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nr. 137 045 van 23 januari 2015

in de zaak RvV X / IV

In zake: X - X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Palestijnse nationaliteit te zijn, op 27 juni 2014

hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 28 mei 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 8 oktober 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

7 november 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DIGNEF.

Gehoord de opmerkingen van advocaat LAMBRECHT, die loco advocaat V. VEREECKE verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché R. LARNO, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt in hoofde van eerste verzoeker, de heer A.A.A.Z., als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde van Palestijnse origine te zijn en geboren te zijn in Libië. U woonde sinds het jaar

1994 echter in Saida in Libanon. U bent een soennitische moslim en u werkte circa tien jaar in een

restaurant als chef-kok. Sinds 2010 was u in dienst als chauffeur bij Sheikh Suheib Habla, de leider van

de soennitische groepering van de Hezbollah, genaamd de ‘Saraya al Muqauwma’. De bestaansreden

van deze groepering is de strijd tegen Israël. Vanaf juni 2011 volgde u vier militaire opleidingen en werd

u ingeschakeld voor gewapende acties. De militaire opleidingen werden om het half jaar georganiseerd

en de laatste opleiding volgde u in december 2012. In januari 2013 raakte bekend dat de
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Hezbollah jongeren naar Syrië gestuurd had. Op 5 maart 2013 kreeg ook u het bevel om te vertrekken

naar Syrië. U weigerde dit en op de dag van het vertrek daagde u niet op. De volgende dag hoorde u via

uw buurvrouw dat uw vrouw en zoon werden opgenomen in het ziekenhuis. Er waren mannen van

de Sheikh bij uw vrouw geweest en u had het bericht gekregen dat u de Sheikh moest contacteren.

Dit deed u ook. De Sheikh vroeg u om langs te komen. De Sheikh bedreigde u en stelde dat u hem

moest gehoorzamen. U zou de volgende dag opnieuw bij hem moeten verschijnen. U kreeg de volgende

dag te horen dat u met de volgende lichting strijders zou moeten vertrekken naar Syrië op een nog

nader te bepalen datum.

U bleef nog langer dan een maand in Libanon. U en uw gezin vonden een tijdelijk onderkomen in

het huis van uw moeder. Op 14 april 2013 zouden jullie Libanon verlaten hebben. Op 21 april 2013

werden jullie aangetroffen op de luchthaven te Zaventem waar u en uw vrouw, S.(…) B.(…) R.(…)

(CGVS 13/01104/B; OV 7.693.943), asiel aanvroegen.

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legde u de volgende documenten neer: een originele kaart

van uw werk als lijfwacht, een origineel attest (volmacht) over het gebruik van uw auto,

originele identiteitskaarten, een originele UNRWA Family Registration Card, een origineel medisch

attest van uw zoon en een USB-stick. U legde eveneens artikels neer waarmee u de activiteiten van de

Saraya al Muqauwma wil aantonen.

Op 8 mei 2013 nam het CGVS een beslissing tot uitsluiting van de vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing werd door de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen vernietigd op 28 juni 2013 in arrest nr 106 147.

Op 16 juni 2013 kwamen uw moeder Z.(…) A.(…) J.(…) N.(…) (CGVS 13/01165; OV 7.721.678) en

uw broer A.(…) E.(…) H.(…) A.(…) A.(…) J.(…) (CGVS 13/01166; OV 7.723594) aan in Zaventem en

vroegen diezelfde dag asiel aan op basis van asielmotieven die verschillend zijn van de uwe. Op 10 juli

2013 nam het CGVS een beslissing tot uitsluiting van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing werd door de RVV bevestigd op 14 augustus 2013 in

arrest nr. 108 273.

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 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 en uw echtgenote als Palestijnen een verblijfsrecht hadden in Libanon

en de bijstand zouden kunnen verkrijgen van de UNRWA (CGVS 02/05/2013, p. 3,4; S.(…) B.(…)

R.(…) 05/05/2014, p. 3). Rekening houden 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.

Uw verklaringen dat u naar de oorlog in Syrië gestuurd zou worden door de Hezbollah zijn

volstrekt ongeloofwaardig omwille van de volgende redenen.

Ten eerste is het niet geloofwaardig dat u gerekruteerd zou zijn voor de strijd in Syrië. Uit de door

ons geraadpleegde informatie, waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw administratief dossier,

blijkt immers dat er geen gevallen bekend zijn van gedwongen rekruteringen door de Hezbollah.

Toetreding gebeurt op vrijwillige basis en men wordt pas geschikt bevonden na een periode van

ideologische indoctrinatie en een doorgedreven militaire opleiding. De Hezbollah zou beschikken over

een eigen leger, de zogenaamde Muqawama al-Islamiya of ‘het Islamitisch Verzet’. Dit zijn de

beroepsstrijders van de Hezbollah. Daarnaast bestaat er een reservistenkorps. De rekrutering en
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inlijving van reservisten en beroepsstrijders gebeurt op vrijwillige basis. Voor de oorlog in Syrië is er

geen tekort aan reservisten en beroepsstrijders.

Bovendien blijkt uit de geraadpleegde informatie dat er uitsluitend beroep gedaan wordt op

sjiieten aangezien dit een conflict is van sektarische aard. Uit de informatie blijkt eveneens dat er geen

gevallen bekend zijn van jonge sjiieten of Palestijnen die gedwongen werden om zich in te lijven bij de

Hezbollah. Het tegendeel zou juist waar zijn. Er wordt vermeld dat werkloze jongeren zich vaak vrijwillig

opgeven voor de strijd in Syrië, ook bijvoorbeeld diegenen die behoren tot de ‘Lebanese Resistance

Forces’ of de ‘Saraya al-Muqawama’, de beweging waartoe u beweerde te behoren. De vergoeding zou

immers groter zijn dan de vergoeding voor de collega’s die in Libanon dienst doen of deel uit maken van

de reservelijst. Wat betreft de rekrutering van Palestijnen werd er nog gesteld dat zij als soennieten

gerekruteerd worden voor groeperingen zoals de Saraya al-Muqawama. Ook hier is evenwel geen

sprake van gedwongen rekrutering en is het financiële de belangrijkste dwingende factor.

U geconfronteerd met deze vaststellingen tijdens een tweede interview op het CGVS in het kader

van uw eerste asielaanvraag, ontkent u dat er enkel beroep gedaan wordt op vrijwilligers. U erkent dat

de financiële beloning een drijfveer was voor vele werkloze jongeren om zich aan te sluiten, maar u

stelde ook dat uw naam op een lijst stond met strijders en dat u niet de keuze had over uw rekrutering

(CGVS 05/05/2014, p. 3). U blijft bij uw bewering dat u gedwongen gerekruteerd werd. Uw verklaringen

kunnen echter niet overtuigen omwille van de beschikbare informatie, de inconsistenties

en ongeloofwaardigheden in uw asielrelaas.

Ten eerste kunnen er vragen gesteld worden bij uw motivatie om zich in 2011 bij de militaire tak van

de groepering te voegen op een moment dat de Syrische revolutie al aan de gang was. De Sheikh zou

u geïnspireerd hebben tot die keuze zodat u ‘tegen de Joden’ kon vechten. Bovendien wou u beter

leren omgaan met wapens (CGVS 02/05/2013, p. 14). Wat er ook van zij, het is te verwachten dat u

beseft zou hebben dat uw participatie bij deze groepering zou inhouden dat u ingezet kon worden

bij gewapende conflicten, bijvoorbeeld in de strijd tegen Israël. Aangezien het conflict in Syrië ten tijde

van uw ‘inlijving’ in de gewapende tak van een groepering van de Hezbollah al gaande was, is het

niet aannemelijk dat u destijds niet nagedacht zou hebben over een mogelijke rekrutering voor Syrië

(CGVS 02/05/2013, p. 14). Dit belette u echter niet om militaire opleidingen te volgen en actief te

blijven doorheen de jaren bij deze gewapende militie. Uit uw verklaringen blijkt geenszins dat u

gedwongen werd om toe te treden tot deze groepering of dat u een militaire opleiding moest ondergaan.

Integendeel, op het ogenblik dat de oorlog reeds woedde in Syrië kiest u er zelf voor om deze

opleidingen te volgen. Het is dan ook niet geloofwaardig dat u niet zou hebben stilgestaan bij de

mogelijke consequenties van uw toetreding en u niet eerder besloten zou hebben om de groepering te

verlaten.

Ten tweede is het, en zoals reeds werd bevestigd door de geraadpleegde informatie, op zich

niet aannemelijk dat de Hezbollah u, als soenniet, gedwongen zou hebben om ter bescherming van

sjiieten naar het sektarische conflict in Syrië te gaan. Het moet de Hezbollah immers bekend zijn dat

een verplichte rekrutering van soennieten in een sektarische conflictsituatie gevaarlijk kan zijn. Uit

de geraadpleegde informatie blijkt dan ook niet dat soennieten, of Palestijnen, gedwongen

gerekruteerd werden om naar Syrië te gaan. De informatie bevestigt zelfs het tegendeel.

Ten derde dient opgemerkt te worden dat uit uw verklaringen niet blijkt dat u beslist heeft om af te

haken of de groepering te verlaten toen u wist dat de Hezbollah strijders naar Syrië stuurde of toen u het

bevel kreeg om te gaan vechten in Syrië. Medio 2012 liet u na om uw positie kenbaar te maken toen u

een gesprek had met de Sheikh nadat u opgevangen had dat de Hezbollah strijders stuurde naar

Syrië (CGVS 02/05/2013, p. 16). Evenmin sprak u met de Sheikh toen er midden januari 2013

aangekondigd werd dat er mensen zouden uitgestuurd worden voor de Hezbollah (CGVS 02/05/2013, p.

