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nr. 125 706 van 17 juni 2014

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVDE KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Palestijnse nationaliteit te zijn, op 25 februari 2014

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

staatlozen van 24 januari 2014.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 31 maart 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 april 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. VERHAERT.

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

CROKART en van attaché K. ALLYNS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U bent geboren op 16 januari 1993 in Betlehem, waar u ook heel uw leven woonde buiten een

semester in Abodis in het kader van uw studies. U bent van Palestijnse origine en bent rooms-katholiek

christen van geloof.

Uw oudere zus Grace studeerde samen met uw huidige partner, H. K. A. M. (...) (CGVS: 13/14625,

O.V.: X). Eind 2010 leerde u tijdens een evenement op de universiteit H. (...) kennen. Jullie zagen elkaar

nog enkele keren en wisselden toen telefoonnummers uit. Na verloop van tijd wilden jullie een relatie

aangaan. In maart 2011 zagen jullie elkaar voor het eerst zonder Grace erbij op het appartement van H.

(...) en jullie hadden bij die gelegenheid ook de eerste keer seksuele betrekkingen. Jullie beider families
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wisten niet van deze relatie. Langs uw kant wist enkel uw vriendin Sarah ervan en aan de kant van H.

(...) enkel zijn vriend N. (...) en zijn huisgenote Laura. In deze periode spraken jullie steeds in het

geheim af in de woonplaats van H. (...), zowel in Betlehem als in Ramallah. Jullie slaagden er goed in dit

geheim te houden, buiten een incident wanneer uw ouders u onaangekondigd wilden bezoeken in de

universiteit, terwijl u bij H. (...) in Ramallah was. Uiteindelijk kon u uw ouders vertellen dat u eigenlijk bij

een vriendin was, maar u werd toch gestraft en mocht twee maanden het huis niet uit.

Op 19 juni 2013 kwam jullie relatie echter uit, vermoedelijk doordat uw familie op onderzoek ging

nadat een tante van uw vader u op de bus uit Ramallah zag. U werd gebeld door uw vader die u kortaf

zei naar huis te komen. U was bang dat er meer achter zat en dat werd bevestigd toen uw zus Grace u

later een berichtje stuurde waarin ze u vertelde te vluchten omdat uw vader erachter was gekomen dat u

en H. (...) een relatie hadden. U belde enkele keren met H. (...) om af te spreken en dan vluchtten jullie

beiden diezelfde dag naar de grens met Jordanië. Aan de andere kant van de grens ontmoetten jullie

elkaar en vervolgens trokken jullie verder naar Amman. Jullie bleven even in Amman en namen

vervolgens een vliegtuig naar Turkije. Vanuit Turkije reisden jullie in een vrachtwagen naar België, waar

jullie op 27 juni 2013 aankwamen en op 2 juli 2013 asiel aanvroegen. Geen van jullie beiden onderhield

contact met jullie familie. U had enkel contact met Sarah en H. (...) enkel met N. (...). Van Sarah hoorde

u dat uw familie u had verstoten.

Ter ondersteuning van uw relaas legden jullie een bundel artikels voor over eremoorden in Palestina.

B. Motivering

Er dient door het Commissariaat-generaal (CGVS) te worden vastgesteld dat u doorheen

uw verklaringen een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de vluchtelingenconventie

van Genève niet aannemelijk heeft gemaakt en wel omwille van volgende redenen.

Ten eerste rijzen twijfels bij de aard van uw relatie met uw familie. Het feit dat uw familie u

heeft verstoten (zie gehoorverslag CGVS S. (...) dd. 31/10/2013, p. 14) en u waarschijnlijk wilt

vermoorden (zie gehoorverslag CGVS H. (...) dd. 31/10/2013, p. 12, 13) is het belangrijkste punt van

jullie beider asielaanvraag. Dat was immers wat jullie ertoe bracht de Westelijke Jordaanoever te

verlaten. Het volgende twijfelpunt is dan ook van groot belang.

Binnen het kader van het door u geschetste relaas is het logisch dat u noch H. (...) contact met

jullie families onderhielden, en zo legde u het inderdaad uit (zie CGVS S. (...) p. 8, 13 en zei CGVS H.

