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nr. 224 141 van 19 juli 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. DE WOLF

Veydtstraat 28

1060 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Libanese nationaliteit te zijn, op 29 maart 2019 heeft

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

25 februari 2019.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 16 mei 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 juli 2019.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat P. DE WOLF en van attaché M.

SOMMEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

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

opnieuw binnengekomen op 20 maart 2018 en heeft zich een tweede keer vluchteling verklaard op 31

mei 2018.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 23

augustus 2018 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen. Op 28 augustus 2018 nam de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen de beslissing tot ontvankelijk verzoek (volgend verzoek). Verzoeker werd

gehoord op 15 februari 2019.
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1.3. Op 25 februari 2019 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

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

Deze beslissing werd op 26 februari 2019 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart geboren te zijn te Bint Jbeil, Libanon, op 22 december 1981. U heeft de Libanese

nationaliteit en u bent sjiitisch moslim.

U bent opgegroeid in Al Shiyah, Beirout. In 2005 verliet u Libanon omwille van de algemene situatie, u

ging op zoek naar een beter leven. Via Turkije reisde u door naar Griekenland waar u voor een periode

van zes maanden verbleef, daarna ging u naar Italië waar u ongeveer vier tot vijf maanden verbleef en

reisde vervolgens, het was toen reeds 2006, door naar Duitsland. In Duitsland verbleef u tot 2008.

Daarna reisde u terug naar Italië waar u omwille van humanitaire redenen een verblijfsvergunning van

één jaar kreeg. Daarna keerde u terug naar Duitsland waar u tot 2009 verbleef. Vervolgens kwam u een

eerste keer in België aan, waar u op 20 januari 2009 uw eerste verzoek om internationale bescherming

indiende. Op 5 oktober 2010 werd deze aanvraag onontvankelijk bevonden omdat u afstand had

gedaan van uw verzoek om internationale bescherming. Tijdens uw verblijf in België bent u op

19 februari 2013 gehuwd met B.(…) Y.(…) (geboren op 26 juli 1979, Algerijnse nationaliteit). Jullie

kregen samen een dochter, M.(…) Z.(…) (geboren op 11 april 2013 te Ixelles). Sinds 2014 zijn jullie uit

elkaar, de scheiding werd pas officieel voltrokken tijdens uw laatste terugkeer naar België. Op 20 april

2014 verliet u België en ging u via Griekenland terug naar Libanon. In Libanon verbleef u opnieuw in de

wijk Al Shiyah te Beirout. U geeft aan dat u, rond april 2016 en april 2017, naar België gekomen bent om

uw dochter te zien.

Sinds het einde van 2014 werkte u als veiligheidsmedewerker in de luchthaven van Beirout. Van begin

2015 tot 31 december 2017 werkte u als veiligheidsverantwoordelijke voor terminal 8. U werkte voor

A.(…) E.(…) H.(…), een machtige en rijke zakenman die op bescherming kan rekenen van zijn

connecties. Hij komt uit hetzelfde dorp als uw moeder. Op 2 september 2016 landde er een vliegtuig van

A.(…) E.(…) H.(…) dat van Tel Aviv, Israël, kwam. U kreeg de opdracht via een contactpersoon van

A.(…) E.(…) H.(…), om alle info en data van dit vliegtuig te verzamelen en te vernietigen. Samen met

een andere bewaker, K.(…) Q.(…), heeft u deze info en data verzameld en heeft u deze verbrand,

niemand anders was aanwezig. U heeft vervolgens A.(…) E.(…) H.(…) geïnformeerd dat alles

vernietigd was. Er kwam een schandaal op de televisie over dit vliegtuig, wat dit ging doen in Israël, er

werd gesproken over witwaspraktijken en wapens, er werd gezegd dat niemand bescherming kreeg die

er iets mee te maken had. In de periode ontstonden er geruchten in de luchthaven, u werd bevraagd

door de inlichtingendienst van het leger, alsook door de directeur van de veiligheidsdienst van de

luchthaven, en door de verantwoordelijke van de diensten in de luchthaven, gelieerd aan Hezbollah. U

ontkende steeds. Ook werd u door de verantwoordelijke van Hezbollah bevraagd en u begreep dat ze

op de hoogte waren van de papieren, dat was in februari of maart 2017. Tijdens het contact met deze

personen van Hezbollah werden zowel A.(…) E.(…) H.(…) als zijn vrouw uitgescholden, zij is een

journaliste die zich had uitgelaten tegenover Hezbollah. Rond de zesde maand van 2017 had u voor het

eerst contact met H.(…) H.(…) G.(…), de verantwoordelijke van de veiligheid van Hezbollah van de

regio’s rondom de luchthaven. U had verschillende keren contact met hem. Hij sprak u aan over de

papieren van het vliegtuig en chanteerde u om info te krijgen over A.(…) E.(…) H.(…) en diens vrouw. U

werd verbaal bedreigd. In oktober 2017 heeft de verantwoordelijke van de diensten in de luchthaven u

opnieuw benaderd en werd u gezegd dat u en A.(…) E.(…) H.(…) gingen boeten. Hierna kwam er een

nieuwe directeur voor de veiligheidsdiensten in de luchthaven, R.(…) H.(…), een kapitein bij het leger

van de inlichtingendienst. U werd door hem beschuldigd van het vernietigen van de papieren, maar hij

zei dat er hiervoor nog geen bewijs was. In die periode, op het einde van 2017, heeft u H.(…) H.(…)

G.(…) nog tweemaal gezien, ze waren op de hoogte dat u de papieren had vernietigd. H.(…)

H.(…) G.(…) zei u dat u info moest geven over A.(…) E.(…) H.(…) en diens vrouw, hun bewegingen en

auto’s, maar u zei dat u van niets wist. Nadat u dit vertelde aan A.(…) E.(…) H.(…) besloot hij u, als

oplossing, naar het buitenland te sturen en regelde hij een visum (geldigheid 2 februari 2018 tot 1

augustus 2018) voor u. U kwam op 10 februari 2018 via Griekenland België binnen. Op 26 februari 2018

bent u teruggekeerd naar Libanon in de hoop dat A.(…) E.(…) H.(…) uw probleem ging oplossen. Bij uw

terugkeer ontmoette u A.(…) E.(…) H.(…), in aanwezigheid van een parlementslid A.(…) B.(…) en een

consulent van de voorzitter van het Libanese parlement N.(…) B.(…). A.(…) E.(…) H.(…) zei dat hij uw

probleem ging oplossen.
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Toen u in die periode naar het bedrijf ging in de luchthaven, merkte u dat uw naam geseind stond aan

alle VIP ingangen van de luchthaven. In die periode heeft u H.(…) H.(…) G.(…) opnieuw ontmoet, hij

wist dat u naar het buitenland was gereisd en zei tegen u, ‘als je nu vertrekt, maak dan dat je niet

terugkomt’. Toen heeft A.(…) E.(…) H.(…) opnieuw een ticket geregeld, hij ging u opnieuw contacteren

als uw problemen opgelost waren. Op 20 maart 2018 bent u vervolgens via een vlucht van Beirout naar

Griekenland, België binnengekomen. Op 31 mei 2018 diende u uw tweede verzoek om internationale

bescherming in. Op 29 augustus 2018 werd dit verzoek door het CGVS ontvankelijk verklaard.

U vreest bij terugkeer de Libanese overheid, omdat u de papieren van het vliegtuig vernietigd heeft.

Bovendien geeft u aan dat het een grotere zaak geworden is, dat het niet meer enkel draait om die

papieren, maar dat de Libanese overheid wilt uitzoeken of er spionage of samenwerking met de vijand

heeft plaatsgevonden. U vreest bij terugkeer ook Hezbollah, omwille van dezelfde reden en omdat u in

contact stond met A.(…) E.(…) H.(…) en diens vrouw.

U geeft aan dat u rond de zesde maand van 2018 nog 1500 euro kreeg opgestuurd van A.(…) E.(…)

H.(…), maar dat daarna het contact verbroken werd. Dit contact stopte zo'n zeven maanden geleden,

dus ongeveer rond juli 2018. U leidt hieruit af dat hij alles op u gestoken heeft en hij u niet meer wilt

beschermen. Ook werd het contact met K.(…) Q.(…) door hem verbroken, u geeft aan dat hij

ondervraagd werd.

U stelt dat uw familie twee keer werd lastiggevallen sinds uw vertrek, om te weten te komen waar u was.

Er werd hen gezegd dat u Libanon moest vergeten.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u volgende documenten neer: kopies

van enkele pagina’s uit uw paspoort (infopagina; geldigheid paspoort 18/06/14 – 18/06/19) en pagina

met visum type C (geldigheid 02/02/2018 – 01/08/18)), uw origineel individueel uittreksel, uw rijbewijs,

twee badges in kader van uw professionele activiteiten in de luchthaven, foto’s van uw professionele

activiteiten in de luchthaven, youtube link met informatie over het schandaal van het vliegtuig,

documenten van uw dochtertje, dreigbericht op facebook van de vrouw van A.(…) E.(…) H.(…) en uw

originele Belgische verblijfskaart (afgifte 3/5/16 te Ixelles). Op 21 februari 2019 stuurt u nog volgende

documenten door: een kopie van uw huwelijkscontract, twee brieven in verband met uw professionele

activiteiten, een bijkomende pagina uit uw paspoort met visum type D (geldigheid 19/01/2016 tot

18/01/2017), een betalingsbewijs van een overschrijving en een facebookpost. Op 22 februari 2019 gaf

u aan het onthaal van het CGVS een bundeltje kopies af, dit zijn de stukken die u reeds een dag eerder

had neergelegd (zie supra).

B. Motivering

Wat betreft de beoordeling in toepassing van artikel 48/9 van de Vreemdelingenwet, moet

vooreerst worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal naar aanleiding van uw tweede verzoek

om internationale bescherming géén bijzondere procedurele noden in uw hoofde heeft kunnen

vaststellen die het nemen van bepaalde specifieke steunmaatregelen rechtvaardigen.

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Er dient te worden vastgesteld dat u na het persoonlijk onderhoud op het CGVS er niet in geslaagd bent

om uw vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken en

dit omwille van volgende redenen.

Vooreerst stelt het CGVS vast dat u er niet in geslaagd bent om te overtuigen in uw functie

van veiligheidsverantwoordelijke in de luchthaven van Beirout voor het bedrijf van A.(…) E.(…) H.(…),

de functie die aan de basis ligt van de door u beweerde problemen.
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Het CGVS vindt uw verklaringen om dewelke u kon starten in deze functie weinig overtuigend, vooral

gezien het specifieke karakter van de functie en de specifieke verantwoordelijkheid die u had, te meer

daar u dan ook nog eens aangeeft een periode van negen jaar (2005-2014) buiten Libanon verbleven te

hebben. U verantwoordt het krijgen van deze post door te stellen dat u uit dezelfde regio als A.(…)

E.(…) H.(…) afkomstig bent, dat uw moeder uit hetzelfde dorp komt (CGVS p.6). U geeft aan dat A.(…)

E.(…) H.(…) u op basis hiervan kon vertrouwen, dat hij u kent als een eerlijk en zuiver persoon (CGVS

p.6). Ook het feit dat u sjiitisch bent, was voor hem een reden om deze functie uit te oefenen en omdat

hij toch werk genoeg had (CGVS p.6-7). Het louter verwijzen naar het feit hoe de Arabische

samenleving werkt en hoe Arabische families in elkaar zitten (CGVS p.6-7), overtuigt het CGVS niet om

welke reden u het voorrecht kreeg om als veiligheidsverantwoordelijke, een functie met een dermate

verantwoordelijkheid, aan de slag te gaan. Het CGVS vindt deze verklaringen weinig afdoende in het

licht van uw jarenlange verblijf buiten Libanon, een verblijf van nota bene negen jaar. Het feit dat u

zonder meer verwijst naar het gegeven dat hij uw familie kent, vindt het CGVS zwak om te overtuigen

dat hij u deze gevoelige functie gaf met een dermate verantwoordelijkheid. Later voegt u toe dat u, toen

u in Europa zat, contact met hem had (CGVS p.7), maar dit is louter een loze bewering die u niet staaft

en waar u nooit eerder over sprak wanneer u uitdrukkelijk bevraagd werd over uw relatie met hem

(CGVS p.6). Ook bij uw verklaringen dat u eerst, sinds 2014, als gewone veiligheidsmedewerker voor

hem werkte en dat hij op die manier zag dat hij u kon vertrouwen, heeft het CGVS haar bedenkingen.

Het CGVS stelt vast dat u nooit eerder over deze ‘gewone’ functie gesproken had, zelfs niet toen u de

open vraag werd gesteld een opsomming te geven van uw professionele ervaring in Libanon, en dat u

deze ook niet benoemt wanneer u gevraagd werd of u nog andere professionele activiteiten heeft gehad

(CGVS p.6). U zegt bovendien uitdrukkelijk dat u van begin 2015 tot 31 december 2017 daar, in de

luchthaven heeft gewerkt (CGVS p. 6), en ook dan laat u na om het werk als veiligheidsmedewerker,

aldus uw verklaringen sinds einde 2014, te benoemen. Het CGVS heeft de indruk dat u uw verklaringen

bijschaaft wanneer u dieper bevraagd werd over hoe u in deze functie kon starten. Het hoeft

geen verder betoog dat het CGVS hierdoor twijfelt aan de door u geschetste professionele activiteiten.

