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nr. 206 073 van 27 juni 2018

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. JACOBS

Kroonlaan 207

1050 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 onbepaalde nationaliteit te zijn, op 29 januari 2018

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

staatlozen van 27 december 2017.

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 4 april 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 april 2018.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco

advocaat F. JACOBS 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 onbepaalde nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk

binnengekomen op 15 december 2011 en heeft zich vluchteling verklaard op 16 december 2011.

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

2012 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 27 februari 2014, op 26 augustus 2015

en op 19 september 2017.

1.3. Op 27 december 2017 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 dezelfde dag aangetekend verzonden.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart van Palestijnse origine te zijn en op 01/01/1981 te zijn geboren in Saoedi-Arabië, in Dahran

al Janub. U geeft aan een soennitische moslim te zijn. Uw ouders zouden oorspronkelijk afkomstig zijn

uit Beit Lahiya. Enkel uw moeder zou zijn geregistreerd bij UNRWA. Uw vader en bijgevolg u niet. Uw

ouders vertrokken in een voor u onbekend jaar vanuit de Gazastrook naar Saoedi-Arabië. Net als uw

zussen en broers werd u geboren in Saoedi-Arabië. U ging er naar school. U volgde er middelbaar

onderwijs en werkte er ook part time als lasser. Met het uitbreken van 1ste Golfoorlog in 1991 en de

uitzetting van Palestijnen uit verschillende Golfstaten waaronder Saoedi-Arabië, keerden uw moeder,

broers en zussen terug naar de Gazastrook. U bleef echter met uw vader achter in Saoedi-Arabië.

Omwille van zijn goede reputatie mocht hij in Saoedi-Arabië blijven. Hij moest wel op een afgelegen plek

zijn werk als leerkracht verderzetten. Omstreeks 2008 keerde u terug naar de Gazastrook omdat het

werkcontract van uw vader zou zijn verlopen. In de Gazastrook vestigden u en uw vader zich bij

uw moeder en grootmoeder die in het vluchtelingenkamp van Nuseiraat woonachtig waren. U zou er

hebben gewerkt als hersteller van elektrische apparatuur. Enige maanden na uw terugkeer ontmoette u

A.(…) in een naaiatelier. Jullie hadden een oogje op elkaar en begonnen af en toe af te spreken in een

cafetaria, genaamd Abu Leyla, aan de kust. U vroeg haar op officiële wijze ten huwelijk bij haar familie.

Uw huwelijksaanzoek werd door haar familie geweigerd. Desalniettemin bleef u A.(…) zien, ook na uw

huwelijksaanzoek. De familie van A.(…) kwam achter deze ontmoetingen. Dit leidde tot een schietpartij

bij uw ouderlijke woonst tussen familieleden van A.(…) en enkele van uw neven. U was op dat moment

niet thuis doch werd geïnformeerd over het incident. Hierop besloot u de Gazastrook te verlaten.

Omstreeks 2 december 2011 verliet u de Gazastrook op illegale wijze via de tunnels in Rafah. U verliet

Egypte met een vals Bulgaars paspoort naar Istanboel. Via de Balkanroute reisde u door naar België

waar u op 15 december 2011 om internationale bescherming vroeg.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legt u de volgende documenten neer: een originele

Palestijnse identiteitskaart met nr. X, een kopie van een Palestijnse identiteitskaart met nr. X, een

attest van het Rode Kruis in verband met verlies van uw Palestijnse identiteitskaart, een kopie van een

samenvatting van een registratie van woning afgeleverd door de Palestijnse autoriteit op 25 juni 2012,

een kopie van een schoolattest van schooljaar 1992 van de Souraya bin Malik-school te Abda in

Saoedi-Arabië, een kopie van de Palestijnse identiteitskaart (X) van uw zus S.(…), een kopie van de

secundaire school van uw vader voor schooljaar 1962-1963 te Gaza, Verenigde Arabische Republiek,

een kopie van een werkattest afgeleverd door uw werkgever in de Gazastrook dd. 28 /09/2017, een

origineel attest van de Palestijnse Missie voor de EU, België en Luxemburg afgeleverd op 21 maart

2014, kopieën van aankopen van herlaadkaarten en tenslotte een kopie van uittreksel van uw banksaldo

voor een bankinstelling met BIC GKCCBEBB.

B. Motivering

Er dient door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) te worden

opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u een persoonlijke vrees

voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.

Er dient voorafgaandelijk te worden opgemerkt dat het CGVS niet betwist dat u van Palestijnse origine

bent. Het is evenwel een feit van algemene bekendheid dat staatlozen in het algemeen, en Palestijnen

in het bijzonder doorheen hun levensloop één of meerdere landen van gewoonlijk verblijf kunnen

hebben. De nood aan bescherming aan internationale bescherming moet in voorkomend geval dan

getoetst worden ten aanzien van elk land van gewoonlijk verblijf. Er is immers geen nood aan

internationale bescherming als u geen gegronde vrees voor vervolging heeft, noch een reëel risico op

ernstige schade loopt in het land of de landen waar u voor uw komst naar België gewoonlijk verbleven

heeft, en er geen redenen voorhanden zijn dat u daarheen niet kan terugkeren.

Om te bepalen of een asielzoeker zijn gewone verblijfplaats heeft gehad in een welbepaald land, houdt

het CGVS onder andere rekening met omstandigheden van persoonlijke of professionele aard die een

duurzame band met dat land aantonen. Het is niet vereist dat de asielzoeker in het land er geregistreerd

is of er een permanente verblijfsvergunning- of vestigingsvergunning heeft bekomen. Het gegeven dat

een asielzoeker geruime tijd in een land verbleven heeft, er feitelijk heeft gewoond of er een duurzaam
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verblijf heeft gekend is echter wel een belangrijk criterium voor het bepalen van het land van gewoonlijk

verblijf.

Op een asielzoeker rust de verplichting om van bij aanvang van de procedure zijn volle medewerking te

verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn asielaanvraag, waarbij het aan hem is om de nodige

feiten en relevante elementen aan te brengen bij de Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen

over de asielaanvraag. De medewerkingsplicht vereist dus van u dat u correcte verklaringen aflegt en

waar mogelijk documenten voorlegt met betrekking tot uw identiteit, uw land van gewoonlijk verblijf, uw

landen en plaatsen van eerder verblijf, uw reisroute en reisdocumenten. Niettegenstaande u bij de

aanvang en tijdens uw gehoor uitdrukkelijk gewezen werd op de medewerkingsplicht die op uw

schouders rust (CGVS III, p.2, 6), blijkt uit het geheel van de door u afgelegde verklaringen en de door u

voorgelegde stukken evenwel duidelijk dat u niet heeft voldaan aan deze plicht tot medewerking.

Er werd immers vastgesteld dat u niet de waarheid vertelt over waar u voor uw komst naar België

verbleven heeft. Dit is nochtans belangrijk voor de inschatting van uw vrees voor vervolging en uw nood

aan subsidiaire bescherming. Het belang duidelijkheid te verschaffen over uw eerdere verblijfplaatsen

kan niet genoeg benadrukt worden. Het bepalen van uw land of landen van gewoonlijk verblijf is

namelijk van essentieel belang voor het onderzoek naar uw nood aan internationale bescherming. Het is

immers uw land van gewoonlijk verblijf in functie waarvan de vrees voor vervolging en het risico op

ernstige schade zal onderzocht worden.

U werd er daarom tijdens uw gehoor op het CGVS op 19 september 2017 uitdrukkelijk op gewezen dat

het voor de beoordeling van uw asielaanvraag van uitermate groot belang is dat u een zicht geeft op uw

eerdere verblijfsplaatsen voor uw komst naar België.

Uit uw verklaringen blijkt dat u van uw geboorte tot 2008 in Saoedi-Arabië zou hebben gewoond.

Datzelfde jaar vertrok u uit Saoedi-Arabië en vestigde u zich bij uw familie in de Gazastrook. U zou er tot

2 december 2011 hebben verbleven.

Er moet echter worden vastgesteld dat u niet aannemelijk heeft gemaakt daadwerkelijk van 2008 tot 2

december 2011 in de Gazastrook te hebben verbleven en wel om volgende redenen.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u geen eenduidige verklaringen aflegt over wanneer u precies

bent teruggekeerd vanuit Saoedi-Arabië naar de Gazastrook. Zo verklaarde u in de vragenlijst van het

CGVS die werd ingevuld op de Dienst Vreemdelingenzaken dat u zou zijn teruggekeerd in 2007.

Tegenover het CGVS verklaart u dan weer dat u zou zijn teruggekeerd in de zomer van 2008 of 2009

(CGVS, p. 6). Het wekt verbazing dat u een dergelijke ingrijpende gebeurtenis niet in het juiste

tijdsbestek kan plaatsen. Ook in verband met de politieke partijen die in de periode van uw aankomst in

de Gazastrook aan de macht zouden zijn geweest, legt u allesbehalve eenduidige verklaringen af. Zo

verklaart u tijdens het tweede gehoor op de zetel van het CGVS dat Hamas aan de macht was op het

moment dat u in de Gazastrook aankwam (CGVS II, p. 5). Nogmaals terugkomend op dit moment

gezien uw onduidelijke verklaring over het jaar van aankomst, beweert u dat Fatah, of te wel

de Palestijnse autoriteiten het er voor het zeggen hadden (CGVS III, p. 5). U nogmaals gevraagd wie

Gaza op dat bewuste moment bestuurde, stelt u voorop eigenlijk geen verstand te hebben van politiek.

U voegt er aan toe dat u de vraagstelling vreemd vindt gezien het voor u niet uitmaakte wie er aan de

macht was (CGVS III, p. 7). Uw antwoord wekt verbazing. Gezien de politieke context van

hoopoplopende spanning in de periode na de staatsgreep door Hamas in juni 2007, was het ongeacht

interesse of verstand van politiek, zondermeer duidelijk welke politieke actor, zijnde Hamas of Fatah, er

aan de macht was. Dat u zowel over het tijdstip van aankomst in de Gazastrook als met name over de

politieke partij die er de macht bekleedde, dusdanig vage en inconsistente verklaringen aflegt, doet

ernstige vraagtekens rijzen bij uw bewering als zou u omstreeks 2007, 2008, of 2009, zijn afgereisd naar

de Gazastrook.