17). Toen u de Sheikh op een bepaald moment persoonlijk sprak zou u hem gezegd hebben dat u niet

wou gaan omwille van uw gezin, maar toen hij sprak over het martelaarschap heeft u niet kenbaar

gemaakt dat u uiteindelijk niet zou gaan, noch heeft u de groepering op dat moment verlaten. U zou in

die periode al ‘voor uzelf’ uitgemaakt hebben dat u niet zou gaan (CGVS 02/05/2013, p. 18, 19). In de

periode tussen dit gesprek en de vertrekdatum heeft u echter geen actie ondernomen om uzelf in

veiligheid te brengen, noch heeft u zich nadrukkelijk verzet tegen uw daadwerkelijke vertrek (CGVS

02/05/2013, p. 18-19). Uw handelingen verraden geenszins dat u moeite heeft gedaan om de

groepering te verlaten of dat u voorzorgsmaatregelen getroffen had om uw veiligheid en die van uw

gezin te garanderen ingeval van een weigering te vertrekken. Meer zelfs, u lijkt er niet echt over

nagedacht te hebben wat u zou doen na uw ‘desertie’.

Het is immers bevreemdend dat u bijzonder luchtig omging met de situatie (CGVS 02/05/2013, p. 19).

U zou de dag van ‘uw vertrek naar Syrië’ doorgebracht hebben bij uw ouders en vrienden en u had uw

gsm uitgeschakeld. U had naar eigen zeggen op dat moment ‘afstand’ genomen van deze mensen.

Diezelfde dag contacteerde u uw vroegere werkgever van een restaurant met de vraag of u er terug aan

de slag kon (CGVS 02/05/2013, p. 19). Er dient dan ook opgemerkt te worden dat uw lakse
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houding voorafgaand aan een feitelijk vertrek naar de oorlog in Syrië en uw gelaten houding op de dag

van het vertrek totaal niet geloofwaardig zijn. Het betreft hier immers een gewapende groepering die u

‘dwong’ om te gaan strijden in Syrië. Zoals hierboven vermeld heeft u zich niet uitdrukkelijk verzet tegen

uw rekrutering naar Syrië. U nam geen voorzorgmaatregelen om uzelf en uw gezin in veiligheid te

brengen toen u zich beraadde over uw desertie bij de groepering, terwijl het voor zulk een groepering

hoe dan ook gemakkelijk zou zijn u op het spoor te komen. Overigens blijkt uit uw verklaringen dat

‘mannen’ uw vrouw en zoon onmiddellijk gevonden zouden hebben in uw woning. Uw buurvrouw

contacteerde u telefonisch na dit bezoek (CGVS 02/05/2013, p. 19, 20). Uw zoon werd gehospitaliseerd

omwille van de zware breuken die hij zou hebben opgelopen (CGVS 02/05/2013, p. 20). Indien u

werkelijk vreesde om naar Syrië gestuurd te worden kan er worden verondersteld dat u dit duidelijk ter

sprake brengt bij de groepering of dat u ruim op tijd op de één of andere manier toch iets onderneemt

om uw vertrek tegen te gaan of dat u op zijn minst nagedacht zou hebben over hoe uw leven verder te

organiseren om problemen te voorkomen na uw weigering. Bovendien kan van zulk een persoon een

grote vrees verwacht worden jegens de Sheikh en de actieve leden van de Saraya die nog in uw streek

verbleven. Uit uw handelingen op ‘de dag van uw vertrek’ blijkt zulk een vrees niet. Uw laconieke

houding is geenszins in overeenstemming met de context van een gedwongen rekrutering en een

vervolgingsvrees.

Ten vierde is het bevreemdend dat u nog meer dan een maand in de streek bent blijven wonen tot

uw vertrek uit Libanon, ondanks het feit dat de Sheikh u op elk moment naar Syrië kon sturen

(CGVS 02/05/2013, p. 20-21). Uw vrouw beweerde dat jullie in het ‘huis van uw moeder’ verbleven

(CGVS S.(…) B.(…) R.(…) 02/05/2013, p. 5). Wat er ook van zij, de groepering kon u ongetwijfeld

gemakkelijk vinden bij uw moeder. Er is met andere woorden sprake van een laattijdig vertrek uit uw

streek en uit Libanon, toch wanneer u stelt dat uw leven en veiligheid op het spel stonden. Bovendien

blijkt dat jullie het onnodig vonden om met een vals paspoort te reizen (CGVS 02/05/2013, p. 21). Jullie

reis met een eigen paspoort duidt erop dat jullie geen vrees hebben ten opzichte van de Libanese

overheid. Nochtans heeft de Hezbollah een grote vertegenwoordiging in de Libanese regering. Indien

jullie een ware vervolgingsvrees jegens de Hezbollah zouden hebben is het niet geloofwaardig dat jullie

op een legale manier het land konden verlaten.

Ten vijfde is het opmerkelijk dat noch uw vrouw, noch uw moeder op de hoogte waren van

uw betrokkenheid bij de Saraya Al Muqauwma. Slechts kort voor uw vertrek zou u hen hebben ingelicht

over uw werk en over uw problemen (CGVS Z.(…) A.(…) J.(…) N.(…), p. 7, 8; CGVS S.(…) B.(…)

R.(…) 02/05/2013, p. 3, 4). Uw vrouw kent zelfs de naam niet van de groepering waarvoor u toch

geruime tijd actief was (CGVS S.(…) B.(…) R.(…) 02/05/2013, p. 3, 4). Ook uw broer lijkt niets geweten

te hebben over uw situatie. U zou niets gezegd hebben tegen hem en volgens zijn verklaringen zou de

familie ‘geschokt’ geweest zijn toen ze hoorden dat u zich in België bevond (CGVS A.(…) e.(…) H.(…)

A.(…) A.(…) J.(…), p. 6, 7). Hij zou overigens niet geweten hebben dat u politiek actief of bij een

groepering was. Noch heeft hij enig idee van de reden van uw vlucht naar België (CGVS A.(…) e.(…)

H.(…) A.(…) A.(…) J.(…), p. 6, 7). Nochtans stelde uw moeder al vóór jullie vlucht naar België op de

hoogte geweest te zijn van de asielmotieven van u en uw gezin en is het dan ook niet aannemelijk dat

zij deze zaken niet zou hebben verteld aan uw broer, die toch een volwassen man is. Bovendien zijn uw

moeder en uw broer twee maanden na uw asielaanvraag toegekomen in België om asiel aan te vragen

en is het aannemelijk dat zij uitgebreid met elkaar gesproken zouden hebben over de problemen die de

familie ondervonden had in Libanon. Het feit dat de personen in uw omgeving nauwelijks weet hebben

van uw betrokkenheid bij de groepering Saraya Al-Muqauwama en de problemen die u ondervonden

heeft, wijzen nogmaals op de ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Ten slotte blijkt dat u en uw echtgenote als Palestijnen een verblijfsrecht hadden in Libanon en jullie

er als dusdanig de bijstand van de UNRWA konden inroepen (CGVS 02/05/2013, p 3, 4; CGVS

S.(…) B.(…) R.(…) 05/05/2014, p. 3). Tijdens het tweede interview dat georganiseerd werd in het kader

van uw eerste asielaanvraag, stelde u dat u ‘niet’ kan ‘genieten’ van de diensten van UNRWA

(CGVS 05/05/05, p. 6). Echter, zowel tijdens het eerste als even later tijdens het tweede interview stelde

u dat u geen gebruik hoefde te maken van de UNRWA diensten (CGVS 02/05/2013, p. 4; CGVS

05/05/2014, p. 6). U zou voldoende financiële middelen gehad hebben, u had werk en u woonde buiten

de Palestijnse vluchtelingenkampen (CGVS 05/05/2014, p. 6-8). Uw ouders zouden bovendien nog een

woning bezitten in Saida (CGVS 05/05/2014, p. 8). Uit uw verklaringen blijkt dan ook dat uw familie

bewust de hulp van UNRWA niet inriep. Volgens uw moeder bijvoorbeeld heeft u samen met uw broers

onderwijs genoten in een UNRWA school in Saida, maar werden jullie door haar van school gehaald

omdat jullie als Palestijn geen mogelijkheid hadden om ambtenaar te worden (CGVS Z.(…) A.(…) J.(…)

N.(…), p. 5). Uw vrouw stelde dat uw eigen kinderen niet naar een UNRWA school gaan maar naar een

Libanese overheidsschool (CGVS S.(…) B.(…) R.(…) 05/05/2014, p. 3). Bovendien stelde uw vrouw dat

de gezondheidszorg van UNRWA ondermaats is. Zij stelde evenwel dat jullie soms van

hun gezondheidszorg gebruik maken, terwijl u stelde uw eigen financiële middelen aan te wenden voor
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de gezondheidszorg (CGVS 05/05/2014, p. 7; CGVS S.(…) B.(…) R.(…) 05/05/2014, p. 3). Wat er ook

van zij, op geen enkele manier heeft u aannemelijk gemaakt dat u niet in staat zou zijn om de bijstand

van UNRWA te krijgen.