Op basis van het voorgaande staat het CGVS argwanend ten opzichte van uw verklaringen dat u deze

functie bekleedde, temeer daar, en zoals reeds werd aangestipt, u voor een periode van negen jaar

buiten Libanon verbleef en het in dit licht weinig aannemelijk te noemen is dat u het voorrecht kreeg om

deze functie met een dermate vertrouwelijk en verantwoordelijk karakter uit te oefenen. Bovendien blijft

het CGVS op haar honger zitten wanneer het gaat over documenten om uw functie als

veiligheidsverantwoordelijke te staven. U geeft aan dat u onder een contract werkte (CGVS p.10), maar

wanneer u gevraagd werd dit voor te leggen verklaart u dat dit moeilijk zal zijn omdat u geen contact

meer heeft met het bedrijf waar u voor werkte, een antwoord dat geen voldoening schenkt, dat

hoeft geen verder betoog (CGVS p.10). Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat u foto’s

neerlegt waarop u te zien bent, poserend voor een vliegtuig, alsook enkele foto’s van de zogenaamde

hangar waar u werkte (CGVS p.9) en dat u ook twee werkbadges neerlegt tijdens het persoonlijke

onderhoud. Evenwel kunnen deze niet het hoofd bieden aan de twijfel die het CGVS heeft met

betrekking tot uw functie. De foto’s die u neerlegt bewijzen allerminst dat u de door u beweerde functie

uitoefende en kunnen door eender wie, voor eender welke doeleinden getrokken zijn. Hetzelfde geldt

voor de badges die u neerlegt, de bewijswaarde hiervan is gering daar zij door eender wie en voor

eender welke doeleinden gemaakt kunnen zijn. Deze zijn absoluut niet voldoende om als bewijs te

overtuigen in de door u bekleedde functie. Bovendien stipt het CGVS aan dat u op 21 februari 2019,

bijkomstig twee documenten doorstuurt aangaande uw professionele activiteiten. In beide documenten

is er sprake van het feit dat u als “Guard” (bewaker) werkte sinds september 2015. Evenwel komt de

functiebeschrijving “bewaker” niet overeen met de functiebeschrijving “veiligheidsverantwoordelijke”

zoals u beweert en komt bovendien de datum van wanneer u deze functie uitoefende zoals beschreven

in de documenten ‘sinds september 2015’, niet overeen met wat u verklaart, nl. ‘sinds begin 2015’

(CGVS p.6). Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat deze vatstellingen in sterke mate afbreuk doen

aan de door u afgelegde verklaringen aangaande uw professionele activiteiten, de oorsprong van uw

beweerde problemen. De geloofwaardigheid van de door u beweerde problemen die u omwille van uw

beweerde functie meemaakte wordt hierdoor in sterke mate ondermijnd. Verder vindt het CGVS uw

beweringen dat u niet kon voorspellen dat het vernietigen van de data en info van het vliegtuig

een probleem zou zijn en dat u daarom zomaar inging op de vraag van uw bedrijf (CGVS p.14), weinig

verenigbaar met uw beweerde functie. U kreeg binnen het bedrijf van A.(…) E.(…) H.(…) een

verantwoordelijke functie, een functie waarbij u de verantwoordelijkheid draagt voor bepaalde daden en

waarbij er kan verwacht worden dat u zich rekenschap geeft van uw daden en deze ook grondig

overdenkt. Het vernietigen van info en data van een vliegtuig is een illegale daad waarvan u

redelijkerwijs moest weten dat dit gevolgen met zich meebrengt. Uw beweringen dat u dus zomaar

ingaat op de vraag van uw bedrijf, dat u niet wist dat dit een groot probleem zou teweegbrengen (CGVS

p.14), vindt het CGVS dan ook niet aannemelijk.
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Bovendien verwijst u naar de vijandelijke context tussen Libanon en Israël, dat er geen contact mag zijn

tussen beide landen (CGVS p.11), een reden te meer om uw beweringen te ondermijnen dat u niet kon

voorspellen dat dit een groot probleem zou geven.

Verder doet u in ernstige mate afbreuk aan de door u beweerde vrees daar het CGVS vaststelt dat u

terugkeert naar Libanon, hoewel u reeds in België verbleef van 10 februari 2018 tot 26 februari 2018,

terwijl u aangeeft “Het is een groot probleem geworden, einde 2017.” (CGVS p.12). U gevraagd om

welke reden u op 26 februari 2018 terugkeert naar Libanon, geeft u aan dat u bij uw terugreis er op

hoopte dat A.(…) E.(…) H.(…) voor u een oplossing had gevonden (CGVS p.14). Evenwel geeft u aan

dat u niet zeker was of er een oplossing gevonden was, vooral dan in kader van uw problemen met

Hezbollah (CGVS p.14). U geeft aan dat u voor uw eerste vertrek op 10 februari 2018 uit Libanon, reeds

verschillende keren met H.(…) H.(…) G.(…), de Hezbollah veiligheidsverantwoordelijke van de regio’s

rondom de luchthaven, in conflict was gekomen, u spreekt over chantage en verbale

bedreigingen (CGVS p.12-13). Bovendien geeft u aan dat A.(…) E.(…) H.(…) deze bedreigingen “echt

serieus” nam (CGVS p.12), dat hij zelfs een visum voor u regelde om u in veiligheid te brengen, dat de

oplossing voor u in het buitenland lag (CGVS p.12-13). In het licht van deze verklaringen vindt het

CGVS het dan ook totaal niet aannemelijk, om niet te zeggen ongeloofwaardig, dat u terugkeert naar

Libanon zonder dat u er zeker van was dat uw problemen opgelost waren. U gevraagd of u bepaalde

voorzorgsmaatregelen nam bij uw terugkeer, geeft u aan dat u thuis was, gewoon aan het wachten of

A.(…) E.(…) H.(…) met zijn connecties het ging oplossen (CGVS p.15). Het feit dat u zomaar aan het

afwachten bent, in uw gewoonlijke verblijfplaats, vindt het CGVS evenmin aannemelijk in het kader van

de door u beweerde vrees, te meer daar u aangeeft dat u reeds Libanon verlaten had op 10

februari 2018 om uzelf in veiligheid te brengen. U kon er zich immers op geen enkel moment van

vergewissen dat uw problemen van voor uw vertrek op 10 februari 2018 ten einde waren. Het feit dat u

zonder meer het risico neemt om terug te keren naar de broeihaard van uw problemen kan het CGVS

totaal niet aanvaarden. Volledigheidshalve dient aangestipt te worden dat u aangeeft dat u in de periode

april 2016 en april 2017 ook naar België bent gekomen in verband met de vernieuwing van uw

verblijfskaart, gebaseerd op familiale redenen (CGVS p.10). Het feit dat deze verklaringen pas naar

boven komen nadat u uw verblijfskaart ten overstaan van het CGVS neerlegde, doet tevens afbreuk aan

uw geloofwaardigheid. Uit uw verklaringen blijkt dat u in april 2017 reeds geconfronteerd werd met de

ondervragingen over uw rol in het verbranden van de papieren (CGVS p.11-13), het feit dat u dan ook

zonder meer heen en weer reist, ondermijnt andermaal de geloofwaardigheid van de door u beweerde

vrees.

Bovendien vindt het CGVS het niet aannemelijk dat Hezbollah geen effectievere manieren heeft gebruikt

om u onder druk te zetten, vooral na uw terugkeer naar Libanon op 26 februari 2018. U geeft zelf aan “Ik

ben de zoon van de zuidelijke wijk, ze kunnen me op ieder moment komen pakken.” (CGVS p.15). U

met deze bedenking geconfronteerd zegt u dat u beloofd had met hen te praten, tijdens de derde

ondervraging die plaatsvond in augustus 2017 (CGVS p.15). Indien Hezbollah het effectief op u gemunt

had om informatie via u te verkrijgen, kan er verwacht worden dat ze niet zomaar berustten in hetgeen

wat u beloofd had. Bovendien geeft u aan dat ze op de hoogte waren dat u Libanon verlaten had, u zegt

“Je bent naar het buitenland gereisd en je kwam terug, als je nu vertrekt, maak dan dat je niet

terugkomt.” (CGVS p.13). Het CGVS vindt het weinig aannemelijk dat Hezbollah, indien ze u effectief

viseerden om informatie te verkrijgen, u zomaar uw gang lieten gaan, te meer daar ze reeds wisten dat

u al een keer vertrokken was en u aangeeft dat ze wisten dat u iets te maken had met het vernietigen

van de data en de info van het vliegtuig (CGVS p.11-13). Indien ze het effectief op u gemunt

hadden, zouden ze het risico niet nemen dat u zomaar opnieuw onder de radar zou verdwijnen.

Bovendien vindt het CGVS het allerminst geloofwaardig dat u zonder enige problemen kon vertrekken

uit de luchthaven van Beirout. Immers, enerzijds verwijst u naar het feit dat de luchthavenautoriteiten

vermoedens hadden van uw betrokkenheid bij de vernietiging van de documenten van het vliegtuig,

anderzijds geeft u aan dat Hezbollah u viseerde. Het feit dat u zonder meer op legale manier de

luchthaven kon verlaten, vindt het CGVS dan ook niet aannemelijk. U geeft aan dat u navraag deed bij

R.(…) H.(…), kapitein bij het leger van de inlichtingendienst, de nieuwe veiligheidsdirecteur in de

luchthaven. U geeft aan dat er een vriendschapsrelatie tussen jullie was en dat hij op basis daarvan u

hielp om zich ervan te vergewissen of u al dan niet geseind stond (CGVS p.13). Evenwel is dit een loze

bewering die u niet weet te staven. Bovendien vindt het CGVS het weinig logisch dat u het risico neemt

om aan hem te vragen of u geseind stond en op deze manier dus uw intentie liet blijken dat u wilde

vertrekken, daar u aangeeft dat diezelfde persoon u beschuldigd had van het vernietigen van de

documenten van het vliegtuig (CGVS p.13, 14). Bovendien merkt het CGVS op dat u te weten kwam bij

uw terugkeer naar Libanon dat uw naam geseind stond aan alle VIP ingangen, waaruit blijkt dat u

daadwerkelijk een onderwerp van onderzoek vormde.
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Het feit dat u zomaar, zonder enig probleem, en zonder dat u geseind stond aan de controles, kon

vertrekken, doet afbreuk aan de door u afgelegde verklaringen.

Verder heeft u de door u beweerde problemen bij terugkeer niet aannemelijk gemaakt door

volgende vaststellingen. Vooreerst is er de vaststelling dat u, alvorens u uw problemen uiteen had gezet

tijdens het persoonlijk onderhoud, de vraag werd gesteld of u ooit problemen heeft gekend met de

Libanese autoriteiten (CGVS p.7). Uw antwoord luidt als volgt: “Ik heb nooit een probleem gekend met

de Libanese overheid, maar nu heb ik problemen met Hezbollah.” (CGVS p.7). Het feit dat u daar met

geen enkel woord rept over uw vrees bij terugkeer voor de overheid, vindt het CGVS allerminst

aannemelijk en dit doet eveneens afbreuk aan de door u beweerde vrees. Verder zijn uw verklaringen

op wat u zich baseert om dit te stellen weinig overtuigend. Zo geeft u aan dat de bewaker K.(…) Q.(…),

die bij u aanwezig was bij het vernietigen van de documenten, zeker ondervraagd is geweest (CGVS

p.16). U gevraagd hoe u dit weet, zegt u zonder meer “Waarom zou hij me anders blokkeren?” (CGVS

p.16). Dit is niet afdoende om het CGVS te overtuigen. Bovendien dient aangestipt te worden dat u

aangaf, “K.(…) Q.(…) is een analfabeet, die niet eens kan lezen of schrijven. Hij wist niet dat die

papieren de data papieren waren van het vliegtuig.” (CGVS p.11). In dit kader is het dan ook zwak uw

beweerde vrees te staven op iemand die, aldus uw verklaringen, niets afweet van wat er gaande was.

Bovendien geeft u aan dat u er zeker van bent dat A.(…) E.(…) H.(…) u bij een terugkeer niet meer zal

beschermen en dat hij alles op u gestoken heeft (CGVS p.16). U gevraagd op wat u zich baseert, geeft

u eveneens aan dat hij het contact met u verbroken heeft, sinds ongeveer 7 maanden geleden (juli

2018) (CGVS p.10) en dat hij u niet meer gevraagd heeft om terug naar Libanon te komen (CGVS p.16),

een gegeven wat in dezer evenmin kan overtuigen daar er hiervoor tal van redenen kunnen zijn. In dit

kader dient bovendien aangestipt te worden dat u uw huidig verzoek om internationale bescherming

indiende op 31 mei 2018, dus vóór het contact verbroken werd met A.(…) E.(…) H.(…). Het hoeft niet

te verwonderen dat deze vaststelling absoluut niet rijmt met de door u afgelegde verklaringen en wordt

uw nood aan internationale bescherming ernstig ondermijnd. Het hoeft niet te verwonderen dat u

hierdoor het CGVS niet kan overtuigen in de problemen die u bij terugkeer zal ervaren. Bovendien geeft

u tijdens het gesprek met het CGVS aan dat u gepoogd heeft om contact met A.(…) E.(…) H.(…) te

maken en dat u dit kan voorleggen, maar wanneer u hierop dieper bevraagd werd, verschuilt u zich

achter het feit dat u uw oproepgeschiedenis niet zo lang bewaard wordt en dat u een nieuwe gsm heeft.

U toont enkel telefoonnummers uit uw contactenlijst (CGVS p.11, 17). Het hoeft niet te verwonderen dat

het enkele feit dat u telefoonnummers in uw contactlijst toont uw beweerde vrees niet kan staven.

Verder geeft u aan dat uw familieleden in het kader van uw beweerde vrees meermaals benaderd zijn

geweest door Hezbollah, toen ze eind april 2018 te weten kwamen dat u in het buitenland zat (CGVS

p.7). U geeft aan dat ze twee keer naar u zijn komen vragen, en dat ze reageerden door te zeggen dat u

Libanon moest vergeten. Dit zijn louter loze beweringen die u niet weet te staven. Bovendien heeft u

hierover geen melding gemaakt bij de Dienst Vreemdelingenzaken (verklaringen volgend verzoek 20

augustus 2018). Het feit dat u hierover niet spreekt, terwijl u expliciet naar het contact met uw

familieleden werd gevraagd, vindt het CGVS niet aannemelijk in het kader van de door u beweerde

vrees.

Uit bovenstaande observaties blijkt dat u er niet in geslaagd bent uw vrees aannemelijk te maken. Het

CGVS is dan ook van mening dat u de vluchtelingenstatus geweigerd dient te worden.