Ook over de wijze waarop u vanuit Saoedi-Arabië naar de Gazastrook bent kunnen reizen, legt u weinig

eenduidige verklaringen af. Dit element is echter pertinent gezien u verklaarde te zijn geboren in Saoedi-

Arabië en vóór 2008 nooit de Gazastrook te hebben bezocht. U verklaarde met een Egyptisch document

en het paspoort van uw vader te zijn teruggekeerd naar de Gazastrook ( CGVS II, p. 7). Daarnaast zou

u bewijzen hebben voorgelegd dat uw familie er woonachtig is en dat uw vader er werd geboren. U en

uw vader zouden reeds op voorhand een aanvraag hebben ingediend bij de Palestijnse

vertegenwoordiging in Saoedi-Arabië (CGVS II, p. 7). Vervolgens zou de Palestijnse Consul in Saoedi-

Arabië een reisdocument hebben afgeleverd aan uw vader (CGVS I, p. 15). U gevraagd welke
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reisdocumenten precies werden afgeleverd door de consul, stelt u voorop dat dit een document was op

naam van uw vader. U zou er verder geen informatie over hebben (CGVS III, p.5). Ook over het

Egyptische document dat uw vader zou hebben gehad legt u weinig duidelijke verklaringen af. U stelt

voorop dat hij een Egyptisch document zou hebben gekregen op het moment dat de Arabische landen

een coalitie vormden. Gevraagd of dit was ten tijde van de Verenigde Arabische Republiek, stelt u

voorop het niet te weten. U gevraagd of het een reisdocument betrof, geeft u enkel aan dat hij er

eenvoudigweg mee naar Saoedi-Arabië kon reizen (CGVS III, p. 4, 5). Gezien uw verklaringen over het

Egyptische document dat uw vader zou hebben gehad in Saoedi-Arabië en het reisdocument waarmee

hij uiteindelijk naar de Gazastrook zou zijn gereisd, niet de nodige duidelijkheid verschaften, werd u

gevraagd deze documenten in origineel of kopie voor te leggen. Ofschoon u in eerste instantie repliceert

dat het niet uw vader is die asiel aanvraagt, belooft u nadat u gewezen werd op uw

medewerkingsplicht, de nodige inspanningen te doen het CGVS de gevraagde documenten te

bezorgen. In casu werd u specifiek gevraagd om een kopie voor te leggen van het reisbescheiden

waarmee uw vader in 2008 vanuit Saoedi-Arabië zou zijn vertrokken, het Egyptische document

waarover uw vader zou hebben beschikt, alsook uw Saoedische geboorteakte gezien u ook dit

document nodig had teneinde een goedkeuring te bekomen de Gazastrook te betreden. U legt deze

documenten uiteindelijk niet voor. Via een schrijven van uw advocaat dd. 13/10/2017 laat u verstaan in

de onmogelijkheid te verkeren betreffende documenten voor te leggen omdat indertijd in de jaren ‘90 het

ouderlijk huis werd gebombardeerd en de documenten verloren zouden zijn gegaan. Deze uitleg kan

niet worden aanvaard. Tijdens de gehoren vermeldde u, in tegenstelling tot wat u thans beweert, immers

niet dat uw ouderlijke woonst zou zijn vernietigd. Daarnaast speelt de terugkeer naar de Gazastrook

zich af in 2008 en betreft het dus ook documenten die op dat moment werden gebruikt teneinde toegang

te krijgen tot de Gazastrook. Indien er geloof zou kunnen worden gehecht aan uw bewering dat er in de

jaren ‘90 documenten in Gaza verloren zouden zijn gegaan, quod non, is dit geen uitleg voor

documenten die in 2008 nog werden gehanteerd. Uit voorafgaande dient dan ook te worden

geconcludeerd dat u verzaakt een duidelijk beeld te schetsen over hoe u en uw vader toegang kregen

via Egypte tot de Gazastrook. Uw gebrek aan medewerking op dit punt kan u in het bijzonder worden

tegengeworpen, daar u verklaarde vóór 2008 nooit in de Gazastrook te zijn geweest en uw vader

er eveneens langdurig afwezig zou zijn geweest (jaren ‘70).

In het verlengde van bovenstaande, moet ook worden geconstateerd dat u nalaat duidelijkheid te

scheppen over het verblijfsstatuut dat u in de Gazastrook zou hebben gehad. Gezien u verklaart vóór

2008 nooit in de Gazastrook te zijn geweest (CGVS II, p. 3) en uw vader reeds in de jaren ‘70 de

Gazastrook verliet, rijst de vraag of u en uw vader in het bevolkingsregister (‘Raqam al- hawiyya’)

werden opgenomen.

U legt in dit verband een kopie neer van een Palestijnse identiteitskaart met nationaalnummer “X”

die door de Israëlische autoriteiten wordt erkend, de zogenaamde groene kaart. De originele

identiteitskaart zou u zijn verloren (CGVS I, p. 12 en stuk 9). U verklaarde dit document te hebben

bekomen bij uw terugkeer naar Gaza vanuit Saoedi-Arabië omstreeks 2008. De identiteitskaart stelt dat

1 januari 1981 uw geboortedatum is. Opmerkelijk is dat u tevens een Palestijnse identiteitskaart voorlegt

met nummer “X” die niet door de Israëlische autoriteiten wordt erkend, de zogenaamde ‘blauwe kaart’

voor staatlozen. Volgens deze kaart werd u opmerkelijk genoeg geboren op 5 oktober 1981. Over

betreffende discrepantie verklaarde u dat u bent geboren in Saoedi-Arabië en daar de Islamitische

kalender werd gebruikt. Mogelijks zou er een fout bij de omzetting naar de Palestijnse documenten zijn

gebeurd (CGVS I, p. 12). Gezien het hier evenwel om een discrepantie tussen twee Palestijnse

documenten gaat, is uw uitleg niet valide. Hoe het ook zij, uit informatie die werd toegevoegd aan

het administratieve dossier blijkt dat de staatlozenkaart wordt uitgevaardigd aan personen die geen

nationaal nummer hebben, echtgenoten (s) die de Gazastrook zijn binnen gereisd met een

bezoekersvisum en alle personen die de Gazastrook zijn binnen gereisd met een Arabisch paspoort of

een andere identiteitskaart (zie informatie blauwe map). Gezien op basis van de kopie van de groene

kaart zou kunnen worden geconcludeerd dat u geregistreerd bent in de Israëlische registers, werd u dan

ook de vraag gesteld waarom u tevens over een staatloze kaart beschikte. U stelt voorop dat u deze zou

hebben aangevraagd omdat u uw andere identiteitskaart zou hebben verloren (CGVS I, p. 13). Deze

uitleg wekt verbazing gezien deze staatlozenkaart enkel van waarde is in de Gazastrook terwijl deze

kaart werd afgeleverd in juni 2012 toen u reeds in België verbleef. Ook over de wijze hoe u deze kaart

zou hebben bekomen legt u merkwaardige verklaringen af. Zo stelde u voorop dat u uw zus

een volmacht zou hebben gegeven. U zou uw Saoedische geboorteakte hebben neergelegd, alsook een

pasfoto en de rantsoenkaart van uw moeder. U zou bovendien twee maanden hebben moeten wachten

op deze kaart ( CGVS I, p. 13). Uit informatie die werd toegevoegd aan het administratieve dossier blijkt
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evenwel dat u eveneens een kopie van uw reisbescheiden, een bewijs van inschrijving in het buitenland

en een uittreksel in verband met de burgerlijke staat, moest voorleggen.

U stelt zelf geen idee te hebben waarom u over schillende types identiteitskaarten beschikt (CGVS I,

p. 15). Opvallend is overigens dat u geen enkel ander officieel stuk neerlegt dat uw officiële

nationaalnummer (X) bevat. In dit verband dient in het bijzonder de aandacht te worden gevestigd op

het attest van de Palestijnse missie voor de EU, België en Luxemburg, dat uw Palestijnse origine

bevestigd doch evenmin bevestigt dat u officieel geregistreerd bent (Raqam al- hawiyya). In verband

met een kopie van een samenvatting van een registratie van woning afgeleverd door de Palestijnse

autoriteit op 25 juni 2012 waarop u eveneens staat registreert onder uw 7-nummer, dient te worden

opgemerkt dat dit document vermeld dat uw huidige adres gelegen is te Nuseiraat. De informatie vervat

in betreffend document kan evenmin worden weerhouden. Gezien u omstreeks 25 juni 2012 reeds meer

dan halfjaar vertrokken was uit de Gazastrook, valt moeilijk in te zien hoe kon worden geattesteerd dat u

er op dat moment in Nuseiraat woonachtig was. Opvallend is ook dat het attest vermeld ‘te dienen als

vervanging van uw geboorteakte’. Gezien u eveneens een nationaalnummer zou hebben gehad, kan

niet worden ingezien waarom uw Saoedische geboorteakte die u overigens niet voorlegt, niet

kon worden geregistreerd onder uw nationaalnummer in het bevolkingsregister.

Wat ook mag verbazen zijn uw verklaringen in verband met de groene kaart tijdens het derde gehoor. U

gezien de onduidelijkheid van uw verblijfssituatie in Gaza, nogmaals gevraagd welke documenten u

kreeg na aankomst in de Gazastrook, beweert u er een tijdje zonder documenten te hebben verbleven.

U zou verder gebruik hebben gemaakt van de identiteitskaart van uw broer. U beweert voorts nooit een

groene kaart te hebben gehad, doch enkel een ‘blauwe kaart’. U geconfronteerd met het feit dat u

tegenstrijdige verklaringen aflegt over uw identiteitsdocumenten, stelt u voorop het allemaal niet meer te

weten en herhaalt u dat u niet in het bezit kon zijn van fatsoenlijke documenten ( CGVS III, p. 5).

Ook een mogelijk paspoort kan geen duidelijkheid verschaffen. U verklaarde in de vragenlijst van de

Dienst Vreemdelingenzaken dat u uw paspoort in 2008 zou hebben verloren. Tegenover het CGVS

verklaarde u dan weer nooit een paspoort te hebben gehad ( CGVS I, p. 15)

Gezien u verschillende types identiteitskaarten voorlegt, uw verklaringen over deze documenten en

uw verblijfstatuut in de Gazastrook allesbehalve eenduidig zijn, werd u dan ook gevraagd om

duidelijkheid te schetsen over het specifieke verblijfstatuut van uw ouders en met name van uw

inmiddels overleden vader gezien u verklaarde in 2008 met hem vanuit Saoedi-Arabië, naar de

Gazastrook te zijn teruggekeerd. U gevraagd welke documenten uw vader zou hebben gekregen na zijn

terug keer in de Gazastrook, stelt u dit niet te weten.

