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nr. 37 910 van 29 januari 2010

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van onbepaalde nationaliteit te zijn, op 12 november 2009

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

staatlozen van 26 oktober 2009.

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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 8 december 2009 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

15 januari 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat W. GHYSELINCK, die loco advocaat M. DE KEUKELAERE

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché P. VAN COSTENOBLE, die verschijnt voor de

verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De voornaamste gegevens van de zaak kunnen als volgt worden samengevat:

1.1. X, die verklaart van onbepaalde nationaliteit te zijn, is blijkens de informatie afkomstig van de

Federale Politie (Luchtvaartpolitie Brussel Nationaal) het Rijk binnengekomen op 4 oktober 2009 en

heeft zich dezelfde dag vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 14 oktober

2009 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen. Verzoeker werd gehoord op 19 oktober 2009.

1.3. Op 28 oktober 2009 nam de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de
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beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Deze beslissing werd op 29 oktober 2009 per drager betekend.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Palestijn afkomstig uit het vluchtelingenkamp Burj al

Shamali, gelegen in Libanon. In 1983 vertrok u naar Syrië om er te werken en verbleef er in

het vluchtelingenkamp Yarmuk, gelegen in Damascus. Gedurende de hierop volgende jaren werkte

u opeenvolgend als schrijnwerker, bakker en taxichauffeur. Hoewel uw echtgenote

verblijfsdocumenten voor Palestijnen in Syrië had, slaagde u er niet in om een verblijfsvergunning te

bekomen in Syrië. In 2002 onderging u een niertransplantatie in het Ibn Nafis hospitaal van Damascus.

Hierop volgend diende uw gezondheidstoestand voortdurend opgevolgd te worden en onderging u

regelmatig medische onderzoeken in het Iba Nafis hospitaal. Tijdens een bezoek aan Libanon in 2007

bleek dat het dispensarium van UNRWA in Burj al Shamali niet beschikte over de medicatie die u nodig

had en diende deze medicatie vanuit Syrië opgestuurd te worden. In mei 2009 werd in Syrië bepaald

dat ongeregistreerde taxichauffeurs die rondreden voortaan zwaarder beboet zouden worden. Omdat u

zich bij een gebrek aan een verblijfsvergunning niet kon laten registreren als taxichauffeur zette u uw

werk als taxichauffeur stop. Omdat u geen job meer had en omdat u er niet in slaagde om

een verblijfsvergunning te bekomen in Syrië vluchtte u op 26 september 2009 naar Turkije.

Gebruikmakend van een vervalst paspoort vloog u vervolgens via Ankara naar België, om hier op 4

oktober 2009 asiel aan te vragen.

B. Motivering

Vooreest dient door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)

te worden vastgesteld dat u niet aannemelijk maakt dat u vervolging in de zin van

de Vluchtelingenconventie riskeert, of een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade

zoals begrepen onder de definitie van subsidiaire bescherming en wel om volgende redenen.

Uit uw verklaringen blijkt dat u uw land van gebruikelijk verblijf Syrië ontvluchtte omdat u er werkloos

was en omdat u er geen verblijfsvergunning wist te bekomen. Aangaande deze door u

ingeroepen vluchtmotieven dient te worden vastgesteld dat ze onvoldoende ernstig zijn om als

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie geduid te worden. Uit uw verklaringen blijkt immers

dat u ondanks het feit dat u geen verblijfsvergunning had in Syrië u er over een vaste woonplaats

beschikte (zie gehoorverslag CGVS, p.2), dat u er verschillende jobs bekwam (zie gehoorverslag CGVS,

p.2 + p.4), dat u ondanks het feit dat uw identiteitsdocumenten herhaaldelijk door de Syrische

autoriteiten gecontroleerd werden nooit gesanctioneerd werd wegens illegaal verblijf (zie gehoorverslag

CGVS p.5) en dat u er kosteloos medische zorg bekwam (zie gehoorverslag CGVS, p.3). Zulks wijst uit

dat u geen elementen aanbrengt om aan te tonen dat u in Syrië vervolging in de zin van de

Vluchtelingenconventie riskeert. Uw verklaring dat de boetes voor taxichauffeurs die zonder

registratieattest in Damascus rondreden verhoogd werden en dat u uit vrees voor deze verhoogde

boetes uw job opgaf, wijzigt deze vaststelling niet. U brengt immers geen elementen aan om aan te

tonen dat u door deze maatregel op persoonlijke en systematische wijze geviseerd wordt.