Volledigheidshalve dienen de door u neergelegde documenten besproken te worden. De kopies van

enkele pagina’s uit uw paspoort, uw origineel individueel uittreksel en uw rijbewijs hebben betrekking op

uw identiteit en uw herkomst die door het CGVS niet in twijfel worden getrokken. In verband met het

gegeven dat u uw origineel volledig paspoort niet neerlegt dient het CGVS te benadrukken dat ze dit ziet

als een vorm van zeer gebrekkige medewerking, terwijl er op een verzoeker om internationale

bescherming de plicht rust dat hij zijn uiterste medewerking toont. Het feit dat u uw volledig paspoort niet

neerlegt, komt uw geloofwaardigheid niet ten goede. Uw verklaringen dat u uw paspoort verscheurd

heeft (CGVS p.8) en dat u niet weet of u kopies heeft van alle pagina's (CGVS p.8) wordt door het

CGVS niet aanvaard. Bovendien stuurt u op 21 februari 2019 nog een extra pagina uit uw paspoort

door. Het feit dat u toch nog ongehavende pagina’s kan doorsturen, brengt uw verklaringen in het

gedrang dat u niet in staat bent om uw volledig paspoort neer te leggen omdat u dit verscheurd heeft. Er

wordt vermoed dat u opzettelijk uw paspoort niet neerlegt om het CGVS te misleiden. Het ontbreken van

een dergelijk essentieel document is in sterke mate bezwaarlijk te noemen. De badges, foto’s, het

werkcertificaat en document aangaande jaarlijks verlof, die u neerlegt ter staving van uw

professionele activiteiten in de luchthaven werden hierboven reeds uitvoerig besproken. Bovendien leidt

het CGVS hier nergens een persoonlijke vrees uit af. Dit geldt eveneens voor de youtube link die u

aanhaalt ter staving van de problemen die zich voordeden op de luchthaven.
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De documenten van uw dochtertje worden door het CGVS niet betwist, evenmin als de overschrijvingen,

doch staven ze geenszins de door u beweerde problemen. Hetzelfde geldt voor het doorgestuurde

huwelijkscertificaat. In dit kader dient opgemerkt te worden dat u het nalaat uw beweerde scheiding te

staven. In het dreigbericht dat u neerlegt, dat op de facebook van de vrouw van A.(…) E.(…) H.(…)

werd gepubliceerd, wordt nergens melding gemaakt van uw identiteit. Hieruit kan het CGVS uw

beweerde persoonlijke vrees dan ook niet afleiden. Hetzelfde geldt voor het facebookbericht dat u

doorstuurt op 21 februari 2019. Gezien bovenstaande vaststellingen kunnen deze berichten de

appreciatie van het CGVS niet ombuigen, daar zij tevens door eender wie en voor eender welke

doeleinden gepubliceerd kunnen worden. Uit uw originele verblijfskaart die u neerlegt en uw

verklaringen hieromtrent, blijkt dat u meermaals in België vertoefde, ook ten tijde van de oorsprong van

uw beweerde problemen. Ook deze vaststelling doet afbreuk aan de door u beweerde vrees. Tot slot is

uit het doorgestuurde bewijs van overschrijving geenszins uw persoonlijke vrees af te leiden. U bent

er niet in geslaagd om via het neerleggen van de documenten de hierboven vermelde appreciatie van

het CGVS in positieve zin om te buigen.

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 –

Veiligheidssituatie Update- dd. 7 augustus 2018) blijkt dat de huidige veiligheidssituatie in Libanon

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

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

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

collectieve Libanese geheugen en bij elke opstoot van spanningen zijn de verschillende politieke leiders

geneigd om tot kalmte op te roepen. In 2017 kende Libanon een combinatie van politiek momentum,

een verbeterde veiligheidssituatie en brede steun voor het leger. Met de verkiezing van een president,

parlementsverkiezingen in mei 2018 en de vorming van een brede coalitieregering kwam een einde aan

een lange periode van instabiliteit.

Het geweld in Libanon is niet grootschalig en beperkt zich tot een schaduwoorlog in de vorm

van aanslagen, grensgeweld tussen de strijdende partijen en sektarische kidnappings. Sinds begin 2015

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

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

de schaal van geweld af. Zo vindt er in Tripoli sinds april 2014, op een zelfmoordaanslag in januari 2015

na, geen sektarisch geweld meer plaats tussen de alawitische en soennitische milities. Daarnaast kwam

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

buitenwijken van Beiroet. De laatste aanslag in Beiroet vond plaats op 12 november 2015 en betrof een

dubbele zelfmoordaanslag in de zuidelijke sjiitische wijk Bourj al-Barajneh.

Van 2015 tot en met de zomer van 2017 concentreerde het gros van het geweld zich in de grensregio

met Syrië, voornamelijk in de noordoostelijke Bekavallei (Arsal, Ras Baalbek). Jihadistische

groeperingen richten er hun pijlen naast Hebzollah op het Libanese leger, dat als een bondgenoot van

Hezbollah wordt beschouwd. Het leger, dat haar troepen in de grensregio versterkte, en Hezbollah

belaagden op hun beurt extremistische groeperingen. Zo vonden er in de bergrijke grensregio

gewapende confrontaties plaats tussen extremistische groeperingen, waaronder IS en Jabhat Fatah al-

Sham / Hayat Tahrir al-Sham (het vroegere Jabhat al-Nusra) enerzijds, en het Libanese leger of

Hezbollah anderzijds. In de zomer van 2017 voerden zowel het Libanese leger, als Hezbollah grote

militaire operaties uit gericht tegen de aanwezige militanten van IS en HTS/JFS. Hierbij vielen geen

burgerslachtoffers te betreuren. De gewapende extremistische groeperingen verlieten na

onderhandelingen met Hezbollah vervolgens collectief de grensregio, en het Libanese leger controleert

nu nagenoeg de volledige Syrische-Libanese grens. Met het vertrek van de extremistische strijders

kwam ook een einde aan de gewapende confrontaties tussen IS en JN/ JFS/HTS die elkaar tot dan toe

bekampten voor de controle van strategisch gebied langsheen de grens met Syrië.
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Sinds de aanvang van het conflict in Syrië voerden Syrische rebellengroepen raket- en mortieraanvallen

uit op vermeende Hezbollah-bolwerken in de grotendeels sjiitische gebieden Baalbek en Hermel. Het

Syrische leger voerde op haar beurt luchtaanvallen uit op de vermeende smokkelroutes en bases voor

Syrische rebellengroeperingen in soennitische grensregio’s. Sinds begin 2015 namen deze aanvallen in

intensiteit af. Na de zomer van 2017 werd er geen Syrisch grensgeweld meer gerapporteerd.

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

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

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

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

en ook geen burgerslachtoffers vielen. Ook in 2017 bleef de situatie stabiel, en dit ondanks de

dreigende retoriek langs weerskanten.

In de Palestijnse kampen blijft de huidige veiligheidssituatie relatief kalm en doen de verschillende

gewapende groeperingen inspanningen om escalatie van geweldincidenten te vermijden. Bij de

gewapende incidenten in de Palestijnse kampen worden over het algemeen geen burgers geviseerd.

Meestal betreft het gewapende confrontaties tussen rivaliserende gewapende groepen onderling,

binnen een groepering of tussen een gewapende groepering en een controlepost van het leger net

buiten het kamp. Aangezien de kampen dichtbevolkt zijn vallen hierbij soms burgerslachtoffers te

betreuren.

Wat de situatie in het kamp Ayn al Hilwah betreft, dient opgemerkt te worden dat de problemen in grote

lijnen terug te brengen zijn tot een machtsstrijd tussen Fatah en radicaal islamitische groeperingen

enerzijds, en wrijvingen binnen Fatah anderzijds. Van november 2016 tot november 2017 vonden er

gewapende confrontaties plaats tussen de Palestijnse gezamenlijke veiligheidsmacht verbonden met

Fatah en de radicaal islamistische groepen onder leiding van Bilal Badr, waarbij in het kamp minstens

vijftig doden, waaronder verscheidene burgers, vielen. Tijdens 2018 verminderden de spanningen en

het geweld tussen Fatah en islamitische groeperingen en verlieten verschillende leden van

extremistische groeperingen het kamp, gaven zich over aan de autoriteiten, werden uitgeleverd of

gearresteerd. De Gezamenlijke Veiligheidsmacht ontplooide zich in de meest gevoelige wijken maar de

situatie blijft gespannen. De veiligheidsincidenten in 2018 varieerden van spanningen en

beperkte schietincidenten tot moorden. In 2018 werd bericht over een zevental doden en een

zeventiental gewonden bij geïsoleerde incidenten tussen enkelingen behorend tot een gewapende

fractie. Aangezien deze incidenten plaatsvonden in drukbevolkte wijken betrof het gros van de

slachtoffers burgers. Het geweld in Ayn al Hilwah genereerde de voorbije jaren geen significante

volksverplaatsingen, maar slechts tijdelijke ontheemding in het kamp. De veiligheidssituatie in het kamp

is begin 2019 relatief kalm.

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

burgers in Libanon actueel geen reëel risico lopen op een ernstige bedreiging van hun leven of persoon

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

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel, afgeleid uit de schending van artikel 1A van het verdrag van Genève van 28 juli

1951 betreffende de status van vluchtelingen, artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van

de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), de artikelen 48/3, 48/4, 48/5, 48/6 en

48/7 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf de

vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet), de artikelen 2 en 3 van de wet van

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (gebrek in de

motivering), het algemeen beginsel van voorzichtigheid en het algemeen beginsel van behoorlijk

bestuur, van redelijkheid en zorgvuldigheid (afwezigheid van een behoorlijke analyse van het verzoek

conform de wettelijke bepalingen en gelet op alle pertinente elementen), betwist verzoeker de motieven
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van de bestreden beslissing en onderneemt hij een poging om de weigeringsmotieven van de bestreden

beslissing te verklaren of te weerleggen.

Verzoeker merkt vooreerst op dat zijn identiteit en herkomst niet worden betwist en dat hij voldaan heeft

aan de plicht tot medewerking die op hem rust. Alvorens in te gaan op de motieven van de bestreden

beslissing, voert verzoeker het volgende aan: “Er dient te worden opgemerkt dat bij het lezen van het

gehoorverslag men kan waarnemen dat verzoeker en PO niet op dezelfde golflengte zijn betreffende het

verloop van het verhoor en de mogelijkheid om zich uit te drukken.

Meermaals tracht verzoeker te antwoorden op de vragen van de PO door een globale context weer te

geven en het hele verhaal te schetsen om meer duidelijkheid te scheppen. De PO eist echter concrete

antwoorden en onderbreekt verzoeker voortdurend.

Dit heeft als gevolg dat bepaalde informatie verloren gaat en bepaalde elementen achteraf worden

weergegeven door verzoeker terwijl het onderwerp al werd besproken.

Dit kan echter niet aan verzoeker worden kwalijk genomen gezien hij telkens poogt correcte antwoorden

te geven op de vragen, weliswaar op zijn eigen manier.

Op het einde van het interview heeft verzoeker duidelijk de indruk zich niet volledig vrij te hebben

kunnen uitdrukken: (…)

Dit kan onmogelijk worden geïnterpreteerd als een intentie tot het vrijwillig achterhouden van informatie.”

Waar hem in de bestreden beslissing wordt verweten aanvankelijk niet te hebben gesproken van zijn

functie als veiligheidsmedewerker in 2014, voert verzoeker aan dat hij niet begrepen had dat hij deze

informatie meteen diende toe te lichten en dat hij dit iets later meteen aangaf, zonder enige intentie om

informatie achter te houden. Het is niet omdat deze functie niet meteen werd toegelicht dat de

geloofwaardigheid van zijn verklaringen in het algemeen moet worden betwijfeld, aldus verzoeker, die

ook meent dat niet kan worden gesteld dat hij zijn verklaringen bijschaaft. Verzoeker verwijst naar zijn

verklaringen tijdens het persoonlijk onderhoud en voert aan dat hij zeer expliciet vertelde over zijn

professioneel parcours en dat hij een inspanning leverde om zoveel mogelijk details te vermelden en zo

duidelijk mogelijk te zijn. Hij volhardt in zijn verklaringen over hoe hij is kunnen beginnen werken als

veiligheidsverantwoordelijke in de luchthaven van Beiroet voor het bedrijf van A.E.H. en hekelt dat het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen vergeet rekening te houden met de

plaatselijke cultuur en “het belang van de persoonlijke positie van personen in de professionele context”.

Zijn persoonlijke relatie met A.E.H. is de belangrijkste maar niet de enige reden waarom hij de job heeft

gekregen. Hij had immers ook reeds ervaring in de veiligheidssector. Verzoeker voegt hier nog aan toe:

“Wat betreft de specifieke modaliteiten van het werk dienen volgende bedenkingen te worden gemaakt:

Waar verzoeker zich vergist in de begindatum, dient te worden gesteld dat een vergissing in datum

(maar wel het juiste jaar) nog steeds niet voldoende is om de geloofwaardigheid van het relaas of

specifiek gegeven (job) in gevaar te brengen. De verwerende partij weet dat vergissingen in de tijd

menselijke fouten zijn die gemakkelijk kunnen worden gemaakt, vooral tijdens een vier uur lang verhoor.

Waar de documenten van verzoeker het woord 'guard' aangeven terwijl er tijdens het verhoor specifiek

over veiligheidsverantwoordelijke wordt gesproken, dient te worden opgemerkt dat

veiligheidsverantwoordelijk slechts de vertaling is van de aanwezige tolk.

Verwerende partij kan zich niet vasthouden aan deze term en vervolgens het verschil met de termen

gebruikt in de documenten tegen verzoeker gebruiken.

Men voegt hieraan toe dat de jobfucntie op de badge van verzoeker tijdens het verhoor expliciet als

veiligheidsverantwoordelijke werd vertaald (p. 9 GV).”

Wat betreft het vernietigen van de data van het vliegtuig, benadrukt verzoeker dat hij van een

contactpersoon en handlanger van A.E.H. de taak kreeg om de info en data van het vliegtuig te

verzamelen en te vernietigen. Verzoeker bevond zich naar eigen zeggen in een situatie waarin hij geen

keuze had en diende te gehoorzamen aan de bevelen die hem werden gegeven, vooral gezien zijn

positie van loyaliteit ten opzichte van A.E.H..