U werd dan ook gevraagd om een kopie van de identiteitskaart van uw moeder én van uw vader neer te

leggen als ook enig ander bewijs waaruit enige informatie zou kunnen worden gedistilleerd met

betrekking tot uw verblijfsstatuut in de Gazastrook, oa. de UNRWA-registratie van uw moeder en de

overlijdensakte van uw vader die in de Gazastrook zou zijn overleden (CGVS I, p. 14, CGVS III, p. 6 ,

12). U legt in dit verband evenwel geen enkel begin van bewijs neer ofschoon u meermaals werd

gewezen op het belang van deze documenten teneinde zicht te krijgen op de verblijfsituatie van uw

ouders in de Gazastrook (CGVS III, p. 8, CGVS ). Uw argument dat u niet in de mogelijkheid zou

verkeren enige documenten voor te leggen, werd reeds in supra weerlegd. Bovendien zou uw moeder

recent de Gazastrook hebben verlaten en naar Libië zijn gereisd wat andermaal aantoont dat ze wel

degelijk over enige identiteitsdocumenten moet hebben beschikt. Ook op dit punt kan u een gebrek

aan medewerking worden verweten. Uw verklaringen aangaande uw verblijfstatuut, de bewijzen die u

voorlegt en uw gebrek aan medewerking duidelijkheid te verschaffen, zetten het vermoeden kracht bij

dat u nooit in de Gazastrook heeft verbleven.

Daarenboven stelt het CGVS vast dat uw kennis over de Gazastrook beperkt is. Reeds bij het in vullen

van de vragenlijst van het CGVS bij de Dienst Vreemdelingenzaken, stelt u voorop dicht bij de moskee

van Bilal Ibn Rabah te hebben gewoond. Uit informatie die werd toegevoegd aan het administratieve

dossier, blijkt evenwel dat deze moskee is gelegen in Al Atatra, gelegen in Beit Lahiya, in het noorden

van de Gazastrook. U beweert evenwel bij aankomst in de Gazastrook in Nuseiraat te hebben gewoond

bij uw familie, waar ook de familiewoning gelegen was (CGVS I , p. 3). U stelt uitdrukkelijk nooit op een

andere plek in de Gazastrook te hebben gewoond ( CGVS I, p. 4). Tegenover het CGVS verklaart u

naast de Houda moskee te hebben gewoond. U geconfronteerd met deze discrepantie, stelt u dat zowel

de Houda Moskee alsook de Bilal Ibn Rabah moskee op de steenweg liggen ( CGVS I, p. 6). Deze uitleg

is niet overtuigend gezien uit informatie die werd toegevoegd aan het administratieve dossier de Bilal ibn
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Rabah moskee in Beit Lahiya is gelegen en er geen moskee in de buurt van de Houda moskee ligt

die deze naam heeft. Dat u dergelijke uiteenlopende antwoorden geeft op de vraag welke moskee er in

de buurt van uw ouderlijke woonst zou zijn gelegen, doet ernstige vraagtekens rijzen bij het door u

vooropgestelde verblijf in de Gazastrook. Wat eveneens vragen oproept is het feit dat zegt dat u naast

de Houda moskee en de Palestina bank woont. U geeft aan dat de Qassam straat eveneens in de buurt

ligt. Uit informatie die werd toegevoegd aan het administratieve dossier, blijkt evenwel dat de Houda

moskee en de Palestina bank niet in dezelfde straat liggen ofschoon u vooropstelt dat uw woning naast

beide gebouwen is gelegen. Overigens is het ook frappant dat u enkel het Shifaa ziekenhuis en de al

Quds universiteit kent ofschoon de Gazastrook heel wat ziekenhuizen en universiteiten telt. U bent

evenmin op de hoogte van het bestaan van pretparken in de Gazastrook, noch kan u lokale kranten of

radiozenders benoemen (CGVS II, p. 4).

Eveneens legt u tegenstrijdige verklaringen af over het al dan niet plaatsvinden van geweldsescalaties

tussen Hamas en Israël in de periode waarin u vooropstelt in de Gazastrook te hebben verbleven. U

gevraagd welke oorlogen zich voordeden na uw terugkeer vanuit Saoedi-Arabië, geeft u aan dat er

oorlog was in 2009 (CGVS I, P. 15).Tijdens het tweede gehoor verklaart u vervolgens dat er zich geen

ernstige veiligheidsincidenten hebben voorgedaan in de periode dat u in de Gazastrook verbleef (CGVS

II, p. 5). U, gezien de tegenstrijdige verklaringen, nogmaals gevraagd of u aanwezig was tijdens een

oorlog tussen Hamas en Israël, ontkent u dit doch geeft u aan dat er wel problemen waren tussen

Hamas en Fatah (CGVS III, p. 7). Gezien de omvang van ‘Operation Cast Lead’ van het Israëlische

leger die plaats vond van 27 december 2008 tot 18 januari 2009, mag het zeer verbazen dat u geen

consequent antwoord kan geven op de vraag of u al dan niet deze oorlog aan den lijve meemaakte.

U geconfronteerd met het feit dat u het toch wel frappant is dat u zich niet meer kan herinneren dat er

een Israëlisch grondoffensief plaatsvond op het moment dat u in de Gazastrook verbleef, repliceert u dat

er elke dag mensen omkomen (CGVS III, P. 7). Ook uw uitleg dat u geen data onthoudt, kan

vastgestelde discrepantie niet verklaren, gezien er duidelijk werd gepeild of u al dan niet een oorlog

meemaakte. Dat u ook hieromtrent tegenstrijdige verklaringen aflegt, schraagt het vermoeden dat er

geen geloof kan worden gehecht aan uw bewering vanaf 2007, 2008 of 2009 tot 2 december 2011 in de

Gazastrook te hebben verbleven.

Uw verklaringen in verband met het werk dat u zou hebben verricht in de Gazastrook kunnen evenmin

overtuigen. U stelt in dit verband te hebben gewerkt voor een bedrijfje dat elektrische apparaten

herstelde. Het bedrijfje zou zijn gelegen in Nuseiraat. U geeft aan niet te weten wat de naam van het

bedrijfje zou zijn geweest. Dit mag toch opmerkelijk worden genoemd gezien u er verklaarde anderhalf

jaar tot twee jaar te hebben gewerkt (CGVS I, p. 11). Het document dat u voorstelt als zijnde een attest

van uw voormalige werkgever in Gaza, kan niet worden weerhouden als een begin van bewijs. Uit het

document is vooreerst niet op te maken wie het attest heeft opgesteld. Het attest stelt dat u er zou

hebben gewerkt in de periode 07/02/2008 tot 29/04/2011, terwijl u verklaarde er werkzaam te zijn

geweest tot uw vertrek uit de Gazastrook in december 2011 (CGVS I, p. 11). Bijkomend kan nog worden

gewezen op het gesolliciteerd karakter van dit attest.

Alsook moet worden opgemerkt dat u tegenstrijdige verklaringen aflegt over het moment van vertrek uit

de Gazastrook. Zo stelt u tijdens het gehoor (van 27 maart 2013) in december 2011 uit de Gazastrook te

zijn vertrokken (CGVS I, p. 15). Deze periode liet u ook optekenen in de vragenlijst van het CGVS.

Tijdens het gehoor dd. 19 september 2017 beweert u dan weer ergens in het begin van de zomer de

Gazastrook te hebben verlaten (CGVS III, p. 8). U hiermee geconfronteerd, geeft u eigenlijk aan het niet

meer te weten wanneer u bent vertrokken. Gezien er in Gazastrook wel degelijk sprake is van een

winter en een zomerperiode, u bovendien via de tunnels bent gevlucht en door de woestijngebied naar

Cairo bent gereisd, is het merkwaardig dat u uw vertrek in verschillende seizoenen situeert. Ook deze

vaststelling doet de nodige vragen rijzen met betrekking tot verblijf in de Gazastrook.

Dat u een zekere kennis van de Gazastrook heeft, zoals blijkt uit namen van

vluchtelingenkampen, grensovergangen, politieke figuren als Sheikh Ahmed Yassin, Arabische tv -

zender en enige kennis van Nuseiraat, brengt het CGVS niets bij. Zoals reeds voorop werd gesteld trekt

het CGVS niet in twijfel dat u van Palestijnse origine bent, noch dat uw ouders vóór uw geboorte in de

Gazastrook verbleven hebben en dat u daar nog steeds familie heeft, met name uw zus S.(…). Het

hoeft dan ook niet te verbazen dat u een zekere elementaire kennis heeft over Gaza en dat u

verschillende vragen over Gaza correct kan beantwoorden. De vaststelling dat u echter geen duidelijk

zicht biedt over wanneer en op welke wijze u vanuit Saoedi-Arabië naar de Gazastrook gereisd bent,

over uw verblijfstatuut in de Gazastrook, en over de documenten die u al dan niet in uw bezit heeft,

alsook de vaststelling dat uw geografische kennis m.b.t. de Gazastrook gebrekkig is, dat u elementaire
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kennis over gebeurtenissen tijdens uw verblijf in de Gazastrook ontbeert, en dat u tegenstrijdige

verklaringen aflegt over het moment van uw beweerde vertrek uit de Gazastrook, zoals blijkt uit wat

voorafgaat, zet de geloofwaardigheid van uw beweerde verblijf in de Gazastrook vóór uw komst naar

België in niet geringe mate op de helling.

Uit bovenstaande vaststellingen kan dan ook worden geconcludeerd dat u niet aannemelijk heeft

gemaakt rechtstreeks te zijn vertrokken uit de Gazastrook er te hebben gewoond in de periode tussen

2007 en eind 2011. Gelet op de ongeloofwaardigheid van uw beweerde verblijf in de Gazastrook kan er

evenmin enig geloof worden gehecht aan uw asielrelaas dat er onlosmakelijk mee verbonden is.