(...) p. 9, 15). Dit wil echter niet zeggen dat u volstrekt geen interesse zou hebben in uw familie en men

zou toch in ieder geval verwachten dat u nog affectie zou voelen voor uw zus Grace, die in feite uw

leven redde (zie CGVS S. (...) p. 12, 13 en zie CGVS H. (...) p. 13). Daarom is het heel vreemd dat u

vertelde contact gehad te hebben met uw vriendin Sarah die u kon vertellen dat uw familie u had

verstoten en dat ze dat wist van Grace, maar dat u niet weet hoe Sarah met Grace contact heeft gehad

(zie CGVS S. (...) p. 14). U zag uw familie al maandenlang niet meer (zie CGVS S. (...) p. 10 en zie

CGVS H. (...) p. 10) en hoorde niets van hen. Dan schijnt uw vriendin op een of andere manier in

contact met in elk geval uw zus te zijn geweest, maar u vraagt niet hoe dat gebeurde en wat Grace zei

en dacht (zie CGVS S. (...) p. 14). Dit is heel vreemd en lijkt niet op het gedrag van iemand die al

maandenlang verstoken was van nieuws over haar familie, niet wist of en wanneer ze nog iets zou

horen van haar familie en, cruciaal, in feite ook niet wist hoe haar familie na verloop van een aantal

maanden naar het probleem keek dat haar uit de Westelijk Jordaanoever deed vluchten. Men zou

verwachten dat u op het nieuws zou springen dat Sarah u kon geven en meer zou willen weten zodat u

uw situatie beter kon inschatten. Klaarblijkelijk vroeg u echter niet verder. Het gesprek duurde weliswaar

maar twee minuten (zie CGVS S. (...) p. 14), maar niets hield u tegen om opnieuw te bellen of via

internet contact op te nemen. Uw reactie zoals u die uitlegde tijdens uw gehoor is dusdanig opmerkelijk

en niet in overeenstemming met de situatie die jullie beiden schetsten, dat vraagtekens moeten

geplaatst worden bij uw familieproblemen. In dit kader dient daarenboven nog aangestipt dat u gevraagd

of u nog contact had met iemand sinds uw vertrek uit de Westelijke Jordaanoever aanvankelijk stelde

dat dit niet het geval was. U nuanceerde dit nog verder door spontaan te stellen ‘zelfs met Sara niet’

omdat u niemand wil laten weten waar u bent. Gezien deze uitspraak wekt het dan ook sowieso

verbazing dat u later in het gehoor gevraagd of u sinds uw vertrek nog contact hebt gehad met Sara,

hierop antwoordt dat dit wel degelijk het geval was en dat net zij diegene is van wie hebt vernomen dat u

door uw familie verstoten bent (zie CGVS S. (...) p. 8, 14). Gezien u zeer expliciet was in uw

aanvankelijke verklaringen komt ook deze discrepantie, en dat hoeft geen betoog, uw geloofwaardigheid

niet ten goede.
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Ten tweede spraken u en uw partner elkaar op twee opvallende punten tegen aangaande jullie

relatie, de grondoorzaak van de problemen die volgens u zouden geleid hebben tot uw vlucht en

uw asielaanvraag.

Zo zei u initieel dat u niet meer wist wanneer jullie de eerste keer seks hadden, maar dat het in elk

geval niet bij jullie eerste afspraak alleen was. U stelde expliciet ‘ik kan dat niet precies zeggen, 2011 of

2012 (zie CGVS S. (...), p. 7). Uw partner zei echter dat het juist tijdens die eerste afspraak was dat

jullie betrekkingen hebben gehad (zie CGVS H. (...), p. 6, 9). Hiermee geconfronteerd haalden jullie

beiden aan dat het een moeilijk onderwerp was voor een Arabische vrouw om vrijuit over te praten (zie

CGVS S. (...), p. 14 en zie CGVS H. (...), p. 17). Terwijl dit tot op zekere hoogte een valabel punt is,

moet anderzijds het bijzondere karakter worden benadrukt van de situatie waarin jullie deze

verklaringen aflegden. Volgens jullie relaas moesten jullie de Westelijke Jordaanoever immers verlaten

omdat uw leven daar in gevaar was, precies door jullie relatie, en vervolgens vroegen jullie asiel aan in

België op grond van die problemen naar aanleiding van jullie relatie (zie CGVS S. (...) p. 12 en zie

CGVS H. (...) p. 12). Dan moet het u duidelijk zijn geweest dat u de aard van uw relatie in enig detail zou

moeten uitleggen in het kader van de evaluatie van uw asielaanvraag. Het belang in acht genomen van

seksuele betrekkingen in jullie relatie, zeker in het licht van de potentiële eremoord waarvan jullie

vluchtten, kan men van u verwachten dat u volledig en correct over het seksuele aspect van uw relatie

spreekt wanneer u hier expliciet naar gevraagd wordt. Deze significante tegenspraak tussen jullie

beiden op een cruciaal punt van jullie asielrelaas kan dus niet zonder meer worden verklaard door

schaamtegevoel en ondergraaft dus wel degelijk de geloofwaardigheid van uw relaas.