Verder blijkt uit uw verklaringen dat u verblijfsrecht heeft in uw geboorteland Libanon (zie

gehoorverslag CGVS, p.6) en er daarenboven over een vaste verblijfsplaats beschikt in Burj Al Shamali

(zie gehoorverslag CGVS, p.2). Zulks wijst uit dat u er veilig kan verblijven, temeer daar u te kennen gaf

dat u nooit enige moeilijkheden ondervond met de Libanese autoriteiten (zie gehoorverslag CGVS, p.3).

Uw verklaring dat u bij een bezoek aan het dispensarium van het Burj al Shamali in 2007 gemeld werd

dat de medicijnen die u nodig heeft er niet voorhanden waren (zie gehoorverslag CGVS, p. 6) wijzigt

deze vaststelling niet. Vermits de medicatie die u nodig heeft blijkbaar niet courant is (zie

gehoorverslag CGVS, p.6) kan het onvermogen om deze medicatie op korte termijn te verschaffen

geenszins als vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie geduid worden. U slaagt er bijgevolg

niet in om aan te tonen dat de medische zorg die u nodig heeft u omwille van één van de in de

Vluchtelingenconventie opgenomen criteria ontzegd zou worden indien u permanent in Libanon

verbleef.

Wat betreft de door u aangehaalde medische problemen dient verder te worden opgemerkt dat

deze geen verband houden met de criteria bepaald bij artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève,

zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch met de criteria vermeld in artikel 48/4 van

de Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming. U dient zich voor de beoordeling van

medische elementen te richten tot de geëigende procedure. Dit is een aanvraag voor een machtiging tot

verblijf gericht aan de Minister of zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december

1980.

Voorts wenst het Commissariaat-generaal nog op te merken dat er in de periode van 12 juli 2006 tot
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14 augustus 2006 in Libanon een internationaal gewapend conflict aan de gang was waarbij er voor

burgers een reëel risico bestond slachtoffer te worden van willekeurig geweld. Intussen is de situatie

grondig gewijzigd. Op dit ogenblik is de situatie in Libanon niet langer van die aard dat er sprake kan zijn

van ernstige schade in de zin van art. 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet, omdat er voor burgers

niet langer een risico op willekeurig geweld bestaat en omdat er in feite niet langer een gewapend

conflict aan de gang is. Een kopie van de informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert is

aan het administratief dossier toegevoegd.

De door u neergelegde kopie van uw vluchtelingenkaart, de kopie van uw rijbewijs, de kopie van

uw “Document de Voyage pour les Refugiés Palestiniens”, een kopie van de “Registration card”

van UNRWA van uw familie, een kopie van de “Temporary Registration Card” van UNRWA van uw

familie, een kopie van een attest betreffende uw burgerlijke stand en een kopie van een attest

betreffende uw verblijf in Al Yarmuk, Damascus, bieden aanwijzing van uw identiteit en uw afkomst

maar deze worden in bovenstaande vaststellingen niet betwist. De door u neergelegde kopie van een

verklaring opgesteld door Dr. Hassan Ahmed bevestigt uw gezondheidsproblemen maar deze worden in

bovenstaande vaststellingen niet betwijfeld.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 48, 48/3 en 55/2 van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen (Vreemdelingenwet), artikel 1 D paragraaf 2 van het Verdrag van Genève van 28 juli

1951 en machtsoverschrijding, voert verzoeker aan dat hij ontegensprekelijk niet langer geniet van de

bescherming van UNWRA en dan ook ipso facto moet genieten van de bescherming van het Verdrag

overeenkomstig artikel 1 D van de Conventie van Genève. Volgens verzoeker volgt uit artikel 1 D van

het Vluchtelingenverdrag dat het CGVS geen appreciatiebevoegdheid kan hebben over het al dan niet

aanwezig zijn van een gegronde vrees voor vervolging doch in casu eenvoudig had moeten vaststellen

dat verzoeker niet langer kan genieten van UNWRA bescherming en dan ook ipso facto moet kunnen

genieten van de rechten en behandeling die een vluchteling toekomt krachtens de Conventie van

Genève van 28 juli 1951.

In een eerste onderdeel merkt verzoeker op dat hij reeds de hoedanigheid van vluchteling heeft en

meent dat hij door het verlaten van de ‘mandaatzone van UNWRA’ ontegensprekelijk binnen het kader

van artikel 1 D, 2e paragraaf van de Conventie valt. Hij verwijst naar rechtspraak van het Hof van

Cassatie en van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen die deze stelling moet ondersteunen. Tevens

verwijt hij de Commissaris-generaal niet in te gaan op de vraag of terugkeer naar Libanon, of eventueel

Syrië dat blijkbaar wordt beschouwd als “land van gebruikelijk verblijf”, ook effectief mogelijk is.