Immers, aangezien er geen geloof kan gehecht worden aan het feit dat u tot 2 december 2011 in de

Gazastrook verbleven heeft, kan er evenmin geloof gehecht worden aan de feiten die zich volgens uw

verklaringen in 2012 in de Gazastrook voorgedaan hebben.

De ongeloofwaardigheid van de door ingeroepen asielmotieven wordt verder bevestigd door

volgende vaststellingen.

U stelt voorop de familie J.(…) te vrezen omdat u met A.(…) J.(…) een relatie zou hebben gehad, ook

nadat uw officiële huwelijksaanzoek werd afgewezen. In verband met uw relatie met A.(…), wekt het

verbazing dat u verklaart A.(…) voorafgaandelijk aan uw huwelijksaanzoek op een publieke plek te

hebben ontmoet, zonder dat zij werd begeleid door een chaperon ( CGVS I, p. 18). Uit informatie die

werd toegevoegd aan uw administratief dossier blijkt immers dat een relatie buiten een huwelijkscontext

niet toegelaten is door de wet en zeker niet wordt aanvaard door de maatschappij. Gezien de vrouw

drager is van de (familie) eer, is het zeer merkwaardig dat A.(…) zich zelf zou hebben blootgesteld aan

een mogelijke krenking van haar eer met alle ernstige consequenties van dien. U gevraagd of het feit

dat u in het openbaar afsprak, geen risico’s inhield, erkent u dat het een groot probleem was, doch dat u

het risico zou hebben genomen ( CGVS I, p. 18). Deze gang van zaken is niet overtuigend te meer u

afsprak in een cafetaria gelegen in de buurt van Nuseiraat waar u zou kunnen worden herkend. Wat het

ongeloofwaardig karakter van uw verklaringen verder kracht bij zet, is uw bewering als zou u na de

huwelijksweigering A.(…) nog enkele malen in datzelfde cafetaria hebben ontmoet ( CGVS I, p. 20).

Nochtans kon zij mogelijks door familieleden aldaar extra in de gaten worden gehouden.

Ook de manier waarop de familie van A.(…) er achter zou zijn gekomen dat jullie een relatie

onderhielden na de huwelijksweigering kan niet overtuigen. U stelt dat foto’s die op uw GSM stonden

naar M.(…), de broer van A.(…), zouden zijn gestuurd. U heeft eigenlijk geen idee hoe die foto’s bij

M.(…) terecht zouden zijn gekomen. U vermoed dat A.(…), een vriend van u, deze foto’s heeft verstuurd

omdat hij af en toe uw telefoon zou hebben gebruikt. U heeft evenwel geen idee waarom hij dat zou

hebben gedaan. U stelt eveneens voorop dat A.(…) M.(…) niet kende. Dient zich dan ook de vraag aan

hoe A.(…) deze foto’s aan M.(…) kon sturen gezien hij hem niet kende en u evenmin een

telefoonnummer had van M.(…) (CGVS I, p. 21-22). U heeft evenmin de moeite genomen om A.(…)

hierover aan te spreken . Het moge duidelijk zijn dat deze gang van zaken niet kan overtuigen.

Opvallend is ook dat u niet stelt te weten hoeveel tijd er verstreek tussen het moment van de weigering

van het huwelijksaanzoek en uw vertrek uit de Gazastrook. Gezien beide ingrijpende gebeurtenissen

waren, mag toch voorop worden gesteld dat u enige tijdsindicatie hieromtrent zou kunnen geven (

CGVS I, p. 20). Over het incident dat aanleiding gaf tot uw vertrek uit de Gazastrook legt u eveneens

vage verklaringen af. U stelt in dit verband dat u leden van de familie J.(…) -waaronder broer M.(…) - in

de buurt van uw woonst betrokken zouden zijn geweest bij een schietpartij waarin ook uw neven

verwikkeld waren. Over dit incident weet u enkel dat er in de lucht werd geschoten en dat M.(…) zou

hebben geroepen dat zij u wilden hebben. U gevraagd iets meer details te geven over het incident geeft

u aan er niet bij aanwezig te zijn geweest waardoor u geen verdere toevoegingen kan maken. Dit is

opmerkelijk gezien u in de vragenlijst van het CGVS, ingevuld bij de DVZ, liet optekenen dat ook het

huis werd aangevallen en beschoten. Ook deze discrepanties doen afbreuk aan de geloofwaardigheid

van verklaringen.

Tot slot dient te worden aangestipt dat u beweert dat A.(…) verloofd zou zijn met haar neef F.(…).

Gezien uit de informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt dat de vrouw aanzien wordt als de drager

van de (familie) eer en in de hypothese van eerwraak gerelateerd geweld, de schending van deze eer

kan worden gezuiverd door het ombrengen van de vrouw in kwestie, kan in casu gezien de

vooropgestelde verloving van A.(…) met haar neef, niet anders besloten worden dan dat er geen sprake

is van eerwraak gerelateerde problematiek. Bezwaarlijk kan dan ook geloof worden gehecht aan de

door u ingeroepen vrees vanwege de J.(…)-familie.
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Gezien er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde verblijf in de Gazastrook van 2008 tot en

met december 2011, dient dan ook besloten te worden dat u niet heeft aangetoond dat de Gazastrook in

uw hoofde als een land van gewoonlijk verblijf dient beschouwd te worden.

Zoals hoger aangegeven, wordt niet betwist dat u van Palestijnse origine bent en dat u geboren en

getogen bent in Saoedi-Arabië. U verklaart immers in Saoedi-Arabië te zijn geboren in 1981. U verbleef

in Saoedi-Arabië met uw ouders, broers en zussen. Uw vader zou er hebben gewerkt als leerkracht in

de Saraat Al Wida school te Khadraa in het district Dahran Al Janub. Uw moeder was werkzaam als

directrice van een school (CGVS I, p. 5- 6). U ging er naar de lagere (Souraya Ibn Malik) en naar de

middelbare school (Haradja) ( CGVS I, p. 9).U zou reeds tijdens uw schoolloopbaan, part-time hebben

gewerkt als lasser bij ene A.(…) O.(…). Uw vader zou er een eigen woning hebben gehad. U verklaart

dat uw moeder in 1991, tijdens de eerste Golfoorlog ten gevolge van houding van de PLO die weigerde

stelling te nemen tegen Sadam Hussein, ontslagen werd als directrice en terugkeerde naar

de Gazastrook samen met uw broers en zussen. Uw vader mocht evenwel blijven; hij had een goede

reputatie en zou verschillende malen onderscheidingen hebben ontvangen voor zijn geleverde diensten

(CGVS I, p. 10).

Uit het voorgaande volgt dat Saoedi-Arabië als uw (enig) land van gewoonlijk verblijf dient bestempeld

te worden. Overeenkomstig de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet moet uw nood aan

internationale bescherming dan ook enkel ten aanzien dit land getoetst worden.

Uit uw verklaringen kunnen evenwel geen elementen ontwaard worden die erop wijzen dat u een

vrees voorvervolging heeft of een reëel risico op ernstige schade loopt ten aanzien van Saoedi-Arabië.

U baseert uw verzoek om internationale bescherming immers enkel op feiten die zich in de Gazastrook

zouden hebben voorgedaan.

Ten aanzien van Saoedi-Arabië haalt u enkel aan dat u het land omstreeks 2008 diende te verlaten

omdat het werkcontract van uw vader zou zijn verlopen. Daargelaten de vaststelling dat u geen

coherente verklaringen heeft afgelegd over wanneer u juist Saoedi-Arabië heeft verlaten, dient

vastgesteld te worden dat u evenmin eenduidige verklaringen aflegt over het verblijfstatuut dat u in

Saoedi-Arabië zou hebben gehad. U verklaarde dat uw verblijfsrecht gekoppeld was aan het

verblijfstatuut van uw vader (CGVS I, p.9). U kan evenwel niet aangeven welke verblijfsdocumenten uw

vader zou hebben gehad. U weet enkel dat hij in Saoedi-Arabië over Egyptische documenten zou

hebben beschikt (CGVS III, p. 2-3). Wat mag verbazen is uw bewering als zou u nooit een

officiële arbeidsovereenkomst hebben gehad. Vanaf uw meerderjarigheid moest u immers zelf uw

verblijf in Saoedi-Arabië verzekeren middels een werkcontract zoals blijkt uit informatie die werd

toegevoegd aan uw administratief dossier van het CGVS. In die zin is ook uw bewering dat u Saoedi-

Arabië verliet omdat het werkcontract van uw vader werd stopgezet opmerkelijk gezien u toen reeds

ruim in de 20 jaar oud was. Eveneens uit het oog springt uw verklaring dat werkcontracten ‘bij ons’ niet

belangrijk zijn, de Saoedische context waarin een verblijfsvergunning slechts wordt afgeleverd indien er

sprake is van een werkcontract, hierbij indachtig. Gezien u al die jaren hoofdzakelijk bij dezelfde

werkgever werkzaam bent geweest, kan moeilijk worden ingezien waarom u niet voor een

werkcontract zou hebben geijverd om een officieel statuut te bekomen. Dat u beweert hiertoe zelfs geen

pogingen te hebben gedaan omdat contracten niet belangrijk waren, kan niet overtuigen. Uw

verklaringen dat u vanaf 1999 op illegale wijze in de Saoedi-Arabië zou hebben verbleven, zijn dan ook

niet overtuigend. Ook uw uitleg als zou in Khadraa iedereen uw vader kennen waardoor u werd

gedoogd, kan niet op bijval rekenen. U verklaarde immers dat uw vader in 1991 teneinde zijn

werkcontract te kunnen behouden, werd verplicht om op een afgelegen plek les te gaan geven,

waardoor hij niet meer in Khadraa aanwezig was.