Dat hij in februari 2018 vanuit België terugkeerde naar Libanon, houdt volgens hem een ultieme poging

in om het probleem opgelost te zien. Verzoeker voert hierbij aan dat niet al zijn heen- en weerreizen

tussen België en Libanon gebruikt kunnen worden om de geloofwaardigheid van zijn problemen te

ondermijnen aangezien zijn probleem slechts recent (begin 2018), en dus na de reizen van 2017, is

ontstaan. Hij bevestigt dat hij effectief in februari 2018 is teruggekeerd en dat hij thuis op instructies van

A.E.H. wachtte.
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Wat betreft zijn vrees ten aanzien van Hezbollah zet verzoeker het volgende uiteen: “Verwerende partij

brengt de terugreizen van verzoeker en zijn doorgang in de luchthaven in oppositie met zijn vrees voor

Hezbollah.

Verzoeker beantwoordt echter deze twijfels vanwege verwerende partij tijdens het verhoor.

Ten eerste, verklaart hij dat hij effectief bedreigingen kreeg van Hezbollah. Zij hielden duidelijk

verzoeker in het oog en waren niet van plan om hem zijn gang te laten gaan. Zij wachtten op het juiste

moment om toe te slaan en verzoeker definitief uit te schakelen. Uiteraard kan verzoeker geen verdere

uitleg geven over de werkwijze en methodes van Hezbollah in de zin dat hij niet weet hoe de organisatie

toeslaat en functioneert. Hij trachtte simpelweg zijn leven te beschermen.

Ten tweede illustreerde verzoeker eveneens hoe hij zijn doorgangen in de luchthavens veilig kon

uitvoeren: hij ontwikkelde een vriendschapsrelatie met R.(…) H.(…), kapitein bij het leger van de

inlichtingendienst en de nieuwe veiligheidsdirecteur van de luchthaven. Deze persoon heeft een hoge

functie en is dus in staat om bepaalde acties te ondernemen en onder controle te houden. Indien er

corruptie dient te worden gebruikt heeft deze persoon de macht om dat te doen.

Verzoeker verwijst meermaals naar zijn sterke connecties in de luchthaven (vb. p. 14 GV)

Uiteraard is deze corrupte manier van doen via een bescherming vanwege een bekende onmogelijk te

staven door middel van bewijswaardige documenten zoals verwerende partij blijkt te eisen.

Men voegt hieraan toe dat verwerende partij vergeet dat verzoeker werknemer was binnen de

luchthaven en hierdoor automatisch verschillende connecties heeft, die hem eventueel gunsten kunnen

bewijzen.

Het gebrek aan documenten die deze elementen staven neemt niet automatisch met zich mee dat de

bewering loos is.

Er dient verder te worden aangegeven dat verzoeker extreem voorzichtig was wanneer hij zich in de

luchthaven bevond gezien hij inderdaad het onderwerp vormde van een onderzoek. Hij trachtte echter

zijn leven te beschermen en diende uiteraard risico's te nemen.”

Verzoeker vervolgt zijn betoog, stellende: “Verwerende partij volhardt in haar hypothese dat zonder

documenten, verzoeker niet in staat is zijn vrees te staven.

Men herinnert verwerende partij eraan dat sommige aspecten van een asielrelaas onmogelijk te

bewijzen zijn en dat verzoeker reeds een heleboel documenten verschaft heeft in een poging om zijn

verhaal zo goed mogelijk te ondersteunen, met de bedoeling de medewerkingsplicht zo goed mogelijk te

respecteren.

Het kan niet voldoende zijn slechts te beweren dat zonder documenten de verklaringen van verzoeker

loos blijven zonder de analyse verder te brengen.”

Dat hij bij de Dienst Vreemdelingenzaken niet heeft vermeld dat Hezbollah aan zijn familieleden heeft

gevraagd waar hij was, wijt verzoeker aan de omstandigheden van een gehoor op de Dienst

Vreemdelingenzaken, die volgens verzoeker zodanig zijn dat het zeer moeilijk is voor een verzoeker om

gestructureerd en volledig te zijn over zijn asielrelaas. Hij licht toe dat men voortdurend vraagt om

samen te vatten en om kort te blijven. In een dergelijke context kan men naar mening van verzoeker

onmogelijk verwachten dat hij alle pertinente elementen van zijn dossier weergeeft, vooral gezien zijn

gedetailleerd relaas dat een groot aantal elementen bevat. Verzoeker benadrukt dat hij tijdens het

persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen ook heeft

uitgelegd dat hem op de Dienst Vreemdelingenzaken geen vragen werden gesteld over de actualiteit

van zijn vrees en meer specifiek over de eventuele bedreigingen ten opzichte van zijn ouders. Hij voegt

hieraan toe dat bedreigingen vanwege Hezbollah zeer frequent zijn en vaak voorvallen in zijn

samenleving. Dit is een tweede verklaring voor het eventueel ontbreken aan verklaringen hierover

tijdens het verhoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Verzoeker wist naar eigen zeggen niet op

voorhand dat dit een belangrijk gegeven was. Hij meent dat hij dienaangaande echter geloofwaardige

verklaringen heeft afgelegd. Zo bespreekt hij niet alleen de bedreigingen ten opzichte van zijn gezin

maar is hij ook in staat om deze bedreigingen in tijd en ruimte te situeren, de naam van de persoon die

heeft bedreigd te vermelden en de context toe te lichten.

Wat betreft de opmerking in de bestreden beslissing dat hij nalaat zijn beweerde scheiding te staven,

merkt verzoeker op dat hij hierover verklaringen heeft afgelegd.

Verzoeker volhardt in zijn asielmotieven en meent dat hij op basis hiervan in aanmerking komt voor de

erkenning van zijn vluchtelingenstatus.
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In ondergeschikte orde vraagt verzoeker om de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus

omdat hij in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst een risico loopt op vervolging, foltering en

onmenselijke en vernederende behandelingen. Verzoeker merkt vooreerst op dat de landeninformatie

die werd toegevoegd aan het administratief dossier dateert van augustus 2018 en dat de

analyseperiode werd stopgezet in juni 2018. Bijgevolg is deze COI Focus ondertussen bijna een jaar

gedateerd, wat naar mening van verzoeker te lang is gezien de onstabiele plaatselijke situatie.

Verzoeker voert aan dat de veiligheidssituatie in Libanon ingewikkeld blijft, zoals ook blijkt uit de

bekritiseerde COI Focus. Hij voert aan dat elke reis naar Libanon nog steeds volledig afgeraden wordt

gezien de veranderlijkheid van de veiligheidsomstandigheden ter plaatse en hij verwijst in dit verband

naar een Canadees reisadvies. Onder verwijzing naar “Country Reports on Terrorism 2017 – Foreign

Terrorist Organizations: Hizballah” van United States Department of State van 19 september 2018 en

“Country Reports on Terrorism 2017 – Lebanon” van United States Department of State van 19

september 2018, merkt verzoeker nog op dat de aanwezigheid van Hezbollah in Libanon nog steeds

een feit is, dat Hezbollah een terroristische organisatie is met gevaarlijke activiteiten en die vaak

gewelddadig optreedt en particulieren bedreigt, dat Libanon nog steeds wordt geteisterd door een sterke

terroristische aanwezigheid waartegen de regering moeite heeft om op te treden en dat er nog geregeld

verschillende aanslagen plaatsvinden. Verzoeker meent dan ook dat hij in Libanon een reëel risico op

foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing loopt. Hij stelt dat hij door zijn

activiteiten ook een bijzonder profiel heeft en dus meer kans loopt op dit risico. Hij herinnert er ook aan

dat hij Libanon al eerder verliet omwille van de algemene situatie en dat dit in Italië erkend werd als

reden voor een humanitaire verblijfsvergunning.

In uiterst ondergeschikte orde vraagt verzoeker de vernietiging van de bestreden beslissing. Hij zet in dit

verband het volgende uiteen: “Overwegende dat in het onwaarschijnlijke geval dat de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen van oordeel zou zijn de status van vluchteling niet te kunnen toekennen aan

verzoeker noch de subsidiaire bescherming, en dat hij zich onvoldoende geïnformeerd acht, er reden

toe is om de bestreden beslissing te vernietigen en het dossier terug te zenden naar de CGVS voor een

nieuw onderzoek;

Dat het CGVS de situatie niet correct geschat heeft, en dat uit dezen hoofde alleen al de bestreden

beslissing minstens moet vernietigd worden voor bijkomend onderzoek;

Dat aldus de redenen opgegeven in de beslissing blijk geven van bepaalde lacunes binnen het CGVS

en niet beantwoorden aan de verplichting om een nauwkeurig en aandachtig onderzoek te doen van alle

elementen van de zaak;

Dat verschillende aspecten van het relaas van verzoeker foutief werden geïnterpreteerd of niet

voldoende werden geanalyseerd ;

Dat verzoeker inderdaad voortdurend onderbroken werd ;

Dat het dus past de genomen beslissing van de CGVS te vernietigen;”.

2.2.1. Er worden geen nieuwe documenten aan het verzoekschrift gevoegd. Ter terechtzitting legt

verzoeker een aanvullende nota neer met een echtscheidingsakte en uittreksel van Facebook.

2.2.2. Op 3 juli 2019 laat verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid van de

Vreemdelingenwet aan de Raad een aanvullende nota geworden waarin de volgende nieuwe elementen

ter kennis worden gebracht: de COI Focus “Libanon – Veiligheidssituatie update” van 14 mei 2019.

2.3.1. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers verzoek om internationale bescherming

geweigerd omdat (i) zijn verklaringen over hoe hij kon starten in de functie van

veiligheidsverantwoordelijke in de luchthaven van Beiroet voor het bedrijf van A.E.H., de functie die aan

de basis ligt van de door hem beweerde problemen, weinig overtuigend zijn, vooral gezien het

specifieke karakter van de functie en de specifieke verantwoordelijkheden die hij had, te meer daar hij

dan ook nog eens aangeeft een periode van negen jaar (2005-2014) buiten Libanon verbleven te

hebben, zoals uitvoerig wordt toegelicht, (ii) het CGVS op haar honger blijft zitten wanneer het gaat om

documenten om zijn functie als veiligheidsverantwoordelijke te staven, hij immers zijn contract niet

voorlegt en hiervoor geen voldoende verklaring geeft, de foto’s die hij neerlegt waarop hij te zien is

poserend voor een vliegtuig, alsook de foto’s van de zogenaamde hangar waar hij werkte en de twee

werkbadges niet het hoofd kunnen bieden aan de twijfel die het CGVS heeft met betrekking tot zijn

functie, de foto’s immers allerminst bewijzen dat hij de door hem beweerde functie uitoefende en door

eender wie en voor eender welke doeleinden kunnen getrokken zijn en ook de bewijswaarde van de

badges gering is daar zij door eender wie en voor eendere welke doeleinden gemaakt kunnen zijn, hij

op 21 februari 2019 bijkomstig twee documenten doorstuurt aangaande zijn professionele activiteiten

doch in beide documenten sprake is van het feit dat hij als “Guard” (bewaker) werkte sinds september
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2015, functiebeschrijving welke niet overeenkomt met de functiebeschrijving

“veiligheidsverantwoordelijke” zoals hij beweert en bovendien de datum van wanneer hij deze functie

uitoefende zoals beschreven in de documenten ‘sinds september 2015’ niet overeenkomt met wat hij

verklaart, namelijk ‘sinds begin 2015, (iii) zijn beweringen dat hij niet kon voorspellen dat het vernietigen

van de data en info van het vliegtuig een probleem zou zijn en dat hij daarom zomaar inging op de vraag

van zijn bedrijf weinig verenigbaar zijn met zijn beweerde functie, het vernietigen van info en data van

een vliegtuig een illegale daad is waarvan hij redelijkerwijs moest weten dat dit gevolgen met zich

meebrengt, temeer hij verwijst naar de vijandelijke context tussen Libanon en Israël, dat er geen contact

mag zijn tussen beide landen, (iv) het feit dat hij terugkeert naar Libanon zonder dat hij er zeker van was

dat zijn problemen opgelost waren, hoewel hij reeds in België verbleef van 10 februari 2018 tot 26

februari 2018 en hij aangeeft “Het is een groot probleem geworden, einde 2017”, in ernstige mate

afbreuk doet aan de door hem beweerde vrees, het evenmin aannemelijk is dat hij geen

voorzorgsmaatregelen nam bij zijn terugkeer maar hij gewoon thuis zat, aan het wachten of A.E.H. met

zijn connecties het ging oplossen, hij aangeeft dat hij in de periode april 2016 en april 2017 ook naar

België is gekomen in verband met de vernieuwing van zijn verblijfskaart gebaseerd op familiale redenen

en uit zijn verklaringen blijkt dat hij in april 2017 reeds geconfronteerd werd met de ondervragingen over

zijn rol in het verbranden van de papieren zodat het feit dat hij ook zonder meer heen en weer reist

andermaal de geloofwaardigheid van de door hem beweerde vrees ondermijnt, (v) het niet aannemelijk

is dat Hezbollah geen effectievere manieren heeft gebruikt om hem onder druk te zetten, vooral na zijn

terugkeer naar Libanon op 26 februari 2018, en dat zij zomaar zouden berusten in hetgeen wat hij

beloofd had, temeer daar ze reeds wisten dat hij al een keer vertrokken was en dat hij iets te maken had

met het vernietigen van de data en de info van het vliegtuig, (vi) het, gelet op zijn verklaringen dat de

luchthavenautoriteiten vermoedens hadden van zijn betrokkenheid bij de vernietiging van de

documenten van het vliegtuig, dat Hezbollah hem viseerde en dat hij bij zijn terugkeer naar Libanon te

weten kwam dat zijn naam geseind stond aan alle VIP ingangen, waaruit blijkt dat hij daadwerkelijk een

onderwerp van onderzoek vormde, allerminst geloofwaardig is dat hij zonder enige problemen op legale

manier kon vertrekken uit de luchthaven van Beiroet, en het ook weinig logisch is dat verzoeker het

risico neemt om aan de veiligheidsdirecteur in de luchthaven te vragen of hij geseind stond en op deze

manier dus zijn intentie liet blijken dat hij wilde vertrekken daar hij aangeeft dat diezelfde persoon hem

beschuldigd had van het vernietigen van de documenten van het vliegtuig, (vii) de vaststelling dat hij bij

aanvang van het persoonlijk onderhoud ontkennend antwoordde op de vraag of hij ooit problemen heeft

gekend met de Libanese autoriteiten afbreuk doet aan de door hem beweerde vrees en zijn verklaringen

over op wat hij zijn vrees voor de overheid in geval van terugkeer baseert weinig overtuigend zijn, zoals

wordt uiteengezet, (viii) hij bij de Dienst Vreemdelingenzaken geen melding heeft gemaakt van het feit

dat zijn familieleden meermaals benaderd zijn geweest door Hezbollah toen ze eind april 2018 te weten

kwamen dat hij in het buitenland zat, (ix) de kopieën van enkele pagina’s uit zijn paspoort, zijn origineel

individueel uittreksel en zijn rijbewijs betrekking hebben op zijn identiteit en zijn herkomst die door het