Wat betreft uw identiteitskaarten en de UNRWA Familiy Registration Card, moet er opgemerkt

worden dat uw identiteit en die van uw familieleden op zich niet wordt niet betwist. De originele kaart van

uw werk als lijfwacht kan de bovenstaande vaststellingen over de ongeloofwaardigheid van uw

asielrelaas niet wijzigen daar het niet geloofwaardig is dat u betrokken bent bij de ‘Saraya al

Muqauwma’. De volmacht die u gaf aan de Sheikh doet niet ter zake voor de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas. Het feit dat u de Sheikh kende wordt op zich immers niet betwist. Het medisch attest van uw

zoon beschrijft een hersentrauma. In dit medisch document wordt er op geen enkele manier verwezen

naar de oorzaak, die velerlei kan zijn. De USB-stick die u neerlegde bevat een aantal foto’s van uw

zoon, van een landschap, van een muur, van uzelf met de Sheikh en van uzelf met een wapen. Ook

deze foto’s bewijzen geenszins uw asielrelaas. De foto van u met een wapen en een gefotoshopte

Palestijnse vlag is slechts een portret. Niets meer en niets minder. Derhalve zijn deze documenten niet

van die aard dat ze de bovenstaande vaststellingen kunnen ombuigen.

De drie artikels die u neerlegde van de websites www.elnashra.com en www.14march.org en die u

zelf heeft laten vertalen, zijn evenmin van die aard dat ze uw asielrelaas kunnen bewijzen. In de

eerste plaats komt uw naam in geen van deze artikels voor (CGVS 05/05/2014, p. 2-3). In de tweede

plaats staat in deze artikels niet te lezen dat het net de leden van de Saraya Al-Muqauwama zijn die

ingezet worden in Syrië. Uit de informatie kan dan ook niet opgemaakt worden dat de groepering

effectief strijders stuurt naar Syrië. Evenmin kan er uit deze artikels opgemaakt worden dat er sprake is

van dwang om te gaan strijden in Syrië. Indien u met deze artikels wil bewijzen dat de Saraya Al-

Muqauwama een subgroepering is van de Hezbollah, dan erkent het CGVS inderdaad dit feit

(CGVS 05/05/2014, p. 2). U meent echter ook dat deze informatie bewijst dat de Saraya Al-Muqauwama

actief is in Syrië (CGVS 05/05/2014, p. 2). Uit de door u neergelegde artikels blijkt echter niet expliciet

dat de Saraya actief is in Syrië. De artikels zijn dan ook geen bewijs voor uw asielrelaas.

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. Conform artikel 1D van de Vluchtelingenconventie juncto artikel

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

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 beschikt.

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.

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

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

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

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

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

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

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

voornoemd artikel van de vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

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

De actuele veiligheidssituatie- dd. 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, 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
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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.

Volledigheidshalve dient nog te worden opgemerkt dat het CGVS in hoofde van uw echtgenote, die

zich op dezelfde motieven baseert, eveneens een beslissing tot uitsluiting van de vluchtelingenstatus

en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus heeft genomen.

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.”.

De bestreden beslissing luidt in hoofde van tweede verzoekster, mevrouw S.B.R., als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde van Palestijnse origine te zijn en afkomstig te zijn uit Libanon. Sinds 2002 bent u

gehuwd met A.(…) A.(…) A.(…) Z.(…) (CGVS 13/01104; OV 7.693.943). U woonde sinds het jaar 1994

echter in Saida in Libanon. U bent een soennitische moslim en u werkte voor uw huwelijk in

een chocoladefabriek. De problemen die u naar België brachten hebben te maken met de activiteiten

van uw echtgenoot. U weet zelf niet veel over de activiteiten van uw man, slechts dat hij chauffeur was

van de Sheikh en gedwongen werd om naar Syrië te gaan. Er kwamen op een dag mannen bij u langs

toen uw man buitenshuis was. Uw zoon werd tegen de grond gegooid en uzelf werd ook lastig gevallen.

Ze zeiden tegen u dat uw echtgenoot de Sheikh moest contacteren. Dit deed hij ook. De Sheikh vroeg

hem om langs te komen. De Sheikh bedreigde uw echtgenoot en stelde dat hij aan zijn bevelen

moest gehoorzamen. Jullie bleven hierna nog langer dan een maand in Libanon, weliswaar in het huis

van de moeder van uw echtgenoot, en jullie verlieten Libanon op 14 april 2013. Op 21 april 2013 werden

jullie aangetroffen op de luchthaven van Zaventem waar jullie asiel aanvroegen.

Op 8 mei 2013 nam het CGVS een beslissing tot uitsluiting van de vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing werd door de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen vernietigd op 28 juni 2013 in arrest nr 106 147.

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
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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 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 uw vluchtrelaas volledig samenhangt met dat van uw echtgenoot A.(…)

A.(…) A.(…) Z.(…) (CGVS 13/01104; OV. 7.693.943). In hoofde van uw echtgenoot werd, gezien

de ongeloofwaardige verklaringen die hij aflegde, een beslissing tot uitsluiting van de

vluchtelingenstatus genomen en werd hem ook de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd. Gezien u

zich op dezelfde asielmotieven baseert kan ook aan uw asielaanvraag geen positief gevolg worden

gegeven. We verwijzen hiervoor naar de omstandig gemotiveerde beslissing in hoofde van uw

echtgenoot.

“Uit uw verklaringen blijkt dat u en uw echtgenote als Palestijnen een verblijfsrecht hadden in Libanon

en de bijstand zouden kunnen verkrijgen van de UNRWA (CGVS 02/05/2013, p. 3,4; S.(…) B.(…)

R.(…) 05/05/2014, p. 3). Rekening houden 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.

Uw verklaringen dat u naar de oorlog in Syrië gestuurd zou worden door de Hezbollah zijn

volstrekt ongeloofwaardig omwille van de volgende redenen.

Ten eerste is het niet geloofwaardig dat u gerekruteerd zou zijn voor de strijd in Syrië. Uit de door

ons geraadpleegde informatie, waarvan een kopie werd toegevoegd aan uw administratief dossier,

blijkt immers dat er geen gevallen bekend zijn van gedwongen rekruteringen door de Hezbollah.

Toetreding gebeurt op vrijwillige basis en men wordt pas geschikt bevonden na een periode van

ideologische indoctrinatie en een doorgedreven militaire opleiding. De Hezbollah zou beschikken over

een eigen leger, de zogenaamde Muqawama al-Islamiya of ‘het Islamitisch Verzet’. Dit zijn de

beroepsstrijders van de Hezbollah. Daarnaast bestaat er een reservistenkorps. De rekrutering en

inlijving van reservisten en beroepsstrijders gebeurt op vrijwillige basis. Voor de oorlog in Syrië is er

geen tekort aan reservisten en beroepsstrijders.

Bovendien blijkt uit de geraadpleegde informatie dat er uitsluitend beroep gedaan wordt op

sjiieten aangezien dit een conflict is van sektarische aard. Uit de informatie blijkt eveneens dat er geen

gevallen bekend zijn van jonge sjiieten of Palestijnen die gedwongen werden om zich in te lijven bij de

Hezbollah. Het tegendeel zou juist waar zijn. Er wordt vermeld dat werkloze jongeren zich vaak vrijwillig

opgeven voor de strijd in Syrië, ook bijvoorbeeld diegenen die behoren tot de ‘Lebanese Resistance

Forces’ of de ‘Saraya al-Muqawama’, de beweging waartoe u beweerde te behoren. De vergoeding zou

immers groter zijn dan de vergoeding voor de collega’s die in Libanon dienst doen of deel uit maken van

de reservelijst. Wat betreft de rekrutering van Palestijnen werd er nog gesteld dat zij als soennieten

gerekruteerd worden voor groeperingen zoals de Saraya al-Muqawama. Ook hier is evenwel geen

sprake van gedwongen rekrutering en is het financiële de belangrijkste dwingende factor.

U geconfronteerd met deze vaststellingen tijdens een tweede interview op het CGVS in het kader

van uw eerste asielaanvraag, ontkent u dat er enkel beroep gedaan wordt op vrijwilligers. U erkent dat

de financiële beloning een drijfveer was voor vele werkloze jongeren om zich aan te sluiten, maar u

stelde ook dat uw naam op een lijst stond met strijders en dat u niet de keuze had over uw rekrutering

(CGVS 05/05/2014, p. 3). U blijft bij uw bewering dat u gedwongen gerekruteerd werd. Uw verklaringen

kunnen echter niet overtuigen omwille van de beschikbare informatie, de inconsistenties

en ongeloofwaardigheden in uw asielrelaas.

Ten eerste kunnen er vragen gesteld worden bij uw motivatie om zich in 2011 bij de militaire tak van

de groepering te voegen op een moment dat de Syrische revolutie al aan de gang was. De Sheikh zou

u geïnspireerd hebben tot die keuze zodat u ‘tegen de Joden’ kon vechten. Bovendien wou u beter

leren omgaan met wapens (CGVS 02/05/2013, p. 14). Wat er ook van zij, het is te verwachten dat u

beseft zou hebben dat uw participatie bij deze groepering zou inhouden dat u ingezet kon worden

bij gewapende conflicten, bijvoorbeeld in de strijd tegen Israël. Aangezien het conflict in Syrië ten tijde

van uw ‘inlijving’ in de gewapende tak van een groepering van de Hezbollah al gaande was, is het

niet aannemelijk dat u destijds niet nagedacht zou hebben over een mogelijke rekrutering voor Syrië

(CGVS 02/05/2013, p. 14). Dit belette u echter niet om militaire opleidingen te volgen en actief te
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blijven doorheen de jaren bij deze gewapende militie. Uit uw verklaringen blijkt geenszins dat u

gedwongen werd om toe te treden tot deze groepering of dat u een militaire opleiding moest ondergaan.