Gezien de onduidelijkheid over uw statuut in Saoedi-Arabië, werd u gevraagd de Saoedische

autoriteiten te contacteren teneinde uw verblijfsstatus voor de periode 1981-2008 te verduidelijken. Via

uw advocaat liet u 25 september 2017 en op 2 oktober 2017 een schrijven toekomen waaruit blijkt dat u

per mail heeft getracht de Palestijnse vertegenwoordiging in Saoedi-Arabië te contacteren. Het

emailadres zou evenwel niet functioneren. Dat u de Palestijnse vertegenwoordiging in Saoedi-Arabië

heeft proberen te contacteren mag verbazen. Uit het gehoorverslag van 19 september 2017, blijkt

immers duidelijk dat u werd gevraagd om de Saoedische autoriteiten te contacteren teneinde uw

verblijfstatuut te verduidelijken. Uit het door u aangebrachte schrijven kan dan ook bezwaarlijk worden

geconcludeerd dat u hiertoe de nodige inspanningen heeft geleverd. Ook op dit vlak kan u een gebrek

aan medewerking worden tegengeworpen.
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Eveneens frappant zijn uw beweringen dat uw vader u in 1991 als tienjarige jongen alleen zou hebben

achter gelaten in Khadraa omwille van zijn verplichte overplaatsing ten gevolge van de 1ste Golfoorlog.

Opvallend is dat u overigens niet kan aangeven naar welke stad uw vader werd overgeplaatst (CGVS I,

p. 10). U hiermee geconfronteerd past u meermaals uw verklaringen aan. Zo zou u een tijdje bij uw

vader hebben gewoond tijdens uw middelbare schooltijd en zou hij u bovendien vaak hebben bezocht

(CGVS I, p. 10). Bovendien zou hij niet sedert 1991 doch enkel de laatste jaren vóór zijn terugkeer les

hebben gegeven op deze afgelegen plek ( CGVS I, p. 10- 11). Uw verklaringen op dit punt zijn dan ook

andermaal tegenstrijdig te noemen.

Hoe het ook zij, uw nalaten om op alle mogelijke manieren duidelijkheid te verschaffen over uw

verblijfssituatie in Saoedi-Arabië, uw vage verklaringen over de gezinssituatie na het vertrek van uw

moeder in 1991, alsook het ontbreken van enig document in verband met de terugkeer van u en uw

vader naar de Gazastrook (zie in supra) doet het CGVS concluderen dat u wetens en willens geen

klaarheid wenst te scheppen over het verblijfsstatuut dat u er zou hebben gehad noch over de periode

dat u er verbleven zou hebben. In dit verband dient ook andermaal te worden aangestipt dat u nalaat uw

Saoedische geboorteakte voor te leggen. Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat u geen

vrees heeft ingeroepen ten aanzien van de Saoedische autoriteiten.

Gelet op bovenstaande vaststellingen hebt u niet aannemelijk gemaakt dat u niet kan terugkeren

Saoedi-Arabië omwille van het bestaan van een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de

Vluchtelingenconventie van Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaalde

in de definitie van subsidiaire bescherming.

De door u neergelegde documenten zijn niet in staat een ander licht te werpen op voorliggende

appreciatie. In verband met uw Palestijnse identiteitskaarten, een kopie van een samenvatting van een

registratie van woning afgeleverd door de Palestijnse autoriteit op 25 juni 2012, het attest van de

Palestijnse missie en werkattest van uw werkgever in de Gazastrook, kan verwezen worden naar

bovenstaande motivering. Uit een schoolattest van de Souraya Ibn Malik school afgeleverd in 1992, kan

het CGVS enkel afleiden dat u betreffend jaar in Saoedi- Arabië verbleef. U legt eveneens een attest

neer van een studie onderscheiding doch dit attest bevat geen persoonsnaam, geen schoolnaam en

geen klasnaam. Deze documenten brengen het CGVS niets bij gezien het CGVS niet betwist dat u

mogelijks op een bepaald moment in Saoedi-Arabië heeft gewoond. Uit de kopie van het neergelegde

bankuittreksel blijkt dat het om een Belgische financiële instelling gaat, waardoor ook dit document geen

toegevoegde waarde heeft. In verband met de kopieën van aangekochte betaalkaarten voor telefonie

stelt u voorop dat deze zouden zijn gekocht om contact op te nemen met Palestina en Saudi-Arabië.

Deze uitleg betreft slechts een bewering die u niet staaft en hoe dan ook op generlei wijze

verduidelijking verschaft aangaande uw land van gewoonlijk verblijf.

Volledigheidshalve dient nog opgemerkt te worden dat indien zou worden aangenomen dat u heden niet

langer over een verblijfsstatuut beschikt in Saoedi-Arabië, quod non, en dat u derhalve in de

onmogelijkheid zou verkeren om terug te keren naar dit land, dit gegeven niet tot gevolg heeft dat u ipso

facto een internationale beschermingsstatus dient toegekend te worden. Immers, net zoals de

asielzoeker ten aanzien van zijn land van nationaliteit een vrees voor vervolging (of een reëel risico op

ernstige schade) moet aantonen, moet een staatloze asielzoeker aannemelijk maken dat hij zich buiten

zijn land van gewoonlijk verblijf bevindt en daar niet naar kan terugkeren om de redenen vervat in de

artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. U dient derhalve aan te tonen dat u omwille van een

vrees voor vervolging, of een reëel risico op het lijden van ernstige schade niet kan terugkeren naar

Saoedi-Arabië, dan wel aantonen dat het gegeven dat u daar geen verblijfstatuut meer zou hebben kan

bestempeld worden als een daad van vervolging, of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade, waar u echter in gebreke blijft.

Onverminderd voorgaande, kan tot slot worden gewezen op de mogelijkheid om een verzoek tot

erkenning als staatloze in te dienen bij de Familierechtbank. Op basis van deze erkenning kan u een

verblijfsrecht in België bekomen.
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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 schending van artikel 2, §2 en §3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, de artikelen 48/3, 48/4 en 62 van

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

de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet), het beginsel van behoorlijk bestuur dat bij de

administratie berust bij het voorbereiden en opmaken van een administratieve beslissing, artikel 3 van

het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

(EVRM), artikel 1 van de Conventie van Genève, artikel 17 van het Koninklijk Besluit van 11 juli 2003 tot

regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen en artikel 4 van de Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004

inzake de minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als

vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, tracht verzoeker, na een

theoretische uiteenzetting over de motiveringsplicht, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en

de zorgvuldigheidsplicht, de motieven van de bestreden beslissing te verklaren of te weerleggen.

Verzoeker stelt vooreerst vast dat zijn Palestijnse oorsprong in de bestreden beslissing niet wordt

betwist, dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen evenmin betwist dat zijn

broers, zussen en ouders wel degelijk in Gaza gevestigd zijn en dat evenmin ernstig wordt betwist dat

zijn vader naar Gaza is teruggekeerd. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen meent hem zowel de vluchtelingstatus als de subsidiaire bescherming te moeten weigeren op

grond van een aantal onduidelijkheden of tegenstrijdigheden die uiteindelijk allemaal te wijten zijn aan

het feit dat hij zijn problematiek niet in de tijd kan situeren. Verzoeker stelt dat hij zich bewust is van het

probleem, dat hij ook tijdens zijn interview heeft gemeld. Zo kent hij bijvoorbeeld zijn eigen

geboortedatum niet. Ook verwijst hij naar het gehoorverslag dd. 26 augustus 2015, waar hij heeft

aangegeven dat hij te kampen heeft met psychische problemen, waarvoor hij medicatie neemt.

Verzoeker benadrukt daarnaast hij slechts minder dan drie jaar in Gaza verbleven heeft, dat hij op 5

augustus 2008 in het bezit werd gesteld van een Palestijnse identiteitskaart met nummer X, die echter

verloren is gegaan in België, en dat van dit verlies aangifte werd gedaan door het Rode Kruis. Ook wijst

hij erop dat hij pas werd gehoord meerdere jaren na zijn aankomst in België.

Verzoeker meent dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een

onredelijke redenering volgt om tot het besluit te komen dat zijn toestand zou moeten worden getoetst

ten aanzien van Saoedi Arabië, alwaar hij een hypothetisch verblijf zou hebben. Hij zet in dit verband het

volgende uiteen: “Vooreest dient te worden vastgesteld dat het CGVS tot dit besluit komt om de reden

dat de verzoekende partij haar kennis van GAZA ontoereikend zou zijn en dat zij van haar terugkeer

geen voldoende bewijzen zou aanbrengen.

Dat deze vaststellingen echter niet steunen op het administratief dossier.

Dat de verzoekende partij een groot deel van de vragen van het CGVS correct heeft kunnen

beantwoorden.

Dat bij deze beoordeling rekening dient te worden gehouden met het feit dat de verzoekende partij niet

geboren noch getogen werd in GAZA en dat zij sedert haar komst in GAZA meer dan voltijds werkte.

Dat haar leven zich beperkte tot werken - thuis zijn - slapen, ook omwille van de moeilijke

levensomstandigheden en veiligheid in Gaza.

(…)

Verzoekende partij is bij haar aankomst in GAZA zwaar geschokt geweest door hetgeen zij als een

overheersende onveiligheid aanvoelde; Een gebrek aan vrijheid, een blijvende beperking;

Geweld en onzekerheid maakten geen deel uit van haar dagelijks leven in Saoedi-Arabië ;

Na een eerste verkenning van de omgeving bij haar aankomst beperkte het leven van de verzoekende

partij zich tot het gaan werken en naar huis terugkeren met af en toe een wandeling aan het strand dat

aan het einde van haar straat zat;

Verzoekende partij had bij haar aankomst geen vrienden of kennissen en had meteeen begrepen dat

zich in Gaza verplaatsen gevaarlijk was.

Zij wou zich niet mengen met benden en gedroeg zich eigenlijk in Gaza identiek als in Saoedi-Arabië om

onopgemerkt te blijven.
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Wat betreft het deel van haar verhoor in verband met haar verblijf in GAZA wenst de verzoekende partij

tevens te laten opmerken dat de herhaaldelijke vragen in verband met e aanwezigheid van HAMAS en

FATAH in Gaza door de verzoekende partij slecht begrepen werden : zij heeft inderdaad niet ingezien

dat de "test " voor doel had haar verblijf in de tijd te situeren. Zij heeft begrepen dat naar haar eigen

strekking of toebehoren gezocht werd, hetgeen haar destabiliseerde vermits zijzelf geen "voorkeur" had

noch voor Hamas noch voor Fatah en dat zij eerder volledig apolitiek is. In Saoedi Arabië was de

verzoekende partij hiermee niet rechtstreeks geconfronteerd en haar vader heeft haar steeds

aangeraden zoniet opgelegd zich niet met politiek te bemoeien om problemen te vermijden en

onopgemerkt te kunnen leven.