CGVS niet in twijfel worden getrokken, het gegeven dat hij zijn origineel volledig paspoort niet neerlegt

wordt aanzien als een vorm van zeer gebrekkige medewerking en zijn geloofwaardigheid niet ten goede

komt, de documenten die hij neerlegt ter staving van zijn professionele activiteit hoger reeds werden

besproken en het CGVS hier bovendien nergens een persoonlijke vrees uit afleidt, hetzelfde geldt voor

de Youtube link die hij aanhaalt ter staving van de problemen die zich voordeden op de luchthaven, de

documenten van zijn dochtertje, de overschrijvingen en het huwelijkscertificaat niet worden betwist doch

geenszins de door hem beweerde problemen staven, in de dreigbrief die op de Facebookpagina van de

vrouw van A.E.H. werd gepubliceerd nergens melding wordt gemaakt van zijn identiteit, hetzelfde geldt

voor het Facebookbericht dat hij doorstuurt op 21 februari 2019 en deze berichten bovendien door

eender wie en voor eender welke doeleinden gepubliceerd kunnen worden, uit zijn verblijfskaart en zijn

verklaringen hieromtrent blijkt dat hij meermaals in België vertoefde, ook ten tijde van de oorsprong van

zijn beweerde problemen, vaststelling welke afbreuk doet aan de door hem beweerde vrees en uit het

bewijs van overschrijving geenszins een persoonlijke vrees af te leiden is en (x) uit een grondige

analyse van de actuele veiligheidssituatie in Libanon blijkt dat burgers in Libanon actueel geen reëel

risico lopen op een ernstige bedreiging van hun leven of persoon in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van

de Vreemdelingenwet.

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

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

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

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

motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen voldaan (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober

2006, nr. 1.64.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21
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september 2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148). Verzoeker maakt niet duidelijk op

welk punt deze formele motivering hem niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke

juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn

aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt uit het

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

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

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

materiële motiveringsplicht aanvoert.

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

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

subsidiaire beschermingsstatus van 25 februari 2019 (CG nr. 0910709Z), op motieven moet steunen

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de

beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Het middel zal dan ook onder meer vanuit dit

oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

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

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

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

gelezen te worden.

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

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

twee onderscheiden fasen.

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

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

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

verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn

verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk

aan te brengen. Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

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

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“ a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

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

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;
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d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

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

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

2.5. De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus

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.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient een beslissing te nemen die op afdoende wijze

gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een kandidaat-vluchteling (niet) beantwoordt aan de

erkenningscriteria van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet

noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

2.6. Na lezing van het administratief dossier besluit de Raad dat verzoeker geen geloofwaardige

elementen bijbrengt waaruit kan blijken dat hij zijn land van herkomst is ontvlucht of dat hij er niet zou

kunnen terugkeren omwille van een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin.

2.6.1. Vooreerst dient te worden opgemerkt dat verzoeker geen overtuigende verklaringen aflegt over

zijn functie in de luchthaven van Beiroet, die aan de basis zou liggen van de door hem beweerde

problemen. Uit verzoekers verklaringen blijkt dat hij in de luchthaven van Beiroet werkte als

veiligheidsverantwoordelijke voor terminal 8. Het is de Raad op basis van verzoekers verklaringen

echter volstrekt onduidelijk of hij in deze functie werkzaam was als ambtenaar dan wel als werknemer

van het bedrijf IBEX Air charter. Zo verklaarde verzoeker tijdens het persoonlijk onderhoud meermaals

expliciet dat hij als ambtenaar werkte (administratief dossier, stuk 5, notities van het persoonlijk

onderhoud, p. 6 en p. 10-11), met andere woorden in dienst van de Libanese overheid. Gevraagd wat

zijn concrete taken waren als veiligheidsverantwoordelijke in de luchthaven, lichtte verzoeker als volgt

toe: “Ik was verantwoordelijk van de grootste hangar, van het Midden Oosten. Uw concrete taken?

Alles wat binnenkwam, passeerde via mij. Ik moest toezicht hebben over alles wat binnenkwam, van

goederen van alles. Kan u mij heel concreet zeggen wat u juist moest doen, uw taken, u zegt

toezicht en verantwoordelijke voor veiligheid. Er waren 7 vliegtuigen die behoren tot LET (later

verbeterd naar LAG). Bedrijf van Afrika en die brachten altijd goederen. En we hebben twee vliegtuigen

die we gehuurd hebben aan Libanese maatschappij Wings of Libanon. En iedere keer als die vliegtuigen

vertrekken met goederen of wat dan ook, passeerde dat via ons, en de eigenaar A.(…) A.(…) H.(…) had

ook 5 vliegtuigen die behoren tot Ibex. Ik wil weten wat uw concrete taken waren. Ik was

veiligheidsverantwoordelijke, alles wat aan de gate komt, van vliegtuigen van goederen, ik was er

verantwoordelijk voor. De goederen controleren, personen controleren, werknemers toelating geven om

aan de gate te geraken of om terug te komen. Als iemand naar de gate wou, moest ik toelating geven,

opdracht geven om de mensen te fouilleren of controleren, de opdracht geven om de technische

mensen ook te controleren en fouilleren, als ze binnenkwamen en ook wanneer ze mijn gate verlaten.

Over welke goederen spreekt u? Soms stukken in verband met vliegtuigen, onderdelen die vertrekken

naar Afrika. Groenten en dergelijke, soms ook lijken, tweedehands spullen…” (administratief dossier,

stuk 5, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 6). Ook met deze verklaringen lijkt verzoeker aan te

geven dat hij verbonden was aan de luchthaven en niet aan één bepaald bedrijf. Dit strookt echter niet

met zijn verklaringen dat hij werd aangeworven door het bedrijf IBEX, dat in handen was van de

zakenman A.E.H.. Zo verklaarde verzoeker dat hij na zijn terugkeer naar Libanon in april 2014 gewoon

‘aan het wachten was tot deze zakenman begon met dat werk’, dat hij werd aangeworven, eerst als

veiligheidsmedewerker en vervolgens als veiligheidsverantwoordelijke omdat hij een ‘vertrouwelijke

persoon’ was, dat zijn moeder immers uit hetzelfde dorp komt, dat A.E.H. zijn familie dus goed kent, dat

hij verzoeker kent als een eerlijk en zuiver persoon en dat hij verzoeker om deze reden vertrouwt.

Voorts leest de Raad in verzoekers verdere verklaringen: “U werkte als veiligheidsverantwoordelijke,

was dat op basis van een contract? Ja, contract. Waar is dat contract? In het bedrijf ik heb het niet.

Kan u daar aan geraken? Neen dat is heel moeilijk. Waarom is dat moeilijk? Omdat ik daar niet meer

werk en daar niet meer ben, als ik document en hun zou vragen, gaan ze dat niet aan mij geven.”
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(administratief dossier, stuk 5, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 6-7 en p. 10). Daargelaten de

vraag of verzoekers verklaringen over de manier waarop hij aangeworven werd geloofwaardig kunnen

geacht worden, blijkt ook hieruit duidelijk dat hij in de luchthaven werkzaam was voor een bedrijf,

waarmee hij zijn eerdere verklaringen dat hij als ambtenaar werkte tegenspreekt.

Ook de documenten die verzoeker neerlegt ter staving van zijn tewerkstelling kunnen hieromtrent geen

duidelijkheid verschaffen. Hij legt immers zowel een badge voor, uitgereikt op 31 januari 2017 door de

Algemene directie van binnenlandse zaken (administratief dossier, stuk 5, notities van het persoonlijk

onderhoud, p. 9) als een werkbadge van het bedrijf IBEX Air Charter. Verzoeker legt daarnaast nog

twee brieven neer dd. 7 september 2017 van het bedrijf IBEX Air Charter. In de bestreden beslissing

wordt hieromtrent echter correct het volgende vastgesteld: “In beide documenten is er sprake van

het feit dat u als “Guard” (bewaker) werkte sinds september 2015. Evenwel komt de functiebeschrijving

“bewaker” niet overeen met de functiebeschrijving “veiligheidsverantwoordelijke” zoals u beweert en

komt bovendien de datum van wanneer u deze functie uitoefende zoals beschreven in de documenten

‘sinds september 2015’, niet overeen met wat u verklaart, nl. ‘sinds begin 2015’ (CGVS p.6). Het hoeft

dan ook niet te verwonderen dat deze vatstellingen in sterke mate afbreuk doen aan de door u

afgelegde verklaringen aangaande uw professionele activiteiten, de oorsprong van uw beweerde

problemen. De geloofwaardigheid van de door u beweerde problemen die u omwille van uw beweerde

functie meemaakte wordt hierdoor in sterke mate ondermijnd.” Verzoeker slaagt er allerminst in te

overtuigen waar hij in het verzoekschrift stelt dat hij zich heeft vergist omtrent de begindatum van zijn

tewerkstelling. Hij verklaarde tijdens het persoonlijk onderhoud immers tot twee maal toe zeer expliciet

dat hij begin 2015 is beginnen werken als veiligheidsverantwoordelijke (administratief dossier, stuk 5,

notities van het persoonlijk onderhoud, p. 6). Wat betreft de vaststelling in de bestreden beslissing dat

de functiebeschrijving “guard” (bewaker) in de twee brieven dd. 7 september 2017 niet overeenkomt met

de functiebeschrijving veiligheidsverantwoordelijke, zoals verzoeker tijdens het persoonlijk onderhoud

herhaaldelijk beweert, voert verzoeker aan dat de term “veiligheidsverantwoordelijke” slechts de

vertaling is van de aanwezige tolk, waarmee hij aldus lijkt te suggereren dat het om een verkeerde

vertaling zou gaan. Verzoeker kan in zijn verweer echter bezwaarlijk ernstig worden genomen. De Raad

verwijst in dit verband vooreerst naar hoger aangehaalde door verzoeker gegeven beschrijving van zijn

functie en zijn taken, waaruit ondubbelzinnig blijkt dat hij een grote verantwoordelijkheid droeg. Deze

beschrijving past geenszins bij de functie van bewaker doch wel bij de functie van

veiligheidsverantwoordelijke. De Raad merkt te dezen tevens op dat verzoekers functie op de

werkbadge van IBEX Air Charter wordt omschreven als “Chief Security” (hoofd beveiliging), wat op geen

enkele manier te verenigen valt met de functiebeschrijving “guard” (bewaker) in de twee brieven dd. 7

september 2017. De vaststellingen dat verzoekers verklaringen niet overeenstemmen met de

documenten die hij ter staving hiervan neerlegt en dat deze documenten bovendien elkaar

tegenspreken, doen de nodige twijfels rijzen bij verzoekers beweerde functie op de luchthaven van

Beiroet en volstaan om aan de voorgelegde documenten iedere bewijswaarde te ontzeggen.

De foto’s waarop verzoeker te zien is poserend voor een vliegtuig en de foto’s van de hangar waar hij

blijkens zijn verklaringen werkte zeggen niets over de functie die hij uitoefende en kunnen dan ook geen

ander licht werpen op het voorgaande.

2.6.2. Wat er ook van zij, verzoekers verklaringen over het vernietigen van de data en info van een

vliegtuig en de problemen die hij hierdoor zou hebben gekend zijn naar het oordeel van de Raad van

iedere realiteitszin ontdaan. Verzoeker verklaart dat op 2 september 2016 een vliegtuig landde dat

eigendom was van zijn baas A.A.H. en dat kwam van Tel Aviv, Israël. Verzoeker kreeg blijkens zijn

verklaringen de opdracht om alle info en data van dit vliegtuig te verzamelen en te vernietigen, wat hij

naar eigen zeggen ook deed. Aan verzoeker gevraagd waarom hij inging op de vraag van zijn bedrijf om

de documenten te verbranden, antwoordde hij: “Het bedrijf heeft dat gevraagd. Ik wist toen niet dat het

zo’n groot probleem zou zijn. Het feit dat u die documenten ging verbranden, is toch niet zomaar

iets, waarom heeft u dat zo gedaan? Ik wist dat het zoiets was, ik kon dat niet voorspellen.”