Integendeel, op het ogenblik dat de oorlog reeds woedde in Syrië kiest u er zelf voor om deze

opleidingen te volgen. Het is dan ook niet geloofwaardig dat u niet zou hebben stilgestaan bij de

mogelijke consequenties van uw toetreding en u niet eerder besloten zou hebben om de groepering te

verlaten.

Ten tweede is het, en zoals reeds werd bevestigd door de geraadpleegde informatie, op zich

niet aannemelijk dat de Hezbollah u, als soenniet, gedwongen zou hebben om ter bescherming van

sjiieten naar het sektarische conflict in Syrië te gaan. Het moet de Hezbollah immers bekend zijn dat

een verplichte rekrutering van soennieten in een sektarische conflictsituatie gevaarlijk kan zijn. Uit

de geraadpleegde informatie blijkt dan ook niet dat soennieten, of Palestijnen, gedwongen

gerekruteerd werden om naar Syrië te gaan. De informatie bevestigt zelfs het tegendeel.

Ten derde dient opgemerkt te worden dat uit uw verklaringen niet blijkt dat u beslist heeft om af te

haken of de groepering te verlaten toen u wist dat de Hezbollah strijders naar Syrië stuurde of toen u het

bevel kreeg om te gaan vechten in Syrië. Medio 2012 liet u na om uw positie kenbaar te maken toen u

een gesprek had met de Sheikh nadat u opgevangen had dat de Hezbollah strijders stuurde naar

Syrië (CGVS 02/05/2013, p. 16). Evenmin sprak u met de Sheikh toen er midden januari 2013

aangekondigd werd dat er mensen zouden uitgestuurd worden voor de Hezbollah (CGVS 02/05/2013, p.

17). Toen u de Sheikh op een bepaald moment persoonlijk sprak zou u hem gezegd hebben dat u niet

wou gaan omwille van uw gezin, maar toen hij sprak over het martelaarschap heeft u niet kenbaar

gemaakt dat u uiteindelijk niet zou gaan, noch heeft u de groepering op dat moment verlaten. U zou in

die periode al ‘voor uzelf’ uitgemaakt hebben dat u niet zou gaan (CGVS 02/05/2013, p. 18, 19). In de

periode tussen dit gesprek en de vertrekdatum heeft u echter geen actie ondernomen om uzelf in

veiligheid te brengen, noch heeft u zich nadrukkelijk verzet tegen uw daadwerkelijke vertrek (CGVS

02/05/2013, p. 18-19). Uw handelingen verraden geenszins dat u moeite heeft gedaan om de

groepering te verlaten of dat u voorzorgsmaatregelen getroffen had om uw veiligheid en die van uw

gezin te garanderen ingeval van een weigering te vertrekken. Meer zelfs, u lijkt er niet echt over

nagedacht te hebben wat u zou doen na uw ‘desertie’.

Het is immers bevreemdend dat u bijzonder luchtig omging met de situatie (CGVS 02/05/2013, p. 19).

U zou de dag van ‘uw vertrek naar Syrië’ doorgebracht hebben bij uw ouders en vrienden en u had uw

gsm uitgeschakeld. U had naar eigen zeggen op dat moment ‘afstand’ genomen van deze mensen.

Diezelfde dag contacteerde u uw vroegere werkgever van een restaurant met de vraag of u er terug aan

de slag kon (CGVS 02/05/2013, p. 19). Er dient dan ook opgemerkt te worden dat uw lakse

houding voorafgaand aan een feitelijk vertrek naar de oorlog in Syrië en uw gelaten houding op de dag

van het vertrek totaal niet geloofwaardig zijn. Het betreft hier immers een gewapende groepering die u

‘dwong’ om te gaan strijden in Syrië. Zoals hierboven vermeld heeft u zich niet uitdrukkelijk verzet tegen

uw rekrutering naar Syrië. U nam geen voorzorgmaatregelen om uzelf en uw gezin in veiligheid te

brengen toen u zich beraadde over uw desertie bij de groepering, terwijl het voor zulk een groepering

hoe dan ook gemakkelijk zou zijn u op het spoor te komen. Overigens blijkt uit uw verklaringen dat

‘mannen’ uw vrouw en zoon onmiddellijk gevonden zouden hebben in uw woning. Uw buurvrouw

contacteerde u telefonisch na dit bezoek (CGVS 02/05/2013, p. 19, 20). Uw zoon werd gehospitaliseerd

omwille van de zware breuken die hij zou hebben opgelopen (CGVS 02/05/2013, p. 20). Indien u

werkelijk vreesde om naar Syrië gestuurd te worden kan er worden verondersteld dat u dit duidelijk ter

sprake brengt bij de groepering of dat u ruim op tijd op de één of andere manier toch iets onderneemt

om uw vertrek tegen te gaan of dat u op zijn minst nagedacht zou hebben over hoe uw leven verder te

organiseren om problemen te voorkomen na uw weigering. Bovendien kan van zulk een persoon een

grote vrees verwacht worden jegens de Sheikh en de actieve leden van de Saraya die nog in uw streek

verbleven. Uit uw handelingen op ‘de dag van uw vertrek’ blijkt zulk een vrees niet. Uw laconieke

houding is geenszins in overeenstemming met de context van een gedwongen rekrutering en een

vervolgingsvrees.

Ten vierde is het bevreemdend dat u nog meer dan een maand in de streek bent blijven wonen tot

uw vertrek uit Libanon, ondanks het feit dat de Sheikh u op elk moment naar Syrië kon sturen

(CGVS 02/05/2013, p. 20-21). Uw vrouw beweerde dat jullie in het ‘huis van uw moeder’ verbleven

(CGVS S.(…) B.(…) R.(…) 02/05/2013, p. 5). Wat er ook van zij, de groepering kon u ongetwijfeld

gemakkelijk vinden bij uw moeder. Er is met andere woorden sprake van een laattijdig vertrek uit uw

streek en uit Libanon, toch wanneer u stelt dat uw leven en veiligheid op het spel stonden. Bovendien

blijkt dat jullie het onnodig vonden om met een vals paspoort te reizen (CGVS 02/05/2013, p. 21). Jullie

reis met een eigen paspoort duidt erop dat jullie geen vrees hebben ten opzichte van de Libanese

overheid. Nochtans heeft de Hezbollah een grote vertegenwoordiging in de Libanese regering. Indien

jullie een ware vervolgingsvrees jegens de Hezbollah zouden hebben is het niet geloofwaardig dat jullie

op een legale manier het land konden verlaten.
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Ten vijfde is het opmerkelijk dat noch uw vrouw, noch uw moeder op de hoogte waren van

uw betrokkenheid bij de Saraya Al Muqauwma. Slechts kort voor uw vertrek zou u hen hebben ingelicht

over uw werk en over uw problemen (CGVS Z.(…) A.(…) J.(…) N.(…), p. 7, 8; CGVS S.(…) B.(…)

R.(…) 02/05/2013, p. 3, 4). Uw vrouw kent zelfs de naam niet van de groepering waarvoor u toch

geruime tijd actief was (CGVS S.(…) B.(…) R.(…) 02/05/2013, p. 3, 4). Ook uw broer lijkt niets geweten

te hebben over uw situatie. U zou niets gezegd hebben tegen hem en volgens zijn verklaringen zou de

familie ‘geschokt’ geweest zijn toen ze hoorden dat u zich in België bevond (CGVS A.(…) e.(…) H.(…)

A.(…) A.(…) J.(…), p. 6, 7). Hij zou overigens niet geweten hebben dat u politiek actief of bij een

groepering was. Noch heeft hij enig idee van de reden van uw vlucht naar België (CGVS A.(…) e.(…)

H.(…) A.(…) A.(…) J.(…), p. 6, 7). Nochtans stelde uw moeder al vóór jullie vlucht naar België op de

hoogte geweest te zijn van de asielmotieven van u en uw gezin en is het dan ook niet aannemelijk dat

zij deze zaken niet zou hebben verteld aan uw broer, die toch een volwassen man is. Bovendien zijn uw

moeder en uw broer twee maanden na uw asielaanvraag toegekomen in België om asiel aan te vragen

en is het aannemelijk dat zij uitgebreid met elkaar gesproken zouden hebben over de problemen die de

familie ondervonden had in Libanon. Het feit dat de personen in uw omgeving nauwelijks weet hebben

van uw betrokkenheid bij de groepering Saraya Al-Muqauwama en de problemen die u ondervonden

heeft, wijzen nogmaals op de ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Ten slotte blijkt dat u en uw echtgenote als Palestijnen een verblijfsrecht hadden in Libanon en jullie

er als dusdanig de bijstand van de UNRWA konden inroepen (CGVS 02/05/2013, p 3, 4; CGVS

S.(…) B.(…) R.(…) 05/05/2014, p. 3). Tijdens het tweede interview dat georganiseerd werd in het kader

van uw eerste asielaanvraag, stelde u dat u ‘niet’ kan ‘genieten’ van de diensten van UNRWA

(CGVS 05/05/05, p. 6). Echter, zowel tijdens het eerste als even later tijdens het tweede interview stelde

u dat u geen gebruik hoefde te maken van de UNRWA diensten (CGVS 02/05/2013, p. 4; CGVS

05/05/2014, p. 6). U zou voldoende financiële middelen gehad hebben, u had werk en u woonde buiten

de Palestijnse vluchtelingenkampen (CGVS 05/05/2014, p. 6-8). Uw ouders zouden bovendien nog een

woning bezitten in Saida (CGVS 05/05/2014, p. 8). Uit uw verklaringen blijkt dan ook dat uw familie

bewust de hulp van UNRWA niet inriep. Volgens uw moeder bijvoorbeeld heeft u samen met uw broers

onderwijs genoten in een UNRWA school in Saida, maar werden jullie door haar van school gehaald

omdat jullie als Palestijn geen mogelijkheid hadden om ambtenaar te worden (CGVS Z.(…) A.(…) J.(…)

N.(…), p. 5). Uw vrouw stelde dat uw eigen kinderen niet naar een UNRWA school gaan maar naar een

Libanese overheidsschool (CGVS S.(…) B.(…) R.(…) 05/05/2014, p. 3). Bovendien stelde uw vrouw dat

de gezondheidszorg van UNRWA ondermaats is. Zij stelde evenwel dat jullie soms van

hun gezondheidszorg gebruik maken, terwijl u stelde uw eigen financiële middelen aan te wenden voor

de gezondheidszorg (CGVS 05/05/2014, p. 7; CGVS S.(…) B.(…) R.(…) 05/05/2014, p. 3). Wat er ook

van zij, op geen enkele manier heeft u aannemelijk gemaakt dat u niet in staat zou zijn om de bijstand

van UNRWA te krijgen.