Haar reactie kan geenszins als een gebrek aan medewerking worden aanzien. Verzoekende partij heeft

haar volledige medewerking geboden, heeft niet verzonnen als zij een antwoord kwijt was en heeft alle

documenten voorgelegd die in haar bezit waren.

Verder dient te worden aanzien dat de redenering van het CGVS evenmin logisch is en geenszins

toelaat tot het besluit te komen dat de verzoekende partij geen verblijf in Gaza zou hebben gehad na

langdurig in Saoedi Arabië te hebben verbleven EN DAT Saoedi _Arabië haar een veilig verblijf zou

bieden.

Het CGVS betwijfelt dat de verzoekende partij in de jaren 90 met haar vader in Saoedi Arabië zou zijn

gebleven, toen haar moeder samen met haar broers en zussen naar GAZA terugkeerden, omdat de

verzoekende partij toen pas een 10 jarige knaap was die onmogelijk "alleen" kon blijven toen haar vader

niet meer ter plaatse werkte maar "ver" gestuurd werd voor zijn werk;

Dat het enige vaststaande gegeven alleszins het feit is dat de verzoekende partij toen inderdaad slechts

ongeveer tien jaar was.

Als het CGVS nu betwijfelt dat omwille van haar leeftijd de verzoekende partij niet alleen kon blijven bij

haar vader en dat het CGVS de terugkeer van de moeder met de broers en zussen niet betwist, dan

moet worden verondersteld dat de verzoekende partij met de moeder terugkeerde....Hetgeen echter niet

het geval is geweest.

De verzoekende partij bleef met haar vader alleen achter , hetgeen zij zich uiteraard goed herinnert

vermits zij hierdoor gescheiden werd van haar moeder en haar broers en zussen.

Zij herinnert zich echter niet meer binnen welke tijdspanne haar vader niet meer ter plaatse kon werken

en ver gestuurd werd, na het vertrek van de rest van het gezin.

Toen haar vader niet meer lokaal kon werken werd de verzoekende partij tijdens de week in een eerste

tijd opgevangen door buren die voor haar eten zorgden.

De vader keerde terug tijdens het weekend, vaak vanaf de vrijdagavond reeds.

In Saoedi Arabië is dat niets uitzonderlijk daar de mannen meestal geen werk hebben in het dorp waar

het gezin leeft tenzij zij van landbouw of veeteelt leven.

Het was de situatie van de verzoekende partij haar gezin die vroeger eerder uitzonderlijk was : zij

leefden samen in hetzelfde dorp omdat de ouders als leraar en schooldirectrice ter plaatse werkten .

Het "kind" was derhalve niet aan zijn lot overgelaten toen de moeder vertrok en de vader van job

veranderde.

Bijkomend dient te worden vastgesteld dat men in Saoedi -Arabië niet heel lang Van het kind zijn kan

genieten ;

Dwangarbeid en kinderarbeid zijn aldaar bijna de regel en thans heeft Saoedi Arabië de

overeenkomsten ter bestrrijding van kinderarbeid nog steeds niet ondertekend;

(…)

De verzoekende partij begon daarna deeltijds in het zwart te werken in een fabriek waar zij over een

kamer beschikte en voeding kreeg.

Zij heeft na haar meerderjarigheid uiteindelijk niets gewijzigd op administratief vlak, om de redenen die

hoger vermeld werden :

(…)

Verzoekende partij heeft heel jong het precair karakter van hun verblijf moeten aanvoelen : verzoekende

partij besefte dat hun verblijf slechts getolereerd was en dat deze tolerantie enkel te wijten was aan het

feit dat de vader, werkzaam als leraar sedert bijna 40 jaar, enorm gerespecteerd werd in het dorp waar

zij steeds hadden geleefd;

Sowieso had haar vader de meerderheid van de lokale ambtenaren op één of andere moment als

leerling gehad: verzoekende partij had van haar vader begrepen dat zij niet zomaar onverwachts

zouden uitgedreven worden. De verplaatsing van haar vader was reeds een voorlopige oplossing

geweest om hun verblijf te behouden.

Vetzoekende partij heeft bij haar meerderjarigheid niet gezocht om eigen verblijfsdocumenten te

behalen en op eigen been te lopen : zij wist heel goed dat zij nooit evengoed beschermd zou zijn als

haar eigen vader het was . Zij koos derhalve om de toestand onveranderd te laten bij haar
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meerderjarigheid, vermits zij toch ook wist dat haar vader niet oneindig ging blijven doorwerken en dat

zij in elk geval niet van plan was alleen in Saoedi-Arabië achter te blijven.

Zij heeft derhalve nooit achter een werkcontract gezocht, vermits zij in dit geval een eigen dossier

opende en aan dwingende voorwaarden diende te voldaan.

Eerlijk gezegd heeft de verzoekende partij zich nooit met documenten of papieren moeten bezig

houden: haar vader die ook de nodige opleiding had in tegenstelling met de verzoekende partij,, zorgde

hiervoor en kortom leefde verzoekende partij eerder onbezorgd, daargelaten de discriminatie die in

Saoedi -Arabië tastbaar was, maar dat was iets dat niet eigen was aan haar gezin maar dat voor iedere

vreemdeling gold.

Het CGVS houdt geen rekening met de concrete situatie ter plaatse en de concrete levensbaan van de

verzoekende partij , die teruggeplaatst in de context van miganten arbeiders in Saoedi-Arabië niet

uitzonderlijk is.

Dat verder dient te worden vastgesteld dat de hypothese die het CGVS probeert te ontwikkelen als zou

verzoekende partij over een verblijf in Saoedi- Arabië genieten dat bovendien veilig zou zijn , op geen

enkel element van het dossier steunt en daarentegen volledig ontkracht wordt door de informatie ivm dit

land dat uitermate de immigratie beperkt en een aangroeiende nationalisme ontwikkelt, sedert jaren.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat Saoedi Arabië in geen geval de Saoedische nationaliteit

toekent, hetgeen uit de nationaliteitswet voortvloeit. "Saoudi Arabian Citizenship system "

Verder zijn er grootschalige uitdrijvingen sedert jaren georganiseerd met boeten en celstraffen voor wie

niet zou gehoorzamen ;

Dat de drie hierna volgende artikels respectievelijk daterende van 2010, 2013 en 2017 duidelijk de

evolutie schetsen en de vooruitgang aantonen van het aangroeiend extreem nationalistisch geworden

beleid van Saoedische Arabië ten aanzien van wie geen S.A. is van oorsprong.

Waar zich in 2010 nog de vraag stelde nopens de mogelijkheid om voor in S.A. lang verblijvende

vreemdelingen tot de SA nationaliteit te geraken, gaat men in 2017 over tot massa uitwijzingen van die

zelfde vreemdelingen, waarvan de rechten uitermate beperkt blijken ;

Dat thans zelfs op bedevaart gaan problemen stelt.” Verzoeker tracht zijn betoog te staven aan de hand

van diverse persartikels, waaruit hij uitvoerig citeert en die naar zijn mening pleiten voor de

geloofwaardigheid van een terugkeer naar de Gazastrook.

Waar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zijn relatie met een meisje

betwijfelt, benadrukt verzoeker dat hij nooit heeft beweerd een intieme relatie met het meisje te hebben

gehad. De relatie is volgens verzoeker heel oppervlakkig gebleven en zij hebben zich als koppel nooit in

het openbaar getoond. Zij hebben slechts een paar keer afgesproken in een cafetaria, op een

verdieping waar niemand aanwezig was. Zij wandelden nooit samen op straat. Zelfs al werden er

“risico’s” genomen, deze bleven eerder beperkt, aldus verzoeker, die te dezen nog opmerkt dat hij reeds

jaren alleen was en een gezin wilde stichten nu hij zijn leven verder in Gaza wenste op te bouwen.

Verzoeker meent dat de argumenten die door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen worden aangehaald niet van dien aard zijn om zijn asielrelaas te ontkrachten.

Verzoeker merkt bijkomend op dat de situatie in Gaza sedert 2011 flagrant verslecht is op humanitair en

economisch vlak maar ook wat mensenrechten betreft. Hij verwijst in dit verband naar het rapport “Gaza

Ten Years later” van UNSCO (United Nations Country Team in the occupied Palestinian territory) van 11

juli 2017 en naar diverse recente persartikels, waaruit hij passages citeert.

Wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus, voert verzoeker aan dat hij vreest het slachtoffer te

zullen worden van een onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in zijn land van

herkomst/woonplaats. Hij hekelt dat het Commissariaat-generaal de subsidiaire bescherming niet

onderzoekt ten opzichte van de Gazastrook en geen reden aanhaalt waarom in casu de subsidiaire

bescherming zoals bepaald in artikel 48/4, §2, b) van de Vreemdelingenwet niet zou kunnen worden

toegekend. Verzoeker voert aan dat de informatie van het Commissariaat-generaal niet toelaat te

besluiten dat hij bescherming zou kunnen vinden in Saoedi Arabië en dat hij van dit land niet naar Gaza

zou kunnen worden teruggestuurd. Ook een terugkeer naar Gaza is niet mogelijk zonder schending van

de aangehaalde middelen, aldus verzoeker, die opnieuw verwijst naar hoger aangehaald rapport “Gaza

Ten Years later”, waaruit blijkt dat de onzekerheid en onveiligheid hoog is, dat de basisnoden amper

gedekt worden (watercrisis, 3 uur elektriciteit per dag) en dat de mogelijkheden om binnen of buiten

Gaza te gaan uiterst beperkt en gevaarlijk zijn. Verzoeker wijst er voorts op dat de grens met Egypte

slechts zelden en ook heel kort wordt geopend, en dat men uiteraard niet lang op voorhand kan weten

wanneer en hoe lang de grens zal geopend zijn en dat hem in Egypte geen bescherming en

noemenswaardige levensomstandigheden worden geboden gedurende die onvoorzienbare “wachttijd”.