De tweede tegenspraak die dient te worden aangestipt is wanneer jullie het hebben over al dan

niet uitgaan in Ramallah. Uw partner legde omstandig uit dat sommige mensen misschien

zouden vermoeden dat jullie een relatie hadden wanneer ze jullie zagen op straat of in restaurants. In

Ramallah gingen jullie namelijk veel uit (zie CGVS H. (...) p. 7). U zei echter stellig dat jullie nooit

uitgingen, dat dat onmogelijk was, en dat jullie enkel in het appartement van H. (...) in Ramallah

afspraken (zie CGVS S. (...) p. 6-7). Toen uw partner werd geconfronteerd met wat u zei, ontkende hij

wat hij eerder had verklaard en vertelde hij inderdaad dat cafés en restaurants uitgesloten waren voor

jullie (zie CGVS H. (...) p. 17). Aangezien zijn eerste verklaring zo omstandig was lijkt het heel

onwaarschijnlijk dat het om een misverstand gaat, zodat aan zijn correctie weinig geloof kan worden

gehecht. Zodoende werd u geconfronteerd met wat uw partner initieel had gezegd, waarop u uw

verklaring aanpaste door te zeggen dat jullie wel soms naar het restaurant van N. (...), Golden Rock,

gingen, maar dan ook enkel dat restaurant en dat jullie niet samen gingen gaan wandelen (zie CGVS S.

(...), p. 14-15). Wat het wandelen betreft is dit nog altijd in tegenspraak met wat H. (...) eerst had

verklaard daar hij immers stelde dat jullie wel degelijk gingen wandelen (zie CGVS H. (...) p. 7). Verder

is het ook flagrant in tegenspraak met wat u zelf zo duidelijk had gezegd, namelijk dat jullie absoluut

nooit samen naar buiten gingen (zie CGVS S. (...) p. 6-7). Uw eerdere uitspraken lieten immers geen

ruimte voor uitzonderingen. Dat jullie allebei jullie verklaringen ingrijpend aanpassen naar gelang de

confrontatie schaadt de geloofwaardigheid van de door jullie beweerde problematiek.

Uit bovenstaande observaties blijkt dat u de door u aangehaalde asielmotieven niet aannemelijk

hebt gemaakt en wordt u de vluchtelingenstatus geweigerd.

De documenten die u voorlegde kunnen deze appreciatie niet omkeren. De situatie die daarin aan

de kaak wordt gesteld (zie CGVS S. (...), p. 10-11), wordt door het CGVS namelijk niet ontkend,

maar aangezien de artikels geen betrekking hebben op uw persoonlijke situatie (zie CGVS S. (...), p.

11) kunnen zij de geloofwaardigheid daarvan niet herstellen.

Uit uw verklaringen blijkt dat u afkomstig bent uit de Westelijke Jordaanoever. Uit een grondige

analyse van de actuele veiligheidssituatie in de Westelijke Jordaanoever blijkt dat het conflict dat dit

gebied actueel kenmerkt niet kan bestempeld worden als een internationaal of binnenlands gewapend

conflict. Er is geen sprake van aanhoudend geweld tussen de aanwezige georganiseerde

gewapende groeperingen onderling, noch van een open militair conflict tussen deze gewapende

groeperingen, de Palestijnse Autoriteit en de Israëlische strijdkrachten (zie bijgevoegde COI Focus:

Cisjordanie-Situation Sécuritaire dd. 04/10/2013).

Het geweld dat de Westelijke Jordaanoever actueel kenmerkt is eerder gelokaliseerd van aard en

de impact ervan op het leven van de gewone burger is eerder beperkt. Incidenten waarbij

burgerslachtoffers vallen komen hoofdzakelijk bij manifestaties voor waarbij het ongenoegen m.b.t. tot
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de kolonisatie en de Muur wordt geuit; wanneer de instructies bij checkpoints niet correct worden

opgevolgd, of wanneer men te dicht bij de Muur komt en daardoor als bedreigend beschouwd worden

door de Israëlische troepen.