Wat betreft uw identiteitskaarten en de UNRWA Familiy Registration Card, moet er opgemerkt

worden dat uw identiteit en die van uw familieleden op zich niet wordt niet betwist. De originele kaart van

uw werk als lijfwacht kan de bovenstaande vaststellingen over de ongeloofwaardigheid van uw

asielrelaas niet wijzigen daar het niet geloofwaardig is dat u betrokken bent bij de ‘Saraya al

Muqauwma’. De volmacht die u gaf aan de Sheikh doet niet ter zake voor de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas. Het feit dat u de Sheikh kende wordt op zich immers niet betwist. Het medisch attest van uw

zoon beschrijft een hersentrauma. In dit medisch document wordt er op geen enkele manier verwezen

naar de oorzaak, die velerlei kan zijn. De USB-stick die u neerlegde bevat een aantal foto’s van uw

zoon, van een landschap, van een muur, van uzelf met de Sheikh en van uzelf met een wapen. Ook

deze foto’s bewijzen geenszins uw asielrelaas. De foto van u met een wapen en een gefotoshopte

Palestijnse vlag is slechts een portret. Niets meer en niets minder. Derhalve zijn deze documenten niet

van die aard dat ze de bovenstaande vaststellingen kunnen ombuigen.

De drie artikels die u neerlegde van de websites www.elnashra.com en www.14march.org en die u

zelf heeft laten vertalen, zijn evenmin van die aard dat ze uw asielrelaas kunnen bewijzen. In de

eerste plaats komt uw naam in geen van deze artikels voor (CGVS 05/05/2014, p. 2-3). In de tweede

plaats staat in deze artikels niet te lezen dat het net de leden van de Saraya Al-Muqauwama zijn die

ingezet worden in Syrië. Uit de informatie kan dan ook niet opgemaakt worden dat de groepering

effectief strijders stuurt naar Syrië. Evenmin kan er uit deze artikels opgemaakt worden dat er sprake is

van dwang om te gaan strijden in Syrië. Indien u met deze artikels wil bewijzen dat de Saraya Al-

Muqauwama een subgroepering is van de Hezbollah, dan erkent het CGVS inderdaad dit feit

(CGVS 05/05/2014, p. 2). U meent echter ook dat deze informatie bewijst dat de Saraya Al-Muqauwama

actief is in Syrië (CGVS 05/05/2014, p. 2). Uit de door u neergelegde artikels blijkt echter niet expliciet

dat de Saraya actief is in Syrië. De artikels zijn dan ook geen bewijs voor uw asielrelaas.

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

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

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 beschikt.

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.

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

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

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

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

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

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

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

voornoemd artikel van de vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

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

De actuele veiligheidssituatie- dd. 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, 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. 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.”
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C. Conclusie

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

te worden van bescherming onder de Vluchtelingenconventie. Verder komt u niet in aanmerking

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel voeren verzoekers de schending aan van de materiële motiveringsplicht en

van de artikelen 48/2 en 48/3 juncto artikel 62 van de wet van 15 december 1980 “betreffende de

toegang tot het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen”. Verzoekers stellen dat

Hezbollah een grote populariteit geniet in Libanon, waardoor velen zich vrijwillig aansluiten. Dit wil

echter niet zeggen dat dit enkel en alleen op vrijwillige basis gebeurt. Zo worden jongeren en kinderen

gerekruteerd voor een militaire trainingscursus. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met de

indoctrinatie die de Hezbollah uitoefent op de bevolking. Men kan stellen dat mensen zich ‘vrijwillig’

aansluiten, maar dit wordt door de doorgedreven indoctrinatie ook van hun omgeving verwacht.

Bovendien wordt men er financieel rijkelijk voor beloond. Tussen de regels door kan duidelijk worden

afgeleid dat Hezbollah aan de hand van indoctrinatie een perfecte propaganda voert en op die manier

nooit kan beschuldigd worden van gedwongen rekrutering. De Soennitische groepering waartoe eerste

verzoeker behoorde, ‘Saraya al-Muqauwma’, behoort tot de Hezbollah. Eerste verzoeker kreeg de

mogelijkheid aangeboden om als chauffeur te werken voor de leider van de groepering en zag hier geen

graten in. Hij kon zich namelijk ten dienste stellen voor zijn geloof en een functie uitoefenen waarin hij

zich kon vinden. Hij ging er van uit dat hij tot de eenheid die zich inzet op het domein van logistiek zou

blijven behoren. Ieder lid dient de stappen van het rekruteringsproces te doorlopen, waaronder de

militaire opleidingen. Eerste verzoeker volgde deze, daar het een verplichting was om zijn functie als

chauffeur te kunnen uitoefenen. Eerste verzoeker had echter nooit verwacht dat hij naar Syrië zou

moeten gaan om te strijden. Er werd eerste verzoeker meegedeeld dar de opleidingen als doel hadden

om bij een eventuele Israëlische aanval de vrouwen en kinderen van hun bevolking te kunnen

beschermen. Hiermee kon eerste verzoeker zich verzoenen. Gaan vechten in Syrië was daarentegen

geen optie voor eerste verzoeker. Verzoekers gaan niet akkoord met de stelling dat er geen tekorten

zouden zijn aan Hezbollah strijders. In een strijd die ettelijke jaren duurt zijn er steeds strijders nodig. De

leiders van Hezbollah hoeven zich niet te verlagen tot het uitoefenen van fysieke druk om mensen in te

lijven, maar doen dit via indoctrinatie. Eerste verzoeker werd als Palestijn door Saraya al-Muqauwma

gerekruteerd met het voorwendsel als chauffeur tewerkgesteld te worden. Dit bleek uiteindelijk een list

om eerste verzoeker militair op te leiden en in te zetten in de strijd tegen Syrië. Eenmaal eerste

verzoeker het bevel kreeg om naar Syrië te vertrekken, heeft hij zich effectief tot de Sheikh gericht en

hem gezegd dat hij bij zijn gezin wou blijven. Nadat eerste verzoekers vrouw en zoon werden

aangepakt, werd de ernst van zijn problemen pas echt duidelijk en is eerste verzoeker met zijn gezin bij

zijn moeder gaan inwonen. Hij deed dit onder het voorwendsel dat hij toch zou gaan strijden in Syrië,

terwijl hij in werkelijkheid zijn vlucht aan het voorbereiden was. Eerste verzoeker heeft zijn vrouw nooit

op de hoogte gebracht van zijn werkzaamheden. In dergelijke samenlevingen is de vrouw van bitter

weinig op de hoogte. Het is ook duidelijk dat de UNRWA eerste verzoeker niet kon helpen met het feit

dat hij bevolen werd te strijden voor Hezbollah. Met betrekking tot het neergelegde medisch attest van

het hersentrauma van verzoekers zoon, merken verzoekers op dat Libanese ziekenhuizen, door de

grote vertegenwoordiging van Hezbollah in de regering, geen attesten kunnen opmaken waarin met de

Hezbollah als schuldige aanwijst.

In een tweede middel voeren verzoekers de schending aan van de materiële motiveringsplicht en van

artikel 48/4 juncto artikel 62 van de wet van 15 december 1980 “betreffende de toegang tot het verblijf,

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen”. Bij een terugkeer naar Libanon dreigen verzoekers

geconfronteerd te worden met een ernstige bedreiging van het leven als gevolg van willekeurig geweld,

daar er sprake is van een gewapend conflict in Libanon. Ten tweede zal eerste verzoeker

geconfronteerd worden met een klimaat van bedreiging, geweld en bestraffing omwille van zijn vlucht

naar België omdat het niet luisteren naar de groepering aanzien wordt als verraad.

2.2. Verzoekers voegen aan hun verzoekschrift de volgende documenten toe: de “Thematische

aantekening: Libanon: Hezbollah – Organisatorische structuur en invloed” van 26 september 2011, het

reisadvies Libanon van de FOD Buitenlandse zaken en een aantal persartikelen.

2.3. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van de gevallen zoals opgenomen in

artikel 39/2 van de vreemdelingenwet, een bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht. Dit houdt in
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dat hij het geschil in zijn geheel uitsluitend op basis van het rechtsplegingsdossier en toelaatbare

nieuwe gegevens aan een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste aanleg

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

oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95).