Verzoeker verwijst in dit verband naar de artikelen 26 en 27 van de Procedurerichtlijn waarin duidelijk

wordt gesteld dat een land slechts als ‘eerste land van asiel’ of ‘veilig derde land’ kan worden

beschouwd mits de asielzoeker opnieuw tot het grondgebied van dat land wordt toegelaten. Aangezien

de Commissaris-generaal van oordeel lijkt te zijn dat verzoeker zich nog steeds zou kunnen beroepen

op de bijstand of bescherming van UNWRA, is verzoeker van mening dat verwerende partij deze

argumenten ook moet kunnen bewijzen met een bevestiging van de autoriteiten van de betrokken

landen en van UNWRA dat een terugkeer in waardigheid ook effectief mogelijk is.

In een tweede en derde onderdeel betoogt verzoeker dat de bevoegdheid van de Commissaris-generaal

zoals omschreven in artikel 57/6 van de Vreemdelingenwet zich in casu beperkt tot het volgende

onderzoek: Bestaan de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat verzoeker voldeed aan de criteria

om bescherming te genieten van UNWRA nog steeds? Is de bescherming of bijstand van UNWRA

opgehouden overeenkomstig artikel 1 D, paragraaf 2 van de Conventie? Verzoeker benadrukt dat hij

nog steeds voldoet aan de voorwaarden die er initieel toe hebben geleid dat hij als vluchteling werd

geregistreerd door UNWRA en stelt dat er op geen enkel ogenblik werd aangetoond dat er enige andere

uitsluitingsbepaling op hem van toepassing zou zijn, meer bepaald zoals gedefinieerd door de artikelen

1 E en F van de Conventie.

In een vierde en laatste onderdeel verwijst verzoeker naar het standpunt van UNHCR terzake en voert

aan dat in een recente nota over de toepassing van artikel 1 D wordt gesteld dat indien personen onder

de toepassing vallen van paragraaf 2 van artikel 1 D van het Vluchtelingenverdrag, geen afzonderlijke
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analyse naar een gegronde vrees in de zin van artikel 1 A (2) van het Vluchtelingenverdrag nodig is om

te kunnen vaststellen dat deze personen gerechtigd zijn op de voordelen van het Vluchtelingenverdrag.

Verzoeker meent dan ook dat de appreciatie van deze gegronde vrees in casu machtsoverschrijding

uitmaakt en dat de Commissaris-generaal zich moest beperken tot de vaststelling dat verzoeker voldoet

aan artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

2.2. De Raad beschikt inzake beslissingen van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen over volheid van rechtsmacht, dit wil zeggen dat de hij het geschil in zijn geheel 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). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met al de feitelijke en

juridische vragen die daarmee samenhangen. In het kader van zijn declaratieve opdracht, namelijk het

al dan niet erkennen van de hoedanigheid van vluchteling en het al dan niet toekennen van het

subsidiaire beschermingsstatuut, aan de hand van alle elementen van het dossier, herneemt hij de zaak

volledig ongeacht het motief waarop de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

de bestreden beslissing heeft gesteund.

2.3. Uit verzoekers verklaringen blijkt dat hij Palestijn is, dat hij verblijfsrecht heeft in zijn geboorteland

Libanon, er over een vaste verblijfplaats beschikt in het vluchtelingenkamp Burj al Shamali en er bijstand

geniet van UNWRA. Sinds 1983 woonde hij evenwel in het vluchtelingenkamp Yarmuk, gelegen in

Damascus, Syrië, samen met zijn in Syrië geboren echtgenote. In de bestreden beslissing worden deze

elementen niet betwist.

2.4. De Richtlijn 2004/83/EG van 29 april 2004 bepaalt in artikel 12, 1, a) het volgende:

“Een onderdaan van een derde land of staatloze wordt uitgesloten van de vluchtelingenstatus wanneer:

a) 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 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. (…)”

Artikel 55/2 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat “een vreemdeling wordt uitgesloten van de

vluchtelingenstatus wanneer hij valt onder artikel 1, D, E of F van het Verdrag van Genève. (…)”

De Richtlijn, inzonderheid artikel 12, 1, a), en artikel 55/2 van de Vreemdelingenwet verwijzen derhalve

expliciet naar de toepassing van artikel 1D van het Verdrag van Genève.