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

hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie

gekomen dat er voor burgers in de Westelijke Jordaanoever actueel geen reëel risico bestaat om het

slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van

willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. U bracht geen informatie aan waaruit het

tegendeel zou blijken. Actueel is er voor burgers in de Westelijke Jordaanoever aldus geen reëel risico

op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet.

Volledigheidshalve dient nog te worden aangestipt dat het CGVS ook in hoofde van uw partner, die

zich op dezelfde motieven baseert, een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus heeft genomen.

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. Verzoekschrift

In een enig middel voert verzoekster de schending aan van de zorgvuldigheidsplicht, de

motiveringsplicht, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen, artikel 1A, lid 2 van de Vluchtelingenconventie, de artikelen 48

e.v. van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de

(hierna: vreemdelingenwet) en van artikel 3 van het EVRM. Zij betwist daarbij de beoordeling ten gronde

van haar asielrelaas.

Met betrekking tot de subsidiaire beschermingsstatus verwijst verzoekster naar de situatie van jonge

Palestijnen op de westelijke Jordaanoever. Tenslotte verwijst verzoekster nog naar artikel 57/7 bis van

de vreemdelingenwet waarbij zij aanvoert dat zij vreest voor nieuwe vervolgingen.

2.2. Beoordeling

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

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

van rechtsmacht, dit wil zeggen dat 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.

2.2.1. Nopens de vluchtelingenstatus
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In zijn beslissing van 24 januari 2014 heeft de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen verzoeksters asielrelaas ongeloofwaardig geacht op grond van de volgende motieven:

- aangezien de essentie van verzoeksters asielaanvraag ligt in het feit dat haar familie haar

heeft verstoten en haar waarschijnlijk wilt vermoorden, is het logisch dat verzoekster noch H.

contact met hun families onderhielden. Dit betekent echter niet dat verzoekster geen enkele

interesse meer zou hebben in haar familie en er kan worden verwacht dat zij tenminste nog affectie

zou voelen voor haar zus Grace, die haar leven redde. Verzoekster verklaarde contact gehad te

hebben met haar vriendin Sarah die van Grace vernam dat haar familie haar had verstoten.

Verzoekster weet niet hoe Sarah met Grace contact heeft gehad. Na maandenlang geen contact te

hebben gehad met haar familie, blijkt haar vriendin plots contact te hebben gehad met haar zus,

maar zij vraagt niet hoe dat kwam noch wat Grace zei of dacht. Dit is vreemd, te meer het voor

verzoekster van belang is te weten hoe haar familie na verloop van een aantal maanden naar het

probleem keek. Men zou verwachten dat verzoekster op het nieuws zou springen dat Sarah haar

kon geven en meer zou willen weten teneinde haar situatie in te schatten. Klaarblijkelijk vroeg zij

niet verder. Het gesprek duurde weliswaar maar twee minuten, maar niets weerhield verzoekster

ervan om opnieuw te bellen of via internet contact te zoeken. Verzoeksters reactie is zodanig

opmerkelijk en niet in overeenstemming met de situatie die zij beiden schetsten, dat vraagtekens

moeten geplaatst worden bij de waarachtigheid van haar familieproblemen. Gevraagd of

verzoekster nog contact had met iemand sinds haar vertrek uit de Westelijke Jordaanoever stelde

zij aanvankelijk dat dit niet het geval was en verklaarde ‘zelfs met Sara niet’, omdat zij niemand wil

laten weten waar zij is. Deze discrepantie met haar eerdere verklaring over Sara, komt de

geloofwaardigheid van het relaas niet ten goede;

- met betrekking tot haar relatie met H., de grondoorzaak van hun problemen, verklaarde verzoekster

dat zij niet meer wist wanneer zij de eerste keer seks hadden, maar dat het in elk geval niet bij hun

eerste afspraak met z’n tweeën was. Zij stelde expliciet ‘ik kan dat niet precies zeggen, 2011 of

2012.” Haar partner H. zei echter dat het juist tijdens die eerste afspraak was dat zij betrekkingen

hadden. Hiermee geconfronteerd haalden beiden aan dat het een moeilijk onderwerp was voor een

