en is hoofdzakelijk geconcentreerd in de gevestigde

frontlinies in Tripoli, de grensstreek met Syrië en de zuidelijke buitenwijken van Beiroet. Uit de

beschikbare informatie blijkt voorts dat er sinds het uitbreken van het Syrisch conflict in oktober 2012 20

terreuraanslagen gepleegd zijn in Libanon. Het gros van deze aanslagen is toe te schrijven aan

soennitische extremistische groeperingen die Hezbollah of haar sjiitische achterban als doelwit hebben.
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Hierbij worden vooral de zuidelijke buitenwijken van Beirut geviseerd. Soennitische extremistische

groeperingen richten hun pijlen voorts in toenemende mate op het leger in de regio’s Tripoli, Bekaa en

Akkar. Bij dit soort aanvallen op militaire doelwitten vallen evenwel weinig burgerslachtoffers. In de

grensregio met Syrië concentreert het geweld zich hoofdzakelijk in de Bekaa-vallei (Hermel, Arsal,

Baalbek) en Akkar. Syrische rebellengroepen voeren er 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. Ook bij het toenemend sektarisch geweld in de grensregio’s vallen de slachtoffers vooral onder

de strijdende partijen. Uit de beschikbare informatie blijkt voorts dat er in de stad Tripoli gewelddadige

confrontaties plaatsvinden tussen soennitische milities uit de wijk Bab al-Tabbaneh en de Alawitische

strijders uit de wijk Jabal Mohsen. Omdat het geweld plaatsvindt in dichtbevolkte woonwijken vallen er

ook burgerslachtoffers te betreuren. Sinds april 2014 is er in de stad evenwel een staakt-het-vuren van

kracht dat voorlopig standhoudt. In de overige regio’s is het overwegend rustig. De veiligheidssituatie in

Zuid-Libanon is stabiel. 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.

De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen besluit uit het voorgaande dat er in

Libanon 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. Verzoeker

betwist dit besluit op generlei wijze, noch brengt hij informatie bij waaruit kan blijken dat de informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt niet correct dan wel niet actueel zou zijn of dat de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen hieruit de verkeerde conclusies zou

hebben getrokken. Dienvolgens wordt de analyse door de commissaris-generaal van de

veiligheidssituatie in Libanon door de Raad overgenomen en tot de zijne gemaakt.

2.17. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oplegt zijn beslissingen

zorgvuldig voor te bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief

dossier blijkt dat verzoeker op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen werd

gehoord. Tijdens dit interview kreeg hij de mogelijkheid zijn asielmotieven uiteen te zetten en zijn

argumenten kracht bij te zetten, kon hij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en heeft hij zich

laten bijstaan door zijn advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Arabisch machtig is. De

Raad stelt verder vast dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich voor het

nemen van de bestreden beslissing heeft gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op

algemeen bekende gegevens over het voorgehouden land van herkomst van verzoeker en op alle

dienstige stukken. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet

worden bijgetreden. Evenmin kan de schending van het redelijkheidsbeginsel worden volgehouden,

aangezien de bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop

zij is gebaseerd.

2.18. In acht genomen het geheel van wat voorafgaat wordt verzoeker conform artikel 1D van de

Vluchtelingenconventie juncto artikel 55/2 van de vreemdelingenwet uitgesloten van de

vluchtelingenstatus. Verzoeker toont voorts niet aan dat dat de bepalingen van artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet inzake de subsidiaire beschermingsstatus op hem van toepassing zijn.

2.19. Waar verzoeker in fine vraagt om, in ondergeschikte orde, de bestreden beslissing te vernietigen,

wijst de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft de beslissing van de commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen tot uitsluiting 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.

Het enig middel is ongegrond.
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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.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien december tweeduizend veertien

door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