Ook citeert hij uit recente persartikels en uit het reisadvies voor Egypte, waarin wordt bericht over de
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gevaarlijke veiligheidssituatie in de Sinaï. Onder verwijzing naar het artikel “Toestand in Gaza

verslechtert ‘verder en sneller’” van 13 juli 2017, het artikel “Interview: UN’s Robert Piper says political

actors losing sight of suffering in Gaza” van 11 juli 2017, het artikel “Gaza onleefbaar door collectieve

straf van Palestijnse president” en het artikel “Geen water, geen stroom, Gaza is al onbewoonbaar” van

12 juni 2017 stelt verzoeker dat Gaza onleefbaar is geworden. Verzoeker merkt hierbij nog op dat de

zogezegde verzoening tussen Fatah en Hamas geen teken is dat de blokkade wordt geheven.

Integendeel, Israël heeft geen enkel voordeel bij de verzoening. Daarnaast dreigt president Trump een

groot deel van de Amerikaanse subsidies ten voordele van de Palestijnen stop te zetten, daar waar de

humanitaire crisis thans reeds aanwezig is, aldus nog verzoeker, die meent dat deze vaststellingen

reeds volstaan om hem de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen.

2.2. Als bijlage aan het verzoekschrift worden volgende stavingstukken gevoegd: het rapport “Gaza Ten

Years later” van UNSCO (United Nations Country Team in the occupied Palestinian territory) van 11 juli

2017.

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

geweigerd omdat (i) hij niet aannemelijk heeft gemaakt daadwerkelijk van 2008 tot 2 december 2011 in

de Gazastrook te hebben verbleven daar (1) hij geen eenduidige verklaringen aflegt over wanneer hij

precies is teruggekeerd vanuit Saoedi-Arabië naar de Gazastrook en hij ook in verband met de politieke

partijen die in de periode van zijn aankomst in de Gazastrook aan de macht zouden zijn geweest

allesbehalve eenduidige verklaringen aflegt, (2) hij weinig eenduidige verklaringen aflegt over de wijze

waarop hij vanuit Saoedi-Arabië naar de Gazastrook is kunnen reizen, hij niet kan toelichten welke

reisdocumenten precies werden afgeleverd door de Palestijnse consul in Saoedi-Arabië, hij ook weinig

duidelijke verklaringen aflegt over het Egyptisch document dat zijn vader zou hebben gehad en hij

nalaat deze documenten in origineel of kopie voor te leggen, (3) hij nalaat duidelijkheid te scheppen

over het verblijfsstatuut dat hij in de Gazastrook zou hebben gehad, hij in dit verband een kopie neerlegt

van een Palestijnse identiteitskaart met nationaalnummer “X”, de zogenaamde groene kaart, alsook een

Palestijnse identiteitskaart met nummer “X”, de zogenaamde ‘blauwe kaart’ voor staatlozen, doch beide

kaarten een verschillende geboortedatum vermelden en hij hiervoor geen valide uitleg geeft, gezien op

basis van de kopie van de groene kaart zou kunnen worden geconcludeerd dat hij geregistreerd is in de

Israëlische registers de vraag rijst waarom hij tevens over een staatlozenkaart beschikte, zijn uitleg dat

hij deze zou hebben aangevraagd omdat hij zijn andere identiteitskaart zou hebben verloren verbazing

wekt gezien deze staatlozenkaart enkel van waarde is in de Gazastrook terwijl deze kaart werd

afgeleverd in juni 2012 toen hij reeds in België verbleef, zijn verklaringen over de wijze waarop hij deze

kaart zou hebben bekomen bovendien niet overeenstemmen met de informatie dienaangaande die werd

toegevoegd aan het administratief dossier, hij stelt geen idee te hebben waarom hij over verschillende

types identiteitskaarten beschikt, hij geen enkele ander officieel stuk neerlegt dat zijn officiële

nationaalnummer (X) bevat, hij tijdens het derde gehoor beweerde nooit een groene kaart te hebben

gehad doch enkel een ‘blauwe kaart’, hij in de vragenlijst van de Dienst Vreemdelingenzaken verklaarde

dat hij zijn paspoort in 2008 zou hebben verloren terwijl hij tegenover het CGVS verklaarde nooit een

paspoort te hebben gehad, hij stelt niet te weten welke documenten zijn vader zou hebben gekregen na

zijn terugkeer in de Gazastrook en hij nalaat documenten voor te leggen die zicht kunnen bieden op het

verblijfsstatuut van zijn ouders in de Gazastrook, (4) zijn kennis over de Gazastrook beperkt is, (5) hij

tegenstrijdige verklaringen aflegt over het al dan niet plaatsvinden van geweldsescalaties tussen Hamas

en Israël in de periode waarin hij vooropstelt in de Gazastrook te hebben verbleven, (6) hij de naam niet

blijkt te weten van het bedrijfje waar hij verklaart anderhalf tot twee jaar te hebben gewerkt en het

document dat hij voorstelt als zijnde een attest van zijn voormalige werkgever in Gaza niet kan worden

weerhouden als begin van bewijs daar uit dit document niet op te maken is wie het attest heeft

opgesteld, de inhoud van het attest niet te rijmen valt met zijn verklaringen en het bovendien een

gesolliciteerd karakter vertoont en (7) hij tegenstrijdige verklaringen aflegt over het moment van vertrek

uit de Gazastrook, (ii) gelet op de ongeloofwaardigheid van zijn beweerde verblijf in de Gazastrook

evenmin geloof kan worden gehecht aan zijn asielrelaas dat er onlosmakelijk mee verbonden is en de

ongeloofwaardigheid van de door hem ingeroepen asielmotieven verder wordt bevestigd door de

vaststellingen dat (a) het niet kan overtuigen dat hij verklaart dat hij A. voorafgaandelijk aan zijn

huwelijksaanzoek op een publieke plek heeft ontmoet zonder dat zij werd begeleid door een chaperon,

te meer hij afsprak in een cafetaria gelegen in de buurt van Nuseiraat waar hij zou kunnen worden

herkend, en zijn bewering als zou hij A. na de huwelijksweigering nog enkele malen in datzelfde

cafetaria hebben ontmoet het ongeloofwaardig karakter van zijn verklaringen verder kracht bij zet, (b) de

manier waarop de familie van A. er achter zou zijn gekomen dat zij een relatie onderhielden na de

huwelijksweigering niet kan overtuigen daar hij er geen idee van heeft hoe foto’s die op zijn GSM

stonden bij M., de broer van A., terecht zouden zijn gekomen, (c) hij niet kan verduidelijken hoeveel tijd
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er verstreek tussen het moment van de weigering van het huwelijksaanzoek en zijn vertrek uit de

Gazastrook en hij eveneens vage verklaringen aflegt over het incident dat aanleiding gaf tot zijn vertrek

uit de Gazastrook en (d) hij beweert dat A. verloofd zou zijn met haar neef F. zodat niet anders kan

besloten worden dan dat er geen sprake is van eerwraak gerelateerde problematiek en dan ook

bezwaarlijk geloof kan gehecht worden aan de door hem ingeroepen vrees vanwege de J.-familie, (iii)

gezien er geen geloof kan gehecht worden aan zijn beweerde verblijf in de Gazastrook van 2008 tot en

met december 2011, dient te worden besloten dat hij niet heeft aangetoond dat de Gazastrook in zijn

hoofde als een land van gewoonlijk verblijf dient beschouwd te worden, (iv) uit zijn verklaringen dat hij

geboren en getogen is in Saoedi-Arabië volgt dat dit als zijn (enig) land van gewoonlijk verblijf dient

bestempeld te worden en uit zijn verklaringen geen elementen ontwaard kunnen worden die erop wijzen

dat hij een vrees voor vervolging heeft ten aanzien van Saoedi-Arabië of dat hij er een reëel risico op

ernstige schade loopt, hij ten aanzien van Saoedi-Arabië enkel aanhaalt dat hij het land omstreeks 2008

diende te verlaten omdat het werkcontract van zijn vader zou zijn verlopen doch zijn nalaten om op alle

mogelijke manieren duidelijkheid te verschaffen over zijn verblijfssituatie in Saoedi-Arabië, zijn vage

verklaringen over de gezinssituatie na het vertrek van zijn moeder in 1991, alsook het ontbreken van

enig document in verband met de terugkeer van hem en zijn vader naar de Gazastrook het CGVS doet

concluderen dat hij wetens en willens geen klaarheid wenst te scheppen over het verblijfsstatuut dat hij

er zou hebben gehad, noch over de periode dat hij er verbleven zou hebben, en hij dan ook niet

aannemelijk heeft gemaakt dat hij niet kan terugkeren naar Saoedi-Arabië omwille van het bestaan van

een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de vluchtelingenconventie of een reëel risico op

het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, (v) de door

hem neergelegde documenten niet in staat zijn een ander licht te werpen op de appreciatie van zijn

verzoek om internationale bescherming, zoals wordt toegelicht en (vi) indien zou worden aangenomen

dat hij heden niet langer over een verblijfsstatuut beschikt in Saoedi-Arabië, quod non, en dat hij

derhalve in de onmogelijkheid zou verkeren om terug te keren naar dit land, dit gegeven niet tot gevolg

heeft dat hem ipso facto een internationale beschermingsstatus dient toegekend te worden vermits hij

dient aan te tonen dat hij omwille van een vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van

ernstige schade niet kan terugkeren naar Saoedi-Arabië, dan wel dat het gegeven dat hij daar geen

verblijfsstatuut meer zou hebben kan bestempeld worden als een daad van vervolging, of een reëel

risico op het lijden van ernstige schade, waar hij echter in gebreke blijft.

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 en artikel 62 van de Vreemdelingenwet voldaan (RvS 5 februari

2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 1.64.298; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10

oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 september 2005, nr. 149.149; RvS 21 september 2005, nr. 149.148).

Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hem niet in staat zou stellen te

begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen

derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht.

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 27 december 2017 (CG nr. X), 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. De Raad merkt vooreerst op aan verzoekers identiteit en de afkomst van zijn familie uit de

Gazastrook niet wordt getwijfeld.

Artikel 55/2, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat “Een vreemdeling wordt uitgesloten van de

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

Artikel 1D van het vluchtelingenverdrag bepaalt: “Dit Verdrag is niet van toepassing op personen die

thans bescherming of bijstand genieten van andere organen of instellingen van de Verenigde Naties dan

van de Hoger Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen. Wanneer deze
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bescherming of bijstand om welke redenen ook is opgehouden, zonder dat de positie van zodanige

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

Vergadering van de Verenigde Naties, zullen deze personen van rechtswege onder dit Verdrag vallen.”.