De devolutieve kracht van het beroep verplicht, noch verbiedt de Raad de weigeringsmotieven van de

voor hem bestreden beslissing over te nemen of te verwerpen. Hij dient enkel een beslissing te nemen

die op afdoende wijze gemotiveerd is en aangeeft waarom in hoofde van een asielaanvrager al dan niet

vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen of een reëel

risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet in aanmerking moet worden

genomen.

2.4. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met

algemeen bekende feiten. De verzoekende partij dient door een coherent relaas en kennis van voor

haar relaas relevante elementen de waarachtigheid ervan aannemelijk te maken. In het relaas mogen

dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). De ongeloofwaardigheid van

een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente

en ongeloofwaardige verklaringen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als

voldaan is aan de voorwaarden gesteld door artikel 48/6 van de vreemdelingenwet.

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 verzoekers voor hun vertrek uit Libanon de bijstand van de UNRWA genoten wordt in de

bestreden beslissing niet betwist en blijkt ook uit de stukken van het administratief dossier. Ook uit

verzoekers verklaringen blijkt dat zij bij UNRWA geregistreerd stonden en van een aantal medische

diensten van UNRWA gebruik maakten (stuk 14/5, gehoorverslag eerste verzoeker van 2 mei 2013, p.

3; stuk 5, gehoorverslag tweede verzoekster van 5 mei 2014, p. 3). Hieruit blijkt dat de uitsluitingsgrond
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uit het eerste lid van artikel 1, D van het Vluchtelingenverdrag in elk geval op verzoekers van toepassing

was.

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

verzoeker van toepassing is. De Raad wijst hierbij op recente rechtspraak van het Europese Hof van

Justitie 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 hebben zij het mandaatgebied van

de UNRWA verlaten, thans ook nog op verzoekers 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. De Raad kan op basis van verzoekers’ verklaringen geen geloof hechten aan de situatie van

ernstige onveiligheid die verzoekers ertoe zou hebben aangezet het mandaatgebied te verlaten. De

Raad stelt vast dat eerste verzoeker, een soennitische Palestijn, verklaart dat hij als chauffeur werkte

voor ‘Saraya al-Muqawama’, een soennitische groepering verbonden aan Hezbollah (stuk 14/5,

gehoorverslag eerste verzoeker van 2 mei 2013, p. 3, 4, 5). Eerste verzoeker zou door de Sheikh van

deze groepering gedwongen zijn te gaan strijden in Syrië en volgens zijn verklaringen werden er sinds

begin 2013 meerdere soennieten naar Syrië gestuurd om te strijden (stuk 14/5, gehoorverslag eerste

verzoeker van 2 mei 2013, p. 8, 9, 10, 11, 17, 18). Nadat eerste verzoeker weigerde, werd zijn zoon het

ziekenhuis in geslagen en werd hij opgedragen de volgende keer te gehoorzamen als hem gevraagd

werd in Syrië te gaan strijden (stuk 14/5, gehoorverslag eerste verzoeker van 2 mei 2013, p. 18, 19, 20,

21). De Raad stelt echter vast dat eerste verzoekers verklaringen geenszins stroken met de informatie

die werd toegevoegd aan het administratief dossier omtrent het rekruteringmechanisme van Hezbollah

(COI Focus “Libanon” “Rekrutering door Hezbollah” van 14 februari 2014). Uit deze informatie blijkt

immers dat Hezbollah geen gedwongen rekrutering uitoefent. Toetreding tot de Hezbollah-militie gebeurt

op vrijwillige basis en er zijn geen gevallen van gedwongen rekrutering bekend. Bovendien beschikt

Hezbollah over meer dan genoeg kandidaten die vrijwillig lid wensen te worden en wordt het als een

lucratieve zaak beschouwd om lid te worden omdat de organisatie aan actieve leden een loon uitbetaalt,

afgezien van andere vergoedingen. Sinds de ‘juli 2006’-oorlog is het prestige van de Hezbollah militie

alleen maar gestegen en zouden er duizenden nieuwe rekruten zijn. Waar verzoekers in onderhavig

verzoekschrift stellen dat de stelling dat er geen tekort is aan Hezbollah-strijders ‘quatsch’ is, doordat er

steeds strijders nodig zijn in een strijd die ettelijke jaren duurt, stelt de Raad verder vast dat uit de

informatie die werd toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat de Hezbollah militie over

ongeveer 20.000 reservisten beschikt. Hoewel het aanbod aan goede strijders slinkt, komt Hezbollah

dus geen leden of mannen te kort om in Syrië te gaan strijden. Ook voor de strijd in Syrië vindt aldus

geen gedwongen rekrutering plaats. Integendeel, men neemt net het tegengestelde waar dat veel

werkloze jongeren willen gaan strijden in Syrië. De vergoeding hiervoor zou immers groter zijn dan die

van collega’s die in Libanon dienst doen. Daarnaast blijkt uit de informatie die werd toegevoegd aan het

administratief dossier dat Hezbollah zich, aangezien het conflict in Syrië er steeds meer een van

sektarische aard is, beperkt tot het inlijven van sjiieten voor deze strijd. Volgens een uitgebreide studie

over de rekruteringsdynamieken van Hezbollah door het Amerikaans leger is de Hezbollah militie zelf

voor 100% sjiitisch en bestaat ze voor 100% uit mannen. Er zijn ook geen gevallen bekend van
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Palestijnen die gedwongen worden ingelijfd door Hezbollah, ook niet voor de strijd in Syrië. Palestijnen

worden door Hezbollah in de eerste plaats als soennieten aanzien, vermits de politieke identiteit van

Hezbollah in de eerste plaats een sektarische is. De beweging tracht wel Palestijnen te rekruteren voor

de Saraya en andere soennitische geïnspireerde organisaties verbonden aan Hezbollah. Ook hier is

evenwel geen sprake van gedwongen rekrutering en is het financiële de belangrijkste dwingende factor.

Geconfronteerd met de vaststelling dat er meer dan genoeg vrijwilligers zijn om naar Syrië te gaan, stelt

verzoeker slechts dat dit bij Saraya niet op vrijwillige basis gebeurt en dat zijn naam op een lijst stond

van personen die op in Syrië moesten gaan vechten (stuk 5, gehoorverslag eerste verzoeker van 5 mei

2014, p. 3). Gelet op bovenstaande informatie is dit echter geenszins aannemelijk. Waar verzoekers in

onderhavig verzoekschrift stellen dat Hezbollah actief rekruteert bij jongeren en kinderen en verwijst

naar de aan het verzoekschrift toegevoegde thematische aantekening met betrekking tot de

organisatorische structuur en invloed van de Hezbollah in Libanon, merkt de Raad op dat uit de

informatie die werd toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat Hezbollah aanwervers zendt

naar alle dorpen en wijken waar de partij invloed uitoefent om er uit te kijken naar mogelijke kandidaten,

jonge individuen, die zouden passen in Hezbollah’s levensstijl. Na een langdurige observatie benaderen

zij het individu om te zien of hij zou overwegen om lid te worden. Als deze persoon de uitnodiging

aanneemt, volgt de eerste fase van het rekruteringsproces. Hieruit blijkt echter geenszins dat deze

personen gedwongen worden zich bij Hezbollah aan te sluiten. Tevens vermeldt de door verzoekers aan

hun verzoekschrift toegevoegde thematische aantekening expliciet dat er geen informatie voor handen

is die aangeeft dat de organisatie aan gedwongen rekrutering doet of heeft gedaan. Waar verzoekers in

onderhavig verzoekschrift verder uiteenzetten dat Hezbollah aan de hand van perfecte indoctrinatie

propaganda voert dat men rijkelijk beloond wordt als men bij Hezbollah aansluit en hierbij verwijst naar

de aan het verzoekschrift toegevoegde artikelen, merkt de Raad op dat dit geenszins aantoont dat

Hezbollah aan gedwongen rekrutering doet. De Raad merkt voorts op dat de informatie die verzoekers

aanbrengen, aansluit bij de informatie die door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen werd toegevoegd aan het administratief dossier. Waar verzoekers in onderhavig

verzoekschrift verwijzen naar enkele aan het verzoekschrift toegevoegde persartikelen waaruit blijkt dat

er wel degelijk soennitische Libanezen actief zijn in Syrië, stelt de Raad vast dat uit deze artikelen blijkt

dat er sprake is van soennieten die aan de kant van de Syrische rebellen vechten tegen het Syrische

regime en tegen Hezbollah. Hieruit blijkt dan ook geenszins dat Hezbollah soennieten rekruteert voor de

strijd in Syrië. Met betrekking tot het artikel waaruit blijkt dat Hezbollah een herstructureringsproces bij

Saraya heeft opgestart en hen een financieel budget heeft toegewezen voor militaire trainingen voor

nieuwe groepen, stelt de Raad vast dat hier evenmin uit blijkt dat Saraya leden gedwongen naar Syrië

stuurt.

De door verzoeker neergelegde documenten, met betrekking tot de toewijzing van financiële budgetten

aan Saraya, het vertrek van een groepering van Saraya om een militaire opleiding te gaan volgen en het

feit dat Saraya werd gebruikt om een aantal “sekten” in de Syrische oorlog mee te slepen kunnen geen

afbreuk doen aan bovenstaande vaststellingen. Hieruit blijkt geenszins dat verzoeker gedwongen werd

gerekruteerd noch dat soennieten aan de zijde van Hezbollah naar Syrië trekken om daar te gaan

vechten.