Arabische vrouw om over te praten. Hoewel dit deels gevolgd kan worden, moet anderzijds het

bijzondere karakter worden benadrukt van de situatie waarin zij deze verklaringen aflegden. Zij

verklaarden beide dat ze vluchtten omdat hun leven in gevaar was, precies omwille van hun relatie,

en dienden een asielaanvraag in op grond van de problemen naar aanleiding van hun relatie. Het

moet hen duidelijk zijn geweest dat zij de aard van hun relatie in enig detail zouden

moeten uitleggen in het kader van de evaluatie van hun asielaanvraag. Het belang in acht genomen

van seksuele betrekkingen in hun relatie, zeker in het licht van de potentiële eremoord waarvoor zij

vluchtten, kan worden verwacht dat zij volledig en correct over het seksuele aspect van hun relatie

spreken wanneer hier expliciet naar gevraagd wordt. De significante tegenspraak tussen beide

partners op een cruciaal punt van hun asielrelaas kan niet zonder meer worden verklaard door

schaamtegevoel en ondergraaft dus wel degelijk de geloofwaardigheid van haar relaas;

- over het al dan niet uitgaan in Ramallah verklaarde H. dat sommige mensen misschien

zouden vermoeden dat zij een relatie hadden wanneer ze hen zagen op straat of in restaurants. In

Ramallah gingen zij namelijk veel uit. Verzoekster zei echter stellig dat zij nooit uitgingen, dat

dat onmogelijk was, en dat zij enkel in het appartement van H. in Ramallah afspraken.

Geconfronteerd met de verklaringen van verzoekster ontkende H. zijn eerdere verklaringen en

vertelde hij dat cafés en restaurants uitgesloten waren voor hen. Gelet op het feit dat zijn eerste

verklaring zo omstandig was, lijkt het onwaarschijnlijk dat het om een misverstand gaat, zodat aan

zijn correctie weinig geloof kan worden gehecht. Geconfronteerd met wat haar partner initieel

verklaarde, paste verzoekster haar verklaring aan door te zeggen dat zij soms naar het restaurant

van N., Golden Rock, gingen, maar dan ook enkel dat restaurant en dat zij niet samen gingen

wandelen. Wat het wandelen betreft, is dit nog altijd in tegenspraak met wat H. eerst verklaarde. Hij

stelde immers dat zij wel degelijk gingen wandelen. Verder is dit ook flagrant in tegenspraak met

wat verzoekster zelf zo duidelijk had gezegd, namelijk dat zij absoluut nooit samen naar buiten

gingen. Verzoeksters eerdere uitspraken lieten immers geen ruimte voor uitzonderingen.

Verzoekster en haar partner passen hun verklaringen aan, naar gelang de confrontatie. Dit schaadt

de geloofwaardigheid van de door hen aangevoerde problematiek.

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

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

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

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

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.
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205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

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

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

algemeen bekende feiten. De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid

uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. De

verzoekende partij dient door een coherent relaas en kennis van voor haar relaas relevante elementen

de waarachtigheid ervan aannemelijk te maken. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden,

ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen

(RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als

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

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en

het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen. 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 een toekenning van

bescherming kunnen rechtvaardigen.

Verzoekster voert aan dat in de bestreden beslissing haar uitvoerige uiteenzettingen worden genegeerd

en enkel aandacht wordt besteed aan enkele randfenomenen. Met betrekking tot de affectie en

dankbaarheid die zij jegens haar zus Grace zou moeten vertonen, wordt de complexiteit van de

familiekwestie en de culturele component onvoldoende in acht genomen. Zij wijst op haar jonge leeftijd,

onzekerheid en breekbaarheid en dat zij naar een ander verhaal verwees waar een meisje door haar

familie vermoord werd. Derhalve voert verzoekster aan dat het volkomen gerechtvaardigd is dat zij

thans geen interesse vertoont in haar familie. Verder wijst verzoekster er op dat H. in zijn verklaringen

aangaf dat hij vermoedde dat er nog contact was tussen Sarah en verzoekster.

Waar verzoekster aanvoert dat geen rekening werd gehouden met de complexiteit van deze

familiekwestie en de culturele component, ziet de Raad niet in hoe dit in de weg zou staan van het feit

dat zij zich via een tussenpersoon, haar vriendin Sarah, zou kunnen vergewissen van haar situatie.