Artikel 1 D van voornoemd Verdrag bepaalt dat wanneer de bescherming of bijstand van andere VN-

organen of instellingen zoals de UNWRA om welke reden dan ook is beëindigd de personen die de

bijstand en de rechtsbescherming van de UNWRA genoten, van rechtswege zullen vallen onder het

Vluchtelingenverdrag. In het standpunt van UNHCR zoals uiteengezet in de nota van oktober 2009 over

de toepassing van artikel 1 D evenals in de nota naar aanleiding van een prejudiciële vraag om

toelichting over artikel 12, 1, a) van de Richtlijn gesteld door het Hongaars ‘hoofdstedelijk gerechtshof’ in

Boedapest aan het Hof van Justitie van de EG in Luxemburg op 26 januari 2009 (zaak C-31/09), welke

nota’s door verzoeker als bijlage bij het verzoekschrift worden gevoegd, wordt gesteld dat wanneer een

persoon buiten het mandaatgebied van de UNWRA verblijft, hij of zij niet langer de bescherming of de

bijstand geniet van de UNWRA en bijgevolg valt onder artikel 1D, tweede lid, zodat deze persoon

automatisch recht heeft op de voorzieningen van het Vluchtelingenverdrag van 1951. Zulks belet

evenwel niet dat de persoon die terugkeert naar het mandaatgebied van de UNWRA opnieuw onder de

toepassing van artikel 1D, eerste lid van het Verdrag valt (UNHCR, “Revised Statement on Article 1D of

the 1951 Convention”, oktober 2009, p. 8 en UNHCR, “Revised Note on the Applicability of Article 1D of

the 1951 Convention relating to the Status of Refugees to Palestinian refugees”, oktober 2009 punt C. 8:

“If, however, the person is outside UNWRA’s area of operations, he or she is not “at present receiving

from organs or agencies other than [UNHCR] protection and assistance” within the meaning of

paragraph 1 of Article 1D, and therefore “such protection or assistance has ceased” within the meaning

of paragraph 2 of Article 1D. The person is “ipso facto” entitled tot the benefits of the [1951] Convention”,

of course that Articles 1C, 1E and 1F of the 1951 Convention do not apply. This would be the case even
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if the person has never resided inside UNWRA’s area of operations.” en punt C. 10: “If the person

returns to UNWRA’s area of operations, he or she remains entitled tot the benefits of the 1951

Convention until such return takes place. Upon return, he or she no longer falls within paragraph 2 of

article 1D but falls instead within paragraph 1 of that Article, meaning that he or she loses his or her

entitlement to the benefits of the 1951 Convention even though he or she retains his or her refugee

character (…).)”.

De bevoegdheid van de UNWRA is beperkt tot bepaalde gebieden in het Midden-Oosten, waaronder

Libanon en Syrië, en de Palestijnen die deze gebieden verlaten vallen niet meer onder de bescherming

van de UNWRA, doch er kan aangenomen worden dat indien zij kunnen terugkeren zij zich opnieuw

onder de bescherming kunnen plaatsen en de bijstand kunnen krijgen van de UNWRA.

2.5. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker in Libanon bescherming en bijstand genoot van de

UNWRA. Verzoeker verklaart dat hij sinds 1983 echter overwegend in het vluchtelingenkamp Yarmuk in

Damascus, Syrië, woonde alwaar momenteel nog steeds zijn echtgenote en kinderen wonen

(administratief dossier, stuk 4, p. 2). Aan verzoekers bewering dat hij er gedurende zijn jarenlange

verblijf in Syrië niet in geslaagd zou zijn om een verblijfsvergunning of een legaal verblijf te bekomen,

kan naar het oordeel van de Raad niet het minste geloof worden gehecht en wel om volgende redenen.

De Raad leest in het gehoorverslag (administratief dossier, stuk 4) dat verzoeker in Syrië een vaste

verblijfplaats heeft in het kamp Yarmuk (p. 2), dit verblijf in Yarmuk geregistreerd was bij de mukhtar (p.

3-4), zijn echtgenote in Syrië geboren is en dus “Syrische” papieren voor Palestijnen heeft (p. 5), hij

gedurende zijn jarenlange verblijf in Syrië diverse jobs heeft uitgeoefend (p. 2 en p. 4), hij ondanks

identiteitscontroles door de Syrische autoriteiten in Yarmuk alsook controles door de verkeerspolitie in

de periode dat hij als taxichauffeur werkzaam was nooit gesanctioneerd werd wegens illegaal verblijf (p.