Tevens stelt de Raad vast dat eerste verzoeker tijdens zijn eerste gehoor verklaarde dat hij de militaire

trainingen bij Saraya zelf aanvroeg, nadat de Sheikh hem had overtuigd dat zij in staat moesten zijn om

het land te verdedigen tegen een Israëlische inval (stuk 14/5, gehoorverslag eerste verzoeker van 2 mei

2013, p. 6, 14). Bovendien was eerste verzoeker nieuwsgierig en wou hij leren omgaan met een geweer

(stuk 14/5, gehoorverslag eerste verzoeker van 2 mei 2013, p. 14). Nadat zijn aanvraag werd

goedgekeurd kon eerste verzoeker de militaire trainingen volgen (stuk 14/5, gehoorverslag eerste

verzoeker van 2 mei 2013, p. 6, 14). Verzoekers verklaring in onderhavig verzoekschrift dat hij deze

militaire opleidingen verplicht moest volgen om zijn functie als chauffeur te kunnen uitoefenen, stroken

dan ook geenszins met deze verklaringen tijdens zijn gehoor. Voor het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen verklaarde verzoeker immers dat hij reeds als chauffeur werkte toen hij

een aanvraag indiende om militaire trainingen te mogen volgen (stuk 14/5, gehoorverslag eerste

verzoeker van 2 mei 2013, p. 6, 14). Wat er ook van zij, stelt verzoeker dat hij door de Sheikh overtuigd

werd deze militaire opleiding te volgen om het land te kunnen verdedigen tegen een Israëlische inval en

te vechten tegen de joden, hetgeen het hoofddoel van Saraya was (stuk 14/5, gehoorverslag eerste

verzoeker van 2 mei 2013, p. 5, 14). In onderhavig verzoekschrift stelt eerste verzoeker eveneens dat hij

zich kon verzoenen met het doel van de opleiding om bij een eventuele Israëlische aanval ingezet te

worden om de vrouwen en de kinderen van de bevolking te beschermen. Gaan vechten in Syrië was

voor eerste verzoeker echter nooit een optie. Eerste verzoeker verklaarde voor het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen echter dat hij in 2012 reeds vernam dat Hezbollah

mensen naar Syrië stuurt om te strijden (stuk 14/5, gehoorverslag eerste verzoeker van 2 mei 2013, p.
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16). Eerste verzoeker zou dit hierop ter sprake hebben gebracht bij de Sheikh, waarop deze antwoordde

dat dit normaal was doordat het Syrisch regime een bondgenoot is van de partij (stuk 14/5,

gehoorverslag eerste verzoeker van 2 mei 2013, p. 16). Hierop zou eerste verzoeker zijn militaire

opleiding echter gewoon voortgezet hebben, maar hij zou nooit gedacht hebben dat hij mogelijks zou

kunnen gevraagd worden om te gaan strijden (stuk 14/5, gehoorverslag eerste verzoeker van 2 mei

2013, p. 16, 17). Begin 2013 zou eerste verzoeker van de Sheikh te horen gekregen hebben dat

Hezbollah mensen van zijn groepering naar Syrië wou sturen, maar ook toen zou hij niet tegen de

Sheikh gezegd hebben dat hij niet bereid was om aan deze strijd deel te nemen (stuk 14/5,

gehoorverslag eerste verzoeker van 2 mei 2013, p. 17). Waar eerste verzoeker in onderhavig

verzoekschrift stelt dat hij er steeds vanuit ging dat een dergelijke rekrutering niet voor hem was

weggelegd, stelt de Raad vast dat het geenszins aannemelijk is dat eerste verzoeker hier niet aan

gedacht zou hebben toen de Sheikh hem meedeelde dat er personen van zijn groepering naar Syrië

gestuurd zouden worden (stuk 14/5, gehoorverslag eerste verzoeker van 2 mei 2013, p. 17). Pas toen

eerste verzoeker de opdracht kreeg om naar Syrië te trekken, zou hij tegen de Sheikh gezegd hebben

dat hij niet kon gaan omwille van zijn gezin (stuk 14/5, gehoorverslag eerste verzoeker van 2 mei 2013,

p. 18). De Sheikh zou hierop gezegd hebben dat de partij alles zou doen voor zijn gezin en dat hij een

martelaar zou zijn als hij zou sterven (stuk 14/5, gehoorverslag eerste verzoeker van 2 mei 2013, p. 18).

Ook toen zou eerste verzoeker niet duidelijk hebben gemaakt dat hij niet naar Syrië zou vertrekken,

hoewel hij al had besloten om iets anders te doen (stuk 14/5, gehoorverslag eerste verzoeker van 2 mei

2013, p. 18). Het is echter geenszins aannemelijk dat eerste verzoeker in deze periode geenszins actie

ondernam om zichzelf en zijn gezin in veiligheid te brengen. Uit eerste verzoekers verklaringen blijkt

immers dat hij op de dag dat hij zou worden opgehaald om te vertrekken, doorbracht bij zijn ouders en

vrienden en zijn gsm uitzette (stuk 14/5, gehoorverslag eerste verzoeker van 2 mei 2013, p. 18, 19).

Verder zou verzoeker geen maatregelen genomen hebben om zichzelf of zijn gezin in veiligheid te

brengen. Verzoeker zou diezelfde dag ook zijn oude baas gevraagd hebben of hij kon terugkeren naar

het restaurant, dat volgens zijn verklaringen zeer bekend was en dan ook bezwaarlijk als veilig

alternatief kan worden beschouwd (stuk 14/5, gehoorverslag eerste verzoeker van 2 mei 2013, p. 19).

Het is geenszins aannemelijk dat eerste verzoeker gewoon besloot afstand te nemen van de

groepering, maar geenszins voorzorgen nam voor repercussies (stuk 14/5, gehoorverslag eerste

verzoeker van 2 mei 2013, p. 19). Deze houding strookt immers geenszins met eerste verzoekers

verklaringen dat hij gedwongen werd om in Syrië deel te nemen aan de strijd (stuk 14/5, gehoorverslag

eerste verzoeker van 2 mei 2013, p. 17, 18). Waar eerste verzoeker in onderhavig verzoekschrift stelt

dat de ernst van de problemen pas duidelijk werd nadat zijn vrouw en zoon werden aangepakt, stelt de

Raad vast dat het geenszins aannemelijk is dat eerste verzoeker geen rekening hield met de mogelijke

gevolgen die verbonden waren aan het naast zich neerleggen van het bevel om in Syrië te gaan strijden

(stuk 14/5, gehoorverslag eerste verzoeker van 2 mei 2013, p. 18, 19). Waar verzoekers in onderhavig

verzoekschrift verwijzen naar het door hen neergelegde medisch attest van hun zoon met betrekking tot

het hersentrauma te wijten aan de hardhandige aanpak van de Hezbollah, merkt de Raad op dat uit dit

medisch attest geenszins blijkt hoe het hersentrauma werd veroorzaakt. Verzoekers verklaring in

onderhavig verzoekschrift dat ziekenhuizen geen attest kunnen opmaken waarin men Hezbollah als

schuldige aanwijst, is slechts een loutere bewering van verzoekers die geenszins wordt gestaafd.

Documenten beschikken bovendien slechts over een ondersteunende bewijswaarde, namelijk in die

mate dat zij vergezeld worden door geloofwaardige verklaringen. Uit hetgeen wat voorafgaat blijkt echter

dat verzoekers asielrelaas ongeloofwaardig is, met als gevolg dat de documenten die ter staving van het

relaas worden voorgelegd geen bewijswaarde hebben. De originele kaart van verzoekers werk als

lijfwacht kan de bovenstaande vaststellingen over de ongeloofwaardigheid van zijn asielrelaas niet

wijzigen daar het niet geloofwaardig is dat verzoeker betrokken is bij de ‘Saraya al Muqauwma’.

De volmacht die hij gaf aan de Sheikh doet niet ter zake voor de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas.

Ook de foto’s bewijzen geenszins verzoekers asielrelaas.

Overigens merkt de Raad op dat verzoekers in onderhavig verzoekschrift zelf stellen dat Hezbollah zich

niet hoeft te verlagen tot het uitoefenen van fysieke druk om mensen tot hun groepering in te lijven.

De ongeloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas wordt verder ondermijnd doordat zij vervolgens nog

meer dan een maand in Libanon bleven (stuk 14/5, gehoorverslag eerste verzoeker van 2 mei 2013, p.

21). Waar eerste verzoeker in onderhavig verzoekschrift stelt dat hij de groepering had meegedeeld dat

hij mee zou gaan vechten in Syrië, terwijl hij in werkelijkheid zijn vlucht aan het voorbereiden was, stelt

de Raad vast dat eerste verzoeker voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen weliswaar verklaarde dat hij na het incident met de Sheikh sprak en beloofde dat hij met de

volgende groep zou vertrekken (stuk 14/5, gehoorverslag eerste verzoeker van 2 mei 2013, p. 20, 21).

De datum van dit vertrek was echter nog onbekend, waardoor eerste verzoeker ieder moment kon
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worden opgeroepen (stuk 14/5, gehoorverslag eerste verzoeker van 2 mei 2013, p. 21). Verder blijkt uit

tweede verzoeksters verklaringen dat zij nadat verzoekers zoon ontslagen werd uit het ziekenhuis naar

verzoekers moeder gingen (stuk 14/6, gehoorverslag tweede verzoekster van 2 mei 2013, p. 5). Tweede

verzoekster stelt hierbij dat zij niet wilde terugkeren naar huis en hiervoor ruzie maakte met eerste

verzoeker (stuk 14/6, gehoorverslag tweede verzoekster van 2 mei 2013, p. 5). Er echter op gewezen

dat zij toch ook bij verzoekers moeder gevonden konden worden, bevestigt zij dit en stelt zij dat dit

misschien zo is (stuk 14/6, gehoorverslag tweede verzoekster van 2 mei 2013, p. 5). De Raad stelt dan

ook vast dat het huis van verzoekers moeder bezwaarlijk als veilige schuilplaats kan worden aanzien.