(administratief dossier, stuk 5, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 14). Dergelijke verklaringen

kunnen echter bezwaarlijk ernstig worden genomen. Zoals reeds terecht wordt opgemerkt in de

bestreden beslissing, is het vernietigen van info en data van een vliegtuig een illegale daad waarvan

verzoeker redelijkerwijs moest weten dat dit gevolgen met zich meebrengt. Dit klemt des te meer nu

verzoeker verklaarde: “En zoals ge weet, zijn we vijanden van Israël. We hebben problemen met Israël,

Libanon heeft geen contact met Israël en niets mag gebeuren tussen de twee landen.” (administratief

dossier, stuk 5, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 11). Dat verzoeker niet kon voorspellen dat

het een groot probleem zou zijn kan aldus niet in redelijkheid worden aangenomen.
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Aangezien verzoeker hoorde te weten welke gevolgen zijn daden zouden teweegbrengen, acht de Raad

het bovendien volstrekt ongeloofwaardig dat hij een dermate groot risico zou hebben genomen, louter

omdat hij hiertoe de opdracht kreeg van zijn baas, aan wie hij loyaal was en diende te gehoorzamen,

zoals wordt gesteld in het verzoekschrift. De Raad merkt hierbij op dat verzoeker niet bepaald discreet

tewerk is gegaan en dat twee getuigen hem konden aanwijzen als dader. Verzoeker verklaarde immers:

“(…) toen was de verantwoordelijke van info en de data, de ambtenaar S.(…) A.(…) K.(…). Hij is de

verantwoordelijke van al de informatie, over de vliegtuigen van A.(…) a.(…) H.(…) in heel de wereld. Ik

ben gegaan, alle papieren en data verzamend. Samen met de bewaker K.(…) Q.(…). (…) Ik heb de info

naar buiten gebracht via de VIP regio. Voor dat, het leger, inlichtingendienst zou binnenkomen en de

luchthaven veiligheidsdienst. Ik heb ze vernietigd, ik heb ze allemaal verbrand. Er bleef geen enkel

papier, of stuk papier over van de info van dat vliegtuig. Ik heb ze verbrand aan de onderste kant van de

luchthaven, bij mij aan mijn hangar. In de afwezigheid van de ambtenaren, niemand aanwezig, behalve

mij en de bewaker, K.(…) Q.(…).”. Verzoeker beweerde weliswaar dat K.Q. een analfabeet is en niet

wist dat die papieren de data papieren van het vliegtuig waren, doch hij moet zich ongetwijfeld vragen

hebben gesteld bij de door verzoeker geschetste gang van zaken. Bovendien blijkt uit verzoekers

verklaringen dat er omtrent het vliegtuig een schandaal op televisie is gekomen (administratief dossier,

stuk 5, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 11) zodat het voor K.Q. niet moeilijk moet zijn geweest

om de link te leggen met de feiten waarvan hij daags voordien getuige was geweest. Los daarvan kan

worden aangenomen dat niet iedereen die werkzaam is op de luchthaven zomaar toegang kan krijgen

tot de documenten en data van de vliegtuigen en vrij kan rondlopen in de hele luchthaven, met inbegrip

van de VIP regio, op die manier documenten kan buiten smokkelen om deze vervolgens op het

luchthavendomein zelf te verbranden. Zo verzoekers relaas op enige waarheid zou berusten moet hij, in

zijn beweerde functie als veiligheidsverantwoordelijke, in deze zaak ongetwijfeld een van de

belangrijkste verdachten zijn geweest. Dit blijkt trouwens ook uit zijn verklaringen waar hij uiteenzet:

“Nadien, kwamen er veel geruchten in de luchthaven, dat de verantwoordelijke van het bedrijf, degene is

die de papieren verbrand heeft. En zoals je weet, de luchthaven in Beirout, bevindt zich in een bepaalde

regio, onder de macht van Hezbollah en de inlichtingendienst van het leger, toen was Al Amid (militaire

rang) A.(…) D.(…), is de verantwoordelijke van het leger inlichtingendienst binnen luchthaven. Ik had

toen een geode contact met hem, hij riep me op en hij heeft me erover bevraagd. Ik heb het totaal

ontkend. Volledig ontkend. Hij heeft me toen gezegd, als we te weten komen dat jij er iets mee te maken

hebt, dan ga je boeten.” Verzoeker voegde hieraan toe dat hij nadien werd ondervraagd door de

directeur van de veiligheidsdienst van de luchthaven, een maand later werd hij vervolgens opgeroepen

door de verantwoordelijke van de diensten van de luchthaven. Begin 2017 zou hij ook bezoek hebben

gekregen van een verantwoordelijke van Hezbollah. Zijn indirecte boodschap was volgens verzoeker

“we zijn op de hoogte wat je gedaan hebt van de papieren” (administratief dossier, stuk 5, notities van

het persoonlijk onderhoud, p. 11-12). Indien verzoeker werkelijk verdacht werd door zowel de militaire

inlichtingendienst, de directeur van de veiligheidsdienst van de luchthaven, de verantwoordelijke van de

diensten van de luchthaven als Hezbollah, kan het de Raad echter geenszins overtuigen dat men hem

nog tot 2018 relatief ongestoord zijn gang liet gaan. Verzoeker verklaarde weliswaar dat hij sinds de

zesde maand van 2017 verschillende keren werd benaderd door H.H.G., de verantwoordelijke van de

veiligheid van Hezbollah van de regio’s rond de luchthaven. Hij heeft verzoeker meermaals opnieuw

ondervraagd over de papieren van het vliegtuig en chanteerde hem om informatie te krijgen over A.A.H.

en diens vrouw. Verzoeker werd hierbij naar eigen zeggen verbaal bedreigd. In oktober 2017 werd

verzoeker opnieuw benaderd door de verantwoordelijke van de diensten van de luchthaven, die hem zei

dat hij en A.A.H. gingen boeten. Nadien kwam er een nieuwe minister, alsook een nieuwe directeur van

de veiligheidsdienst van de luchthaven, R.H., een kapitein bij de inlichtingendienst van het leger.

Verzoeker stelt dat hij door R.H. onmiddellijk werd beschuldigd van het vernietigen van de papieren,

maar dat hij hiervan nog geen bewijs had. Verzoeker voegde hier nog aan toe: “En in het einde van

2017, heb ik A.(…) H.(…) H.(…), twee keer gezien. Hij heeft me gezegd, of ga je nu praten, of je weet al

wat er met jou zal gebeuren. Mijn antwoord was, ik weet van niets. Maar ze zijn op de hoogte, ze weten

wel dat ik alle documenten heb verband. Hoe weten ze dat? Van de medewerkers van de luchthaven.

Want die data, die papieren zijn niet buiten de luchthaven geraakt. We zijn niet bezig over een of twee

papieren, maar hele data van vliegtuig, dozen van papieren.” (administratief dossier, stuk 5, notities van

het persoonlijk onderhoud, p. 12-13). Dat er in deze door verzoeker geschetste context echter niet

doortastender werd opgetreden tegen hem en men hem telkens gewoon liet gaan, moet naar het

oordeel van de Raad volstrekt ongeloofwaardig worden geacht. Dit klemt des te meer daar verzoeker

verklaarde dat het niet louter ging over het verbranden van de papieren maar dat Hezbollah en de

Libanese overheid tevens onderzoeken of er al dan niet spionage voor en samenwerking met de vijand

plaatsvindt. Verzoeker liet in dit verband nog optekenen: “Langs andere kant, Hezbollah, sowieso Israël

is onze vijand, er mag geen enkele soort relatie of contact zijn met Israël dus Hezbollah wil weten wat ik

allemaal gedaan heb (…)” (administratief dossier, stuk 5, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 13-
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14 en p. 16). Gelet op deze verklaringen, kan naar het oordeel van de Raad niet het minste geloof

worden gehecht aan de door verzoeker geschetste gang van zaken, waarbij hij gedurende een periode

van ongeveer anderhalf jaar enkel op geregelde tijdtippen zou zijn ondervraagd en hij telkens uit de

problemen kon blijven door eenvoudigweg te ontkennen dat hij met de zaak iets te maken had. Het

gegeven dat verzoeker op 10 februari 2018 op legale wijze met zijn eigen paspoort en een Grieks visum

via de luchthaven van Beiroet het land heeft kunnen verlaten en hij hierbij geen problemen heeft

ondervonden (administratief dossier, stuk 5, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 8), bevestigt

nogmaals de ongeloofwaardigheid van zijn verklaringen.

Bovendien tart het in de gegeven omstandigheden alle verbeelding en doet het volledig afbreuk aan de

ernst en de geloofwaardigheid van de door hem beweerde vrees dat verzoeker, die aangaf “het is een

groot probleem geworden, einde 2017” (administratief dossier, stuk 5, notities van het persoonlijk

onderhoud, p. 12) vervolgens op 26 februari 2018 gewoon terugkeert naar Libanon. De commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen kan worden gevolgd waar dienaangaande in de

bestreden beslissing het volgende wordt overwogen: “(…) U gevraagd om welke reden u op 26 februari

2018 terugkeert naar Libanon, geeft u aan dat u bij uw terugreis er op hoopte dat A.(…) E.(…) H.(…)

voor u een oplossing had gevonden (CGVS p.14). Evenwel geeft u aan dat u niet zeker was of er een

oplossing gevonden was, vooral dan in kader van uw problemen met Hezbollah (CGVS p.14). U geeft

aan dat u voor uw eerste vertrek op 10 februari 2018 uit Libanon, reeds verschillende keren met H.(…)

H.(…) G.(…), de Hezbollah veiligheidsverantwoordelijke van de regio’s rondom de luchthaven, in conflict

was gekomen, u spreekt over chantage en verbale bedreigingen (CGVS p.12-13). Bovendien geeft u

aan dat A.(…) E.(…) H.(…) deze bedreigingen “echt serieus” nam (CGVS p.12), dat hij zelfs een visum

voor u regelde om u in veiligheid te brengen, dat de oplossing voor u in het buitenland lag (CGVS p.12-

13). In het licht van deze verklaringen vindt het CGVS het dan ook totaal niet aannemelijk, om niet te

zeggen ongeloofwaardig, dat u terugkeert naar Libanon zonder dat u er zeker van was dat uw

problemen opgelost waren. U gevraagd of u bepaalde voorzorgsmaatregelen nam bij uw terugkeer,

geeft u aan dat u thuis was, gewoon aan het wachten of A.(…) E.(…) H.(…) met zijn connecties het ging

oplossen (CGVS p.15). Het feit dat u zomaar aan het afwachten bent, in uw gewoonlijke verblijfplaats,

vindt het CGVS evenmin aannemelijk in het kader van de door u beweerde vrees, te meer daar u

aangeeft dat u reeds Libanon verlaten had op 10 februari 2018 om uzelf in veiligheid te brengen. U kon

er zich immers op geen enkel moment van vergewissen dat uw problemen van voor uw vertrek op 10

februari 2018 ten einde waren. Het feit dat u zonder meer het risico neemt om terug te keren naar de

broeihaard van uw problemen kan het CGVS totaal niet aanvaarden. Volledigheidshalve dient

aangestipt te worden dat u aangeeft dat u in de periode april 2016 en april 2017 ook naar België

bent gekomen in verband met de vernieuwing van uw verblijfskaart, gebaseerd op familiale redenen

(CGVS p.10). (…) Uit uw verklaringen blijkt dat u in april 2017 reeds geconfronteerd werd met de

ondervragingen over uw rol in het verbranden van de papieren (CGVS p.11-13), het feit dat u dan ook

zonder meer heen en weer reist, ondermijnt andermaal de geloofwaardigheid van de door u beweerde

vrees.” Met de argumentatie in het verzoekschrift dat zijn terugkeer in februari 2018 een ultieme poging

inhield om het probleem opgelost te zien en dat hij na zijn terugkeer thuis wachtte op instructies van

A.E.H., brengt verzoeker geen overtuigende argumenten bij die deze appreciatie kunnen ombuigen.

Voorts kan verzoeker niet worden gevolgd waar hij nog stelt dat zijn probleem slechts recent (begin

2018) en dus na de reizen van 2017 is ontstaan. Het volstaat hierbij te verwijzen naar verzoekers

verklaringen zoals deze hoger werden samengevat en waaruit duidelijk en ontegensprekelijk blijkt dat hij

ten tijde van zijn reis naar België in april 2017 reeds meermaals werd ondervraagd over zijn rol in het

verbranden van de papieren van het vliegtuig.

De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen voegt hier nog pertinent aan toe:

“Bovendien vindt het CGVS het niet aannemelijk dat Hezbollah geen effectievere manieren heeft

gebruikt om u onder druk te zetten, vooral na uw terugkeer naar Libanon op 26 februari 2018. U geeft

zelf aan “Ik ben de zoon van de zuidelijke wijk, ze kunnen me op ieder moment komen pakken.” (CGVS

p.15). U met deze bedenking geconfronteerd zegt u dat u beloofd had met hen te praten, tijdens de

derde ondervraging die plaatsvond in augustus 2017 (CGVS p.15). Indien Hezbollah het effectief op u

gemunt had om informatie via u te verkrijgen, kan er verwacht worden dat ze niet zomaar berustten in

hetgeen wat u beloofd had. Bovendien geeft u aan dat ze op de hoogte waren dat u Libanon verlaten

had, u zegt “Je bent naar het buitenland gereisd en je kwam terug, als je nu vertrekt, maak dan dat je

niet terugkomt.” (CGVS p.13). Het CGVS vindt het weinig aannemelijk dat Hezbollah, indien ze u

effectief viseerden om informatie te verkrijgen, u zomaar uw gang lieten gaan, te meer daar ze reeds

wisten dat u al een keer vertrokken was en u aangeeft dat ze wisten dat u iets te maken had met

het vernietigen van de data en de info van het vliegtuig (CGVS p.11-13). Indien ze het effectief op u

gemunt hadden, zouden ze het risico niet nemen dat u zomaar opnieuw onder de radar zou verdwijnen.
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Bovendien vindt het CGVS het allerminst geloofwaardig dat u zonder enige problemen kon vertrekken

uit de luchthaven van Beirout. Immers, enerzijds verwijst u naar het feit dat de luchthavenautoriteiten

vermoedens hadden van uw betrokkenheid bij de vernietiging van de documenten van het vliegtuig,

anderzijds geeft u aan dat Hezbollah u viseerde. Het feit dat u zonder meer op legale manier de

luchthaven kon verlaten, vindt het CGVS dan ook niet aannemelijk. U geeft aan dat u navraag deed bij