5), hij in het openbaar ziekenhuis Ibn Nafis te Damascus kosteloos medische zorgen bekwam, met

name nierdialyse en een niertransplantatie (p. 3-4), hij er zonder problemen in slaagde om heen en

weer te reizen tussen Syrië en Libanon en hij hiertoe zijn reispaspoort voor Palestijnen liet afstempelen

door de immigratie- en paspoortendienst van Damascus (p. 5) en hij bovendien, zoals tevens blijkt uit de

door hem bijgebrachte stukken, in het bezit is van een rijbewijs afgeleverd door het Syrische Ministerie

van Binnenlandse Zaken (p. 3).

Gelet op het geheel van deze vaststellingen hecht de Raad geen geloof aan verzoekers bewering dat

zijn verblijf in Syrië illegaal zou zijn geweest. Daar verzoeker verklaart nooit moeilijkheden te hebben

ondervonden met de Syrische autoriteiten (administratief dossier, stuk 4, p. 3 en p. 5), hij geen

elementen aanbrengt die erop kunnen wijzen dat hij in Syrië vervolging in vluchtelingrechtelijke zin

riskeert, hij over geldige reisdocumenten blijkt te beschikken, met name een “document de voyage pour

les refugiés palestiniens”, afgeleverd te Beiroet op 22 augustus 2008 en geldig tot 21 augustus 2013, en

zijn gezin nog steeds in Damascus woonachtig is, maakt hij geenszins aannemelijk dat hij niet naar

Syrië zou kunnen terugkeren. Verzoeker toont op geen enkele manier aan dat hij door de Syrische

autoriteiten verhinderd zou worden om zich bij zijn gezin in Damacus te voegen, temeer hij blijkens zijn

verklaringen regelmatig het land in en uit reisde. Naar het oordeel van de Raad zijn er derhalve geen

obstakels die kunnen verhinderen dat verzoeker zich opnieuw onder de bescherming zou kunnen

plaatsen en bijstand zou kunnen genieten van UNWRA. Overigens is hij in het bezit van een “document

de voyage pour les refugiés palestiniens” waardoor hij toegang heeft tot het Libanese grondgebied,

zoals wordt vermeld op het document, waar vandaan hij, zoals blijkt uit zijn verklaringen, probleemloos

naar Syrië kan reizen.

2.6. Het geheel van verzoekers verklaringen in aanmerking genomen, kan de Raad zich niet van de

indruk ontdoen dat verzoeker louter om medische redenen naar België is gekomen. Zo haalt verzoeker

tijdens zijn gehoor voor het Commissariaat-generaal aan dat hij diende te betalen voor medicatie, voor

medische zorgen die hij buiten het hospitaal bekwam en voor analyses die niet in hoger genoemd Ibn

Nafis ziekenhuis werden gedaan (administratief dossier, stuk 4, p. 3-4), en stelt hij dat hij in Syrië geen

vast werk had omdat de mogelijkheid om te werken verhinderd werd door zijn ziekte (administratief

dossier, stuk 4, p. 4). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is, in het kader van het onderzoek van

een asielaanvraag of een verzoek tot toekenning van de subsidiaire bescherming, evenwel niet bevoegd

om zich uit te spreken over het recht op verblijf op het grondgebied omwille van medische redenen.

2.7. In fine vraagt verzoeker om hem in subsidiaire orde de subsidiaire bescherming toe te kennen. De

Raad benadrukt dat het de taak van de verzoeker is om zijn verzoek om internationale bescherming te

staven en deze regel geldt onverkort wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus. Er dient echter te
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worden vastgesteld dat verzoeker nalaat te verduidelijken waarom hij een reëel risico op ernstige

schade zou lopen en de Raad ontwaart in het administratief dossier geen elementen waaruit zou

moeten blijken dat verzoeker in aanmerking komt voor de toekenning van subsidiaire bescherming

overeenkomstig artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Volledigheidshalve merkt de Raad op dat verzoeker niet aantoont dat de omstandigheden waarin hij en

zijn familie in Yarmuk wonen en leven, als onmenselijk of vernederend in de zin van art. 48/4, § 2, b)

van de Vreemdelingenwet kunnen beschouwd worden.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 29 januari 2010 door:

dhr. M. BONTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A. VAN ISACKER, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. M.-C. GOETHALS, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M. BONTE