De vaststelling dat verzoekers nog een maand in Libanon verbleven en klaarblijkelijk niet de moeite

namen om een veilig onderkomen te vinden in deze periode, strookt geenszins met verzoekers vrees

om elk moment opnieuw naar Syrië te worden gestuurd (stuk 14/5, gehoorverslag eerste verzoeker van

2 mei 2013, p. 21).

2.12. Eerste verzoeker verklaarde tijdens zijn tweede gehoor voor het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen dat hij weliswaar geregistreerd was bij UNRWA, maar niet van hun

diensten kon genieten (stuk 5, gehoorverslag eerste verzoeker van 5 mei 2014, p. 6). Vervolgens stelt

eerste verzoeker echter dat hij geen nood had aan de diensten van de UNRWA omdat hij financieel

sterk stond (stuk 5, gehoorverslag eerste verzoeker van 2 mei 2014, p. 6, 7). Ook tijdens zijn eerste

gehoor bij het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verklaarde eerste

verzoeker geen nood te hebben gehad aan UNRWA-steun (stuk 14/5, gehoorverslag eerste verzoeker

van 2 mei 2013, p. 4). Bovendien zou eerste verzoeker wel af en toe gebruik gemaakt hebben van de

gezondheidszorg van de UNRWA (stuk 5, gehoorverslag eerste verzoeker van 5 mei 2014, p. 6). Ook

tweede verzoekster verklaarde dat zij enkel van een aantal medische diensten van UNRWA gebruik

maakten (stuk 5, gehoorverslag tweede verzoekster van 5 mei 22014, p. 3). Verzoekers kinderen

zouden niet naar een UNRWA school gegaan zijn, maar naar een Libanese overheidsschool (stuk 5,

gehoorverslag tweede verzoekster van 5 mei 2014, p. 3). Eerste verzoekers moeder verklaarde zelfs dat

ze haar kinderen van de UNRWA-scholen haalde, omdat ze geen ambtenaar konden worden (stuk 11,

landeninformatie, gehoorverslag Z. A. J. N., p. 5). Tevens merkt de Raad op dat verzoekers nooit in een

Palestijns vluchtelingenkamp gewoond hebben (stuk 5, gehoorverslag eerste verzoeker van 5 mei 2014,

p. 7). Uit verzoekers verklaringen blijkt dan ook dat zij geen nood hadden aan de diensten van UNRWA

en het bijgevolg hun eigen keuze was om geen gebruik te maken van deze diensten, met uitzondering

van een aantal medische diensten (stuk 5, gehoorverslag eerste verzoeker van 5 mei 2014, p. 6; stuk 5,

gehoorverslag tweede verzoekster van 5 mei 2014, p. 3). Verzoekers maken dan ook geenszins

aannemelijk dat zij geen gebruik zouden kunnen maken van de bijstand van de UNRWA. Bovendien

blijkt uit het rapport van UNRWA toegevoegd aan de verweernota dat UNRWA nog steeds actief zijn is

Libanon en een strategisch plan heeft ontwikkeld als respons op het conflict in Syrië en de hiermee

gepaard gaande instroom van Palestijnse vluchtelingen in Jordanië en Libanon.

Ten volledigheid merkt de Raad op dat uit de informatie die werd toegevoegd aan het administratief

dossier (COI Focus “Libanon” “Terugkeermogelijkheid van Palestijnen naar Libanon” van 23 augustus

2013) blijkt dat Palestijnen die geregistreerd zijn bij de UNRWA of bij DAPR reisdocumenten kunnen

krijgen van de Libanese overheid. Tevens blijkt hieruit dat geregistreerde Palestijnen zonder problemen

vrijwillig kunnen terugkeren en hun reisdocumenten kunnen verlengen of hernieuwen in de Libanese

ambassades in het buitenland. Ook de Libanese ambassade in Brussel bevestigde dat de mogelijkheid

om terug te keren bestaat en dat geregistreerde Palestijnse vluchtelingen reisdocumenten of laissez-

passers uitgereikt krijgen die hen toestaan om van België naar Libanon terug te keren. De procedure

kan weliswaar gepaard gaan met enige administratieve inertie, maar geregistreerde Palestijnen kunnen

over het algemeen zonder problemen terugkeren naar Libanon. De oorlog in Syrië en de massale influx

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

tot het grondgebied voor de in Libanon geregistreerde Palestijnen. Gezien verzoekers beschikken over

een UNRWA-kaart is er dan ook geen reden om aan te nemen dat verzoekers niet naar Libanon zouden

kunnen terugkeren.

2.13. Uit wat voorafgaat blijkt dat niet werd aangetoond dat verzoekers zich persoonlijk in een situatie

van ernstige onveiligheid bevonden waardoor zij omwille van redenen buiten hun wil verhinderd werden

om de door de UNRWA verleende bijstand te genieten.

Waar verzoekers in onderhavig verzoekschrift stellen dat eerste verzoeker het risico loopt om onder

handen genomen te worden door de Hezbollah omdat het niet luisteren naar hetgeen de groepering van

hem verlangde aanzien wordt als verraad, stelt de Raad vast dat verzoekers zich, gelet op het

ongeloofwaardig karakter van de door hen aangevoerde situatie van ernstige onveiligheid, ook niet
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langer kunnen steunen op de elementen aan de basis van hun relaas teneinde aannemelijk te maken

dat zij in geval van een terugkeer naar hun land van vroeger gewoonlijk verblijf een reëel risico op

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

Raad ontwaart in het administratief dossier geen andere elementen waaruit zou moeten blijken dat

verzoekers in aanmerking komen voor de toekenning van subsidiaire bescherming overeenkomstig

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Immers, Artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet 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 of gewoonlijk verblijf, in casu Libanon, dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan

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

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

artikel van de vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging. Uit de objectieve informatie toegevoegd

aan het administratief dossier (COI Focus “Libanon” “De actuele veiligheidssituatie in Libanon” van 25

april 2014) blijkt dat de huidige veiligheidssituatie in Libanon grotendeels bepaald wordt door de situatie

in Syrië. De betrokkenheid van Hezbollah in de Syrische burgeroorlog heeft geleid tot een toenemende

polarisatie tussen de soennitische en sjiitische gemeenschap in het land. Het geweld in Libanon is niet

grootschalig en beperkt zich tot een schaduwoorlog in de vorm van autobommen, politieke moorden en

grensgeweld. Tot nog toe concentreerde het geweld zich hoofdzakelijk in de gevestigde frontlinies in

Tripoli, de grensstreek met Syrië en de zuidelijke buitenwijken van Beiroet. Het gros van de

terreuraanslagen is toe te schrijven aan soennitische extremistische groeperingen die Hezbollah of haar

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

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 in de

Bekaa-vallei (Hermel, Arsal, Baalbek) en Akkar. 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 sinds het begin van de opstand in

Syrië gewelddadige confrontaties plaatsvinden tussen de bewoners van de soennitische wijk Bab al-

Tabbaneh en de Alawitische wijk Jabal Mohsen in de stad Tripoli. Bij deze gevechten vallen de meeste

slachtoffers onder de betrokken strijders, al 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 is de huidige veiligheidssituatie relatief kalm en doen de verschillende gewapende

groeperingen inspanningen om niet verwikkeld te raken in het Syrische conflict.

Niettegenstaande uit het geheel van informatie waarop de Raad vermag acht te slaan aldus blijkt dat de

ontwikkelingen in Syrië een negatieve uitwerking hebben in Libanon, waarbij hoofdzakelijk in de

grenszone in het noorden van Libanon ook burgerslachtoffers zijn gevallen ten gevolge van invallen en

raketaanvallen door het Syrische leger en Syrische rebellengroeperingen en dat toenemende

spanningen tussen leden van de verschillende geloofsgemeenschappen leiden tot toenemend

sektarisch geweld, kan hieruit niet zonder meer worden besloten dat de actuele situatie in Libanon er

een is van willekeurig geweld in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet, noch dat de

situatie er van dien aard zou zijn dat verzoeker louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico

zouden lopen op ernstige schade in de zin van voornoemd artikel. Waar verzoekers in onderhavig

verzoekschrift verwijzen naar het aan het verzoekschrift toegevoegde reisadvies Libanon van de FOD

Buitenlandse Zaken, merkt de Raad op dat dit reisadvies betrekking heeft op westerlingen die naar

Libanon reizen. De informatie die hierin is opgenomen is slechts bedoeld om een algemene

situatieschets te geven voor bezoekers van het land van herkomst van verzoeker (cf. RvS 25 september

2007, nr. 174.848), doch vormt geen leidraad voor asielinstanties die belast zijn met het onderzoek naar

de gegronde vrees voor vervolging of het reële risico op ernstige schade van asielzoekers. Verzoekers

brengen dan ook geen informatie aan die de uitgebreide en gedetailleerde analyse van voormelde COI

Focus kan ondergraven.

2.14. In acht genomen wat vooraf gaat is de Raad van oordeel dat het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen terecht concludeert aan de hand van de in de bestreden beslissing

toegelichte vaststellingen dat verzoekers uitgesloten dienen te worden van de bescherming onder de

Vluchtelingenconventie en dat zij niet in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming in de zin van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig januari tweeduizend vijftien

door:

mevr. C. DIGNEF, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME C. DIGNEF