R.(…) H.(…), kapitein bij het leger van de inlichtingendienst, de nieuwe veiligheidsdirecteur in de

luchthaven. U geeft aan dat er een vriendschapsrelatie tussen jullie was en dat hij op basis daarvan u

hielp om zich ervan te vergewissen of u al dan niet geseind stond (CGVS p.13). Evenwel is dit een loze

bewering die u niet weet te staven. Bovendien vindt het CGVS het weinig logisch dat u het risico neemt

om aan hem te vragen of u geseind stond en op deze manier dus uw intentie liet blijken dat u wilde

vertrekken, daar u aangeeft dat diezelfde persoon u beschuldigd had van het vernietigen van de

documenten van het vliegtuig (CGVS p.13, 14). Bovendien merkt het CGVS op dat u te weten kwam bij

uw terugkeer naar Libanon dat uw naam geseind stond aan alle VIP ingangen, waaruit blijkt dat u

daadwerkelijk een onderwerp van onderzoek vormde. Het feit dat u zomaar, zonder enig probleem, en

zonder dat u geseind stond aan de controles, kon vertrekken, doet afbreuk aan de door u afgelegde

verklaringen.” Wat betreft zijn vrees ten aanzien van Hezbollah, herhaalt verzoeker zijn verklaringen dat

hij effectief bedreigingen kreeg van Hezbollah en voert hij aan dat zij het juiste moment afwachtten om

toe te slaan en hem definitief uit te schakelen. Het hoeft, het geheel van wat voorafgaat indachtig, geen

betoog dat verzoeker er hiermee allerminst in slaagt de Raad te overtuigen. Voorts volhardt verzoeker in

zijn verklaringen over hoe hij op 20 maart 2018 opnieuw probleemloos via de luchthaven van Beiroet

Libanon op legale wijze kon verlaten, wat bezwaarlijk kan volstaan om zijn geloofwaardigheid te

herstellen. De Raad wijst er te dezen op dat verzoeker tijdens het persoonlijk onderhoud verklaarde dat

hij na zijn terugkeer in februari 2018 probeerde om naar het bedrijf te gaan zoals gewoonlijk “Maar mijn

naam was geseind aan alle controleposten van de luchthaven, ik mocht niet meer binnen. Ze hebben

mij buitengezet; Alle VIP ingangen, van de luchthaven.” (administratief dossier, stuk 5, notities van het

persoonlijk onderhoud, p. 13). Dat verzoeker zich desondanks op 20 maart 2018 wél toegang kon

verschaffen tot de luchthaven, er vrij kon bewegen en er bovendien in slaagde om op een vliegtuig

richting Europa te stappen, toont andermaal de ongeloofwaardigheid van zijn verklaringen aan. De

argumentatie in het verzoekschrift dat verzoeker connecties heeft in de luchthaven die hem gunsten

kunnen bewijzen, kan deze appreciatie niet ombuigen. De Raad acht het immers volstrekt

ongeloofwaardig dat R.H., de nieuwe veiligheidsdirecteur in de luchthaven die verzoeker er nota bene

van beschuldigde de documenten van het vliegtuig te hebben vernietigd, hem zou helpen om het land te

verlaten. Ter terechtzitting ondervraagd over zijn tewerkstelling op de luchthaven en de inhoud van de

documenten die hij zou hebben verbrand, bevestigt verzoeker dat hij werknemer was bij IBEX en geen

ambtenaar bij de Libanese autoriteiten. Wat de inhoud van de documenten betreft komt verzoeker niet

verder dan dat het om de documenten van het vliegtuig gaat dat naar Israël was gevlogen wat niet mag

en het vluchtplan. Het lijkt de Raad bovendien niet zo moeilijk voor militaire veiligheidsdiensten om in

tijden waar alles te volgen is met een GPS, het vluchtplan en de routes te achterhalen van een toestel

dat op de eigen luchthaven staat.

Aangezien, om het geheel van hoger vermelde redenen, geen geloof kan worden gehecht aan de door

verzoeker uiteengezette asielmotieven, kan evenmin geloof worden gehecht aan zijn bewering dat zijn

familie meermaals benaderd werd door Hezbollah sinds ze eind april 2018 te weten kwamen dat hij in

het buitenland zat. Verzoeker verklaarde in dit verband: “Ze komen af en toe naar mijn familie om over

mij een vraag te stellen, is hij al terug, waar is hij, als hij terugkomt, gaat hij zijn straf krijgen.”

(administratief dossier, stuk 5, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 7-8). In de bestreden beslissing

wordt bovendien terecht het volgende overwogen: “(…) Bovendien heeft u hierover geen melding

gemaakt bij de Dienst Vreemdelingenzaken (verklaringen volgend verzoek 20 augustus 2018). Het feit

dat u hierover niet spreekt, terwijl u expliciet naar het contact met uw familieleden werd gevraagd, vindt

het CGVS niet aannemelijk in het kader van de door u beweerde vrees.” De Raad benadrukt dat van

een verzoeker om internationale bescherming mag worden verwacht dat hij alle elementen ter

ondersteuning van zijn verzoek om internationale bescherming op correcte wijze en zo accuraat

mogelijk aanbrengt. Hij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het

eerste interview, daar op hem de verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen aan de

asielprocedure. Uit de lezing van het administratief dossier blijkt dat verzoeker bij het invullen van de

vragenlijst bij de Dienst Vreemdelingenzaken de kans kreeg om al zijn asielmotieven kort uiteen te

zetten. Hij werd er bovendien bij aanvang van het gehoor uitdrukkelijk op gewezen dat bij het invullen

van de vragenlijst van hem wordt verwacht dat hij nauwkeurig, maar in het kort, weergeeft waarom hij bij

terugkeer problemen vreest of riskeert en dat hij in het kort de voornaamste elementen of feiten

weergeeft.
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Bovendien werd aan verzoeker op het einde van het interview de mogelijkheid geboden om bijkomende

opmerkingen te geven en werd hem uitdrukkelijk gevraagd of hij nog iets wenste toe te voegen.

Verzoeker maakte evenwel op geen enkel ogenblik melding van het feit dat zijn familie sinds zijn vertrek

uit Libanon problemen met Hezbollah zou hebben gekend. Niettegenstaande het feit dat de vragenlijst

niet tot doel heeft een uitvoering of gedetailleerd overzicht van alle elementen of feiten te geven, kan wel

redelijkerwijs van verzoeker worden verwacht dat hij een dermate essentieel element in zijn relaas bij

aanvang van de asielprocedure spontaan zou vermelden zo dit op enige waarheid zou berusten. Dat het

interview op de Dienst Vreemdelingenzaken kort moest zijn, doet hieraan geen afbreuk. Het is overigens

niet ernstig om na confrontatie met de bestreden beslissing op algemene wijze kritiek te uiten op het

verloop van het gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken. De Raad wijst erop dat niets verzoeker

ervan weerhield om een opmerking te formuleren indien hij zich niet akkoord kon verklaren met de

manier waarop hij werd gehoord. Uit het administratief dossier blijkt echter dat verzoeker heeft

nagelaten dit te doen en dat hij de vragenlijst ingevuld op de Dienst Vreemdelingenzaken zonder

voorbehoud heeft ondertekend en aldus te kennen heeft gegeven dat de inhoud ervan overeenstemt

met de inlichtingen die hij heeft verstrekt en dat deze inlichtingen oprecht, volledig en correct zijn.

Bovendien verklaarde verzoeker bij aanvang van het persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat hij tijdens zijn eerste interview op de Dienst

Vreemdelingenzaken de essentie van zijn verzoek om internationale bescherming heeft kunnen

uiteenzetten. Gevraagd of hij er nog iets aan toe te voegen heeft, of er zaken zijn die hij niet heeft

kunnen vertellen dan wel of hij iets wil rechtzetten, corrigeerde hij de geboortedatum van zijn dochter,

alsook de data van zijn reizen tussen Libanon en België in februari en maart 2018. Op de vraag of er

nog zaken zijn die hij wil toevoegen of corrigeren of zaken die hij niet kon vertellen, antwoordde

verzoeker: “Neen dat was het.” (administratief dossier, stuk 5, notities van het persoonlijk onderhoud, p.

3). Pas nadat verzoeker tijdens het persoonlijk onderhoud uitdrukkelijk werd gevraagd hoe het gaat met

zijn familie in Libanon, haalde hij aan dat zij sinds zijn vertrek meermaals werden benaderd door

Hezbollah (administratief dossier, stuk 5, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 7). Verzoeker kan

bezwaarlijk ernstig worden genomen waar hij in het verzoekschrift nog stelt dat hij hierover geen

verklaringen heeft afgelegd op de Dienst Vreemdelingenzaken omdat hij niet wist dat dit een belangrijk

gegeven was. De actualiteit van de door hem voorgehouden problemen met Hezbollah raakt immers

aan de kern van zijn relaas. Verzoeker geeft aldus geen aanvaardbare verklaring voor het niet

vermelden bij de Dienst Vreemdelingenzaken van een dergelijk cruciaal element in zijn relaas zodat

deze omissie zijn algehele geloofwaardigheid verder op de helling zet.

2.6.3. De door verzoeker neergelegde documenten kunnen zijn geloofwaardigheid niet herstellen. De

documenten ter staving van verzoekers beweerde functie op de luchthaven van Beiroet werden reeds

onder punt 2.5.1. besproken. Deze documenten kunnen overigens op geen enkele manier aantonen dat

verzoeker in Libanon door wie dan ook zou geviseerd worden. Hetzelfde geldt voor de link van de video

op Youtube waarop blijkens verzoekers verklaringen te zien is dat het vliegtuig waarvan sprake in zijn

relaas in Tel Aviv is geland. Dit bewijst echter op geen enkele wijze dat verzoeker de documenten van

dit vliegtuig zou hebben vernietigd, laat staan dat hij om deze reden in geval van terugkeer naar Libanon

problemen zou kennen met de Libanese autoriteiten en Hezbollah. De Facebookberichten worden in de

bestreden beslissing correct beoordeeld als volgt: “In het dreigbericht dat u neerlegt, dat op de facebook

van de vrouw van A.(…) E.(…) H.(…) werd gepubliceerd, wordt nergens melding gemaakt van uw

identiteit. Hieruit kan het CGVS uw beweerde persoonlijke vrees dan ook niet afleiden. Hetzelfde geldt

voor het facebookbericht dat u doorstuurt op 21 februari 2019. Gezien bovenstaande vaststellingen

kunnen deze berichten de appreciatie van het CGVS niet ombuigen, daar zij tevens door eender wie en

voor eender welke doeleinden gepubliceerd kunnen worden.” De kopieën van enkele pagina’s van

verzoekers paspoort, zijn individueel uittreksel en zijn rijbewijs tonen slechts zijn identiteit, nationaliteit

en reizen tussen Libanon en België aan, gegevens welke in het voorgaande niet worden betwist. Met

betrekking tot verzoekers paspoort wordt in de bestreden beslissing overigens terecht het volgende

overwogen: “In verband met het gegeven dat u uw origineel volledig paspoort niet neerlegt dient het

CGVS te benadrukken dat ze dit ziet als een vorm van zeer gebrekkige medewerking, terwijl er op een

verzoeker om internationale bescherming de plicht rust dat hij zijn uiterste medewerking toont. Het feit

dat u uw volledig paspoort niet neerlegt, komt uw geloofwaardigheid niet ten goede. Uw verklaringen dat

u uw paspoort verscheurd heeft (CGVS p.8) en dat u niet weet of u kopies heeft van alle pagina's

(CGVS p.8) wordt door het CGVS niet aanvaard. Bovendien stuurt u op 21 februari 2019 nog een extra

pagina uit uw paspoort door. Het feit dat u toch nog ongehavende pagina’s kan doorsturen, brengt uw

verklaringen in het gedrang dat u niet in staat bent om uw volledig paspoort neer te leggen omdat u

dit verscheurd heeft. Er wordt vermoed dat u opzettelijk uw paspoort niet neerlegt om het CGVS te

misleiden. Het ontbreken van een dergelijk essentieel document is in sterke mate bezwaarlijk te

noemen.”
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De documenten van verzoekers dochtertje, de overschrijvingen waarmee verzoeker wil aantonen dat hij

vanuit Libanon geld stuurde voor zijn dochter, het huwelijkscertificaat, zijn Belgische verblijfskaart en het

ontvangstbewijs van de indiening van een vraag tot machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis

hebben geen uitstaans met zijn asielmotieven. Ook uit het bewijs van overschrijving valt op geen enkele

manier een persoonlijke vrees af te leiden. De door verzoeker voorgelegde documenten zijn aldus niet

van dien aard dat ze appreciatie van zijn verzoek om internationale bescherming in positieve zin kunnen

ombuigen.

De echtscheidingsakte toont de echtscheiding van verzoeker niet meer en niet minder. Wat het

uittreksel van Facebook betreft stelt verzoeker dat hij op Facebook te zien is samen met de minister en

de eigenaar van IBEX A. El H., en dat hem wordt verweten dat hij de documenten heeft ontvreemd en

iedereen daar nu van op de hoogte is. De Raad kan vooreerst geen kennis nemen van de inhoud van

het uittreksel van Facebook aangezien er geen beëdigde vertaling werd toegevoegd. Hoe kan ook,

Facebookuittreksels kunnen op eenvoudige wijze worden aangemaakt en samengesteld, zodat de

objectieve bewijswaarde van dergelijke documenten zeer beperkt is.

2.6.4. Waar verzoeker in het verzoekschrift nog stelt dat hij en de protection officer tijdens het

persoonlijk onderhoud niet op dezelfde golflengte zaten, dat hijzelf trachtte een globale context weer te

geven en het hele verhaal te schetsen om meer duidelijkheid te scheppen doch de protection officer

concrete antwoorden eiste en hem voortdurend onderbrak, dat dit als gevolg heeft gehad dat bepaalde

informatie verloren gaat en bepaalde elementen achteraf door hem werden weergegeven terwijl het

onderwerp al werd besproken, en dat hij aan het einde van het persoonlijk onderhoud ook duidelijk heeft

aangegeven dat hij zich niet volledig vrij heeft kunnen uitdrukken, benadrukt de Raad vooreerst dat het

gegeven dat de protection officer verzoeker tijdens het persoonlijk onderhoud onderbreekt en vraagt om

te antwoorden op de gestelde vragen niet wil zeggen dat de protection officer zich geen duidelijk of

correct beeld zou hebben willen vormen van verzoekers asielmotieven. Integendeel, de protection

officer tracht tijdens het persoonlijk onderhoud net een inzicht te krijgen in verzoekers asielmotieven

door het stellen van meerdere gerichte relevante vragen met betrekking tot de kern van het relaas.