In casu dient te worden vastgesteld dat verzoeker niet aantoont aan de hand van documenten en ook

niet beweert (administratief dossier, stuk 26, p. 14) dat hij de bescherming en de bijstand van andere

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

Naties voor de Vluchtelingen, in het bijzonder de UNRWA geniet. Ook uit de aan het administratief

dossier toegevoegde COI Case PLE2017-023 blijkt dat verzoeker niet geregistreerd is bij UNRWA.

Artikel 1D van het vluchtelingenverdrag is derhalve niet van toepassing zodat de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen op correcte wijze de asielaanvraag van verzoeker heeft

onderzocht op grond van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève (cf HvJ C-31/09, Nawras Bolbol v.

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, 2010, http://curia.europa.eu).

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.

2.6. Uit de lezing van de bestreden beslissing blijkt dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen van oordeel is dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoekers verklaringen als

zou hij van 2008 tot en met december 2011 in de Gazastrook hebben verbleven en dat Saoedi-Arabië

aldus als zijn (enig) land van gewoonlijk verblijf bestempeld dient te worden. De commissaris-generaal

kan in diens oordeel echter niet worden bijgetreden.

Daargelaten het feit dat verzoeker nalaat duidelijkheid te verschaffen over de verblijfsstatus die hij in het

verleden in Saoedi-Arabië heeft gehad, kan niet zonder meer worden aangenomen dat hij er thans (nog

steeds) over een geldig verblijfsstatuut zou beschikken. Dit klemt des te meer daar uit de informatie

toegevoegd aan het administratief dossier (“Saudi Arabia: Procedures for a Palestinian born in Saudi

Arabia tot parents with permanent residence status in Saudi Arabia to obtain permanent residence

status” van Immigration and Refugee Board of Canada van 9 april 2002) blijkt dat Palestijnen in Saoedi-

Arabië geen permanent verblijfsrecht kunnen bekomen, dat een verblijfsvergunning slechts wordt

afgeleverd wanneer men beschikt over een Saoedische sponsor (privépersoon of bedrijf) én een

arbeidscontract en dat de verblijfsvergunning slechts wordt verleend voor de duur van dit contract. Uit

het administratief dossier blijkt dat verzoeker reeds sinds december 2011 onafgebroken in België

verblijft. Mede gelet op voormelde informatie, is er dan ook geen enkele reden om aan te nemen dat hij

op heden beschikt over een verblijfsstatuut in Saoedi-Arabië en dat hij opnieuw tot het grondgebied van

dit land zou worden toegelaten. Dat Saoedi-Arabië als verzoekers land van gewoonlijk verblijf moet

worden beschouwd, kan dan ook niet in alle ernst en redelijkheid worden volgehouden.

Hoewel verzoeker er op basis van zijn verklaringen en de door hem neergelegde documenten niet in

slaagt de Raad te overtuigen dat hij daadwerkelijk van 2008 tot en met december 2011 in de

Gazastrook heeft verbleven en dienvolgens evenmin geloof kan worden gehecht aan de feiten die zich

aldaar zouden hebben afgespeeld, stelt de Raad vast dat in de bestreden beslissing op zich niet wordt

betwist dat verzoekers familie afkomstig is uit de Gazastrook en er tot op heden woonachtig is. Er kan

naar het oordeel van de Raad echter niet van verzoeker worden verwacht dat hij zich bij zijn familie in

de Gazastrook vestigt.

Immers, de Raad leest in het door verzoeker bijgebrachte rapport “Gaza Ten Years later” van UNSCO

(United Nations Country Team in the occupied Palestinian territory) van 11 juli 2017 dat Israël, sinds

Hamas in juni 2007 de macht heeft gegrepen in Gaza, tot op heden de blokkade van de Gazastrook in

stand houdt. Zowel Israël als Egypte hebben hun grenzen met Gaza gesloten. Van 2008 tot 2014 is het

bovendien in de Gazastrook drie keer tot een zware escalatie van geweld gekomen. De humanitaire en
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economische gevolgen van de jarenlange blokkade en van de laatste oorlog tussen Israël en Hamas

zijn op alle vlakken desastreus geweest voor de burgerbevolking. Sinds de laatste ronde van geweld in

2014 is de al dramatische humanitaire situatie in de Gazastrook nog verder achteruit gegaan. De diepe

economische crisis, de schade aan essentiële infrastructuur en een chronisch tekort aan elektriciteit en

drinkbaar water hebben een schrijnende humanitaire situatie tot gevolg. De wederopbouw wordt

vertraagd door de Israëlische restricties op het invoeren van bouwmaterialen. Levering van

basisdiensten, met inbegrip van gezondheidszorg en onderwijs, blijft dalen en de kwaliteit ervan gaat

achteruit. De Raad leest in dit rapport verder: “Despite the Israeli unilateral disengagement from the strip

in 2005 – including the withdrawal of its soldiers and settlers – Israel retains full control of all movement

of people and goods to and from Gaza by sea, air and land, with the exception of a 12 km strip of border

with Egypt which, since 2013 in particular, has also remained closed most of the time, due to the

security situation in the Sinai. (…) Many of these measures are contrary to international law in that they

penalize the entire population of Gaza, without regard to individual responsibility and thus amount to

collective punishment. Moreover, the blockade has a serious impact on the human rights of the

population in Gaza, notably their right to freedom of movement as well as economic, social and cultural,

ultimately undermining an adequate standard of living. (…) The current access and movement regime

put in place in late 2014 following the latest round of hostilities, included additional relaxations on both

imports, exports and movement of people. Since 2015, some 200 rockets have been fired from Gaza

into Israel. With the establishment of the temporary Gaza Reconstruction Mechanism (GRM), import of

some ‘dual use’ item, mainly construction materials, was facilitated not just for international

organizations, but also for individuals and for the private sector in order to respond to the vast needs for

reconstruction following the 2014 hostilities. Commercial transfers from the Gaza to the West Bank also

resumed, first for agricultural produce and later for textiles and furniture. In March 2015, the first exports

from Gaza tot Israel since 2007 were permitted. This undeniable progress nevertheless still falls far

short of pre-2007 levels; in 2016 total exports and transfers of goods from Gaza remained less than 20%

of what it had been in the first half of 2007, in part due to continued export restrictions and in part due to

restrictions on import of material and equipment necessary for local production. The criteria and quotas

for the passage of Palestinians in and out the Gaza were also expanded following the 2014 hostilities,

and yet they remained mostly restricted to businesspeople, medical patients and employees of

international organizations. While the number of Palestinians permitted to cross Erez more than doubled

from 2014 to 2015, this trend reversed in the latter part of 2016, which saw a 13% drop compared to

2015. The decline continued throughout the first half of 2017, which saw an additional drop of 1.5%

compared to the latter part of 2016. (…) Substantial human rights violations are also taking place in

Gaza under Hamas’s control. These occur not only during times of heightened tensions or when

hostilities escalate but also become a feature of daily life. (…) (vrije vertaling: Niettegenstaande Israël

zich heeft teruggetrokken uit de Gazastrook sinds 2005, heeft Israël de volledige controle over het (vrij)

verkeer van mensen en goederen van en naar Gaza, zowel over zee, de lucht als het land, met

uitzondering van een 12 km grens met Egypte, die meestal gesloten is omwille van de veiligheidssituatie

in de Sinaï. (…) Veel van de maatregelen zijn tegengesteld aan het internationaal recht vermits de hele

populatie van Gaza collectief wordt gestraft zonder rekening te houden met individuele

verantwoordelijkheid. De blokkade heeft een serieuze impact op de mensenrechten van de bevolking

van Gaza, met name hun recht op vrij verkeer, evenals hun economische, sociale en culturele rechten,

waardoor een adequate levensstandaard uiteindelijk wordt ondermijnd. (…) Sinds de laatste problemen

in 2014 zijn er bijkomende tegemoetkomingen voor de import, export en het verkeer van mensen. Sinds

2015, werden een 200 tal rakketen vanuit Gaza naar Israël afgevuurd. Met de oprichting van de

voorlopige ‘Gaza Reconstruction Mechanism’, werd de import van bouwmaterialen versoepeld, niet

alleen voor internationale organisaties, maar eveneens voor individuen en voor de privésector.

Commerciële transfers van Gaza naar de Westbank werden hervat, eerst voor landbouwproductie en

later voor textiel en meubels. In maart 2015 werd voor het eerst sinds 2007 export van Gaza naar Israël

toegestaan. Deze vooruitgang die niet te ontkennen valt, is echter nog altijd veel lager dan het niveau

van voor 2007; in 2016 bleef het totaal van export en transfers van goederen vanuit Gaza meer dan

20% minder dan in de eerste helft van 2007. Dit is enerzijds toe te schrijven aan de blijvende

exportbeperkingen en anderzijds aan de importbeperkingen van materialen en gereedschappen die

nodig zijn voor de lokale productie. Ook de criteria en quota’s voor de doortocht van Palestijnen van en

naar Gaza zijn verhoogd sinds de vijandigheden in 2014, maar meestal beperkt voor business mensen,

zieken en leden van internationale organisaties. Waar het aantal Palestijnen die Erez mochten

overschrijden meer dan verdubbelde vanaf 2014 tot 2015, verminderde deze weer in 2016 met 13%. De

daling hield aan in het eerste deel van 2017, waarbij een bijkomende daling van 1,5% valt waar te

nemen ten opzichte van eind 2016. (…) Er vinden eveneens ernstige schendingen van mensenrechten

plaats in Gaza onder de controle van Hamas. Deze schendingen geschieden niet enkel in periodes van

verhoogde spanningen of in periodes waarin vijandigheden escaleren, maar zijn een aspect van het
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dagelijkse leven geworden. (…)). De Raad is dan ook van oordeel dat er omwille van de voortdurende

en systematische schendingen van fundamentele mensenrechten die een ernstige aantasting van de

menselijke waardigheid inhouden en het daardoor ontbreken van elementaire basisrechten, zoals blijkt

uit voormelde informatie, te dezen sprake is van vervolging in de zin van artikel 1, A (2) van het Verdrag

van Genève ten aanzien van de burgerbevolking in Gaza.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

De vluchtelingenstatus van de verzoekende partij wordt erkend.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zevenentwintig juni tweeduizend achttien

door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