Verzoeker toont met zijn kritiek in het verzoekschrift op geen enkele wijze aan dat hij tijdens het

persoonlijk onderhoud onvoldoende de kans zou hebben gekregen om zijn asielmotieven toe te lichten

of dat hij omwille van de vraagstelling of de houding van de protection officer onvoldoende is kunnen

ingaan op bepaalde aspecten van zijn relaas. De Raad benadrukt te dezen dat het weinig ernstig is om

op algemene wijze kritiek te uiten op het verloop van het persoonlijk onderhoud zonder op concrete

wijze aan te tonen om welke manier dit een invloed zou hebben gehad op verzoekers verklaringen en

zonder te concretiseren welke elementen of gegevens tijdens het persoonlijk onderhoud niet of

onvoldoende aan bod zouden zijn gekomen, noch welke informatie verloren zou zijn gegaan. Verzoeker

kreeg aan het einde van het persoonlijk onderhoud overigens de mogelijkheid om nog iets toe te voegen

aan zijn relaas, mogelijkheid waarvan hij ook gebruikt heeft gemaakt, én er werd hem uitdrukkelijk

gevraagd of hij de gelegenheid heeft gehad om al zijn problemen te vertellen. Verzoeker antwoordde

hierop: “Ongeveer. Ja of nee, zijn er nog zaken die u wilt toevoegen? Neen ik hou het voor mijn

eigen. Wat bedoelt u daarmee? In verband met mijn werk, ik praat er liever niet over.” De protection

officer repliceerde hierop: “Kijk, het CGVS dient een concreet zicht te krijgen over uw problemen, als u

nog iets wilt toevoegen, is het nu het moment, zodat het CGVS een duidelijk beoordeling kan maken

over uw vrees bij terugkeer.”, waarop verzoeker antwoordde dat het niet meer louter gaat over papieren

verbranden, dat Hezbollah en de overheid willen onderzoeken of er al dan niet spionage plaatsvindt, dat

het dus een grote zaak geworden is en dat A.E.H. alles op hem gestoken heeft. Vervolgens werden

door de protection officer bijkomende vragen gesteld, namelijk sinds wanneer het zo’n grote zaak

geworden is, hoe verzoeker weet dat A.E.H. hem niet meer beschermt en alles op hem gestoken heeft,

of verzoeker geprobeerd heeft om A.E.H. terug te contacteren, waarna verzoekers raadsman zelf het

persoonlijk onderhoud stop zette door op te merken: “Ik denk dat het inmiddels bijna tijd wordt om af te

ronden. We zijn bijna klaar.” Hierop werd verzoeker nog gevraagd naar de oproepgeschiedenis van zijn

gsm, hoe het komt dat A.E.H. hem plots niet meer wil beschermen, of hij alle vragen en de tolk goed

heeft begrepen, en werd nogmaals het belang van het bekomen van bijkomende documenten benadrukt

(administratief dossier, stuk 5, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 16-17). Gelet op het

voorgaande, besluit de Raad dat verzoeker tijdens het persoonlijk onderhoud wel degelijk voldoende de

kans heeft gekregen om zijn asielmotieven toe te lichten.

2.6.5. Wanneer zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan het naar voren gebracht asielrelaas,

is er geen reden om dit te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen

worden gesteld door artikel 1, A (2) van het Verdrag Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.
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Vermits aan het asielrelaas en de door verzoeker voorgehouden vervolgingsfeiten geen geloof kan

worden gehecht, kan hij zich evenmin dienstig beroepen op artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet.

2.7.1. In zoverre verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op zijn

asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande. Hij

toont niet aan dat hij op deze basis in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet. Verzoeker

toont geen andere concrete persoonlijke kenmerken en omstandigheden aan waaruit blijkt dat hij een

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

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

verklaringen geen gewag van andere persoonlijke problemen die hij in Libanon zou hebben gekend of

zal kennen.

2.7.2. Voorts blijkt uit een grondige analyse van de actuele veiligheidssituatie in Libanon (zie COI Focus

“Libanon – Veiligheidssituatie update” van 14 mei 2019) dat het land getroffen werd door de Syrische

burgeroorlog, wat de politieke polarisatie en de sektarische spanningen in het land deed toenemen.

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

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

kalmte op te roepen. Sinds 2016 stellen waarnemers een toenemende beduidende verbetering van de

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

Hezbollah en door de ontwikkelingen in Syrië nam de schaal van geweld af. In 2017 kende Libanon een

combinatie van politiek momentum, een verbeterde veiligheidssituatie en brede steun voor het leger.

Met de verkiezing van een president, parlementsverkiezingen in mei 2018 en de vorming van een brede

coalitieregering eind januari 2019 kwam een einde aan een lange periode van instabiliteit. Diverse

bronnen spreken over een aanhoudende relatieve kalmte en stabiliteit in 2018 en begin 2019.

Verschillende lokale salafistische groeperingen werden ontmanteld en een groot aantal extremisten

gearresteerd. Daar waar de meeste burgerdoden in 2014 vielen bij sektarisch geweld in de zuidelijke

buitenwijken van Beiroet en in een aantal dichtbevolkte wijken in Tripoli, kwam in 2015 een einde aan dit

geweld. De laatste terroristische aanslag in Beiroet betrof een dubbele zelfmoordaanslag op 12

november 2015 in de zuidelijke sjiitische wijk Bourj al-Barajneh. Verder vond er sinds een

zelfmoordaanslag in januari 2015 geen sektarisch geweld meer plaats tussen de alawitische en

soennitische milities in Tripoli. Van 2015 tot en met de zomer van 2017 concentreerde het gros van het

geweld zich in de grensregio met Syrië, voornamelijk in de noordoostelijke Bekavallei (Arsal, Ras

Baalbek). In de zomer van 2017 voerden zowel het Libanese leger als Hezbollah grote militaire

operaties uit gericht tegen de aanwezige militanten van IS en Jabhat Fatah al-Islam / Hayat Tahrir al-

Sham (het vroegere Jabhat al-Nusra). Hierbij vielen geen burgerslachtoffers te betreuren. De

gewapende extremistische groeperingen verlieten na onderhandelingen met Hezbollah vervolgens

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

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

confrontaties tussen de extremistische groeperingen, waaronder IS en JN/JFS/HTS enerzijds en het

Libanese leger of Hezbollah anderzijds, maar ook aan het geweld tussen de extremistische

groeperingen, die elkaar tot dan toe bekampten voor de controle van strategisch gebied langsheen de

grens met Syrië. Met het eind van het gewapend geweld en controle van het Assad-regime in een groot

deel van West-Syrië, namen de aanvallen vanuit Syrië eveneens af. Na de zomer van 2017 werd er

geen Syrisch grensgeweld meer gerapporteerd. Het gros van het geweld in de regio Baalbek, Hermel en

Akkar betreft individuele gewelddaden van criminele aard en clangeweld. In de overige regio’s is het

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

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

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

wederzijdse vergeldingsacties plaats, waarbij geen burgers geviseerd werden en ook geen

burgerslachtoffers vielen. Ook in de verslagperiode bleef de situatie stabiel, en dit ondanks de dreigende

retoriek langs weerskanten. In de Palestijnse kampen blijft de huidige veiligheidssituatie relatief kalm en

doen de verschillende gewapende groeperingen inspanningen om escalatie van geweldincidenten te

vermijden. Bij de gewapende incidenten in de Palestijnse kampen worden over het algemeen geen

burgers geviseerd. Meestal betreft het gewapende confrontaties tussen rivaliserende gewapende

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

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

burgerslachtoffers te betreuren. Wat de situatie in het kamp Ayn al-Hilwah betreft, dient opgemerkt te

worden dat de problemen in grote lijnen terug te brengen zijn tot een machtsstrijd tussen Fatah en

radicaal-islamitische groeperingen enerzijds, en wrijvingen binnen Fatah anderzijds.
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Van november 2016 tot november 2017 vonden er gewapende confrontaties plaats tussen de

Palestijnse gezamenlijke veiligheidsmacht verbonden met Fatah en de radicaal islamitische groepen

onder leiding van Bilal Badr, waarbij in het kamp minstens vijftig doden, waaronder verscheidene

burgers, vielen. Tijdens 2018 verminderden de spanningen en het geweld tussen Fatah en islamitische

groeperingen en verlieten verschillende leden van extremistische groeperingen het kamp, gaven zich

over aan de autoriteiten, werden uitgeleverd of gearresteerd. De Gezamenlijke Veiligheidsmacht

ontplooide zich in de meest gevoelige wijken maar de situatie blijft gespannen. De veiligheidsincidenten

in 2018 varieerden van spanningen en beperkte schietincidenten tot moorden. In 2018 werd bericht over

een zevental doden en een zeventiental gewonden bij geïsoleerde incidenten tussen enkelingen

behorend tot een gewapende fractie. Aangezien deze incidenten plaatsvonden in drukbevolkte wijken

betrof het gros van de slachtoffers burgers. Het geweld in Ayn al-Hilwah genereerde de voorbije jaren

geen significante volksverplaatsingen maar slechts tijdelijke ontheemding in het kamp. De

veiligheidssituatie in het kamp is anno 2019 relatief kalm.

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

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

spanningen tussen leden van de verschillende geloofsgemeenschappen hebben geleid tot toenemend

sektarisch geweld, dient na grondige analyse van de beschikbare informatie te worden besloten dat

burgers in Libanon actueel geen reëel risico lopen op een ernstige bedreiging van hun leven of persoon

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

Verzoeker brengt in het verzoekschrift geen elementen bij die een ander licht kunnen werpen op

voorgaande analyse van de actuele veiligheidssituatie in Libanon. De kritiek over de actualiteit van de

COI Focus van 7 augustus 2018 is achterhaald nu voorgaande analyse is gesteund op de COI Focus

“Libanon – Veiligheidssituatie update” van 14 mei 2019. Verzoeker baseert zich overigens zelf op de

bekritiseerde COI Focus ter staving van zijn stelling dat de veiligheidssituatie in Libanon ingewikkeld

blijft, wat echter niets afdoet aan de appreciatie dat de actuele veiligheidssituatie in Libanon niet

beantwoordt aan de voorwaarden gesteld in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet zoals blijkt uit

wat voorafgaat. Dit kan evenmin blijken uit het door verzoeker aangehaalde reisadvies, dat overigens

slechts gericht is aan Canadese onderdanen die van plan zijn om naar Libanon te reizen doch

geenszins een leidraad vormt voor de onafhankelijke instanties belast met het onderzoek van

asielaanvragen van personen die de Libanese nationaliteit bezitten. Waar verzoeker onder verwijzing

naar het “Country Reports on Terrorism 2017 – Lebanon” van United States Department of State van 19

september 2018 nog aanvoert dat Libanon nog steeds wordt geteisterd door een sterke terroristische

aanwezigheid waartegen de regering moeite heeft om op te treden en dat er nog geregeld verschillende

aanslagen plaatsvinden, merkt de Raad op dat in de door verzoeker aangehaalde informatie verslag

wordt gedaan van de situatie in Libanon in 2017, situatie welke ondertussen fundamenteel is gewijzigd

zoals blijkt uit het voorgaande. Tot slot verandert ook de opmerking in het verzoekschrift dat de

aanwezigheid van de terroristische organisatie Hezbollah in Libanon nog steeds een feit is, niets aan

voorgaande analyse van de actuele veiligheidssituatie in Libanon.

In zoverre verzoeker er nog aan herinnert dat hij al eerder Libanon verliet omwille van de algemene

situatie en dat dit in Italië erkend werd als reden voor een humanitaire verblijfsvergunning, merkt de

Raad vooreerst op dat verzoeker niet het minste begin van bewijs bijbrengt ter staving van zijn

verklaringen in dit verband en dat hij evenmin duidelijk kon toelichten op basis waarvan hij in Italië een

verblijfsvergunning voor een jaar heeft verkregen. Hij kwam in dit verband niet verder dan: “Er is een

plaats in Italië die Fojia heet, daar is een regio, met een priester die wel helpt. Als je daar terecht komt,

dan helpt hij je om papieren te bekomen, zo is het.” Wat er ook van zij, tijdens het persoonlijk onderhoud

gevraagd naar de reden waarom hij Libanon in 2005 een eerste keer had verlaten, antwoordde

verzoeker: “Migratie”. Gevraagd om dit toe te lichten, legde hij uit: “Om een beter leven, zoals andere

mannen. Het was toen wanneer Hariri, de eerste minister Rafiq Haririr werd vermoord. Er waren

problemen en iedereen verliet het land.” (administratief dossier, stuk 5, notities van het persoonlijk

onderhoud, p. 4). Verzoeker kan zich bezwaarlijk steunen op de algemene situatie in Libanon in 2005

teneinde anno 2019 een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2,

c) van de Vreemdelingenwet aannemelijk te maken.

2.8. In zoverre verzoeker nog de artikelen 2 en 3 EVRM geschonden acht, dient te worden vastgesteld

dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het onderzoek naar de nood

aan internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.
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2.9. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kan verzoeker niet als vluchteling worden erkend in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

Verzoeker toont evenmin aan dat hij in aanmerking komt voor de toepassing van artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

2.10. Waar verzoeker vraagt om, in uiterst ondergeschikte orde, de bestreden beslissing te vernietigen

en het dossier terug te zenden naar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

voor een nieuw onderzoek, wijst de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft de beslissing van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot weigering van de vluchtelingenstatus

en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2,

§ 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet. Verzoeker toont niet aan dat er een substantiële

onregelmatigheid kleeft aan de bestreden beslissing die door de Raad niet kan worden hersteld, noch

toont hij aan dat er essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een

bevestiging of een hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen,

zoals blijkt uit wat voorafgaat. Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd.

Het enig middel is ongegrond.

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 negentien juli tweeduizend negentien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT M.-C. GOETHALS