Verzoekster wist immers tot op dat ogenblik niet dat zij door haar familie werd verstoten. Een actuele

kennis van het standpunt van haar familie, eventuele nieuwe gebeurtenissen of verklaringen, zijn wel

degelijk relevant voor verzoeksters vrees. De commissaris-generaal oordeelt dan ook volledig terecht

dat verzoeksters normale reactie zou zijn dat zij meer en preciezere informatie zou trachten te bekomen

omtrent haar situatie. De enige informatie waar verzoekster op dat ogenblik over beschikte was immers

het sms-bericht van haar zus Grace en een verhaal over een gelijkaardig incident waarbij een meisje

werd vermoord door haar familie omwille van haar relatie met een moslim. De Raad acht het dan ook

niet aannemelijk dat verzoekster, die naar aanleiding van het sms-bericht van de weeromstuit haar land

ontvluchtte zonder zich te vergewissen van haar situatie en daarbij elk contact met haar familie verbrak,

wanneer ze daartoe de gelegenheid krijgt, nalaat de minste informatie over de situatie en het standpunt

van haar familie in te winnen. De algemene verwijzing naar haar "cultuur" en de "complexiteit van de

situatie" doet hieraan geen afbreuk. Ook de vaststelling dat verzoekster geenszins kan duiden op welke

wijze Sarah contact had met Grace wordt door verzoeksters algemene beweringen niet weerlegd.

Verder is de Raad van oordeel dat terecht een tegenstrijdigheid werd weerhouden met betrekking tot

verzoeksters contacten met Sarah. Verzoekster verklaarde immers uitdrukkelijk met niemand nog

contact te hebben, "zelfs niet met Sarah", terwijl ze anderzijds dan weer verklaarde dat Sarah haar op

de hoogte bracht van het feit dat haar familie haar had verstoten. Het feit dat H. in zijn verklaringen

vermeldde dat hij vermoedde dat er nog contact tussen verzoekster en Sarah, doet geen afbreuk aan

deze tegenstrijdigheid in verzoeksters eigen verklaringen.

Waar verzoekster aanvoert dat zij als Arabische vrouw moeilijkheden had om te antwoorden op de

vraag naar het eerste seksuele contact, stelt de Raad vast dat in de bestreden beslissing terecht wordt

gemotiveerd dat het essentieel element in het door verzoekster aangebrachte asielrelaas, precies de

relatie met H. betreft, en wel meer in het bijzonder de ontdekking van het bestaan van seksuele

betrekkingen door haar familie. Verzoekster kon zich er in alle redelijkheid dan ook aan verwachten dat

over het door haar aangebrachte relaas vragen zouden worden gesteld door de asielinstanties. In dit

verband dient vastgesteld te worden dat verzoekster naar aanleiding van de vragenlijst (vraag 7) geen

bezwaar maakte tegen het feit dat zij zou worden gehoord door een mannelijke medewerker. Evenmin

maakte zij naar aanleiding van het gehoor bezwaar tegen de aanwezigheid van een mannelijke tolk,

noch formuleerde zij opmerkingen op het einde van het gehoor. Uit het gehoorverslag zelf kan enkel

worden opgemaakt dat verzoekster niet precies meer wist wanneer ze voor het eerst seksuele

betrekkingen hadden (gehoorverslag p. 7). Er kan niet uit worden afgeleid dat verzoekster moeilijkheden

of schaamtegevoelens ondervond om deze vraag te beantwoorden; zij formuleerde duidelijke
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antwoorden op de overige vragen hiernaar. Daarbij is haar verklaring dat het zeker niet in het begin van

de relatie was, wel degelijk tegenstrijdig met de verklaringen van H. dat het de eerste keer was toen ze

elkaar alleen zagen, in maart 2011 aan het begin van de relatie (gehoorverslag inz. verzoeksters partner

A.K.A.M., p. 6-7, dossier nummer RvV 147.562). De Raad is dan ook van oordeel dat dit motief, dat het

essentiële element betreft van verzoeksters asielrelaas, aangezien dit de aanleiding vormt voor de

potentiële eremoord, afdoende steun vindt in de verklaringen van verzoekster en haar partner.

Dienvolgens bevestigt de Raad dit motief.

Waar verzoekster over het al dan niet uitgaan in Ramallah aanvoert dat niet werd nagegaan of de

weerhouden tegenstrijdigheden niet eerder onnauwkeurigheden betreffen, stelt de Raad vast dat er

tussen verzoeksters verklaringen en die van H. wel degelijk duidelijke en expliciete tegenstrijdigheden

bestaan. Zo verklaarde H. dat sommigen misschien het bestaan van een relatie zouden kunnen

vermoeden wanneer ze hen zagen op straat of in restaurants, zij gingen in Ramallah immers veel uit,

buiten eten en wandelen (gehoorverslag A.K.A.M., p. 7). Het feit dat hij in de vragen daarop uitleg

verschaft over de discretie die zij aan de dag dienden te leggen, doet geen afbreuk aan zijn eerdere

verklaringen dat zij vaak op restaurant gingen en wandelden. Verzoekster stelde daarentegen dat zij

nooit uitgingen, dat dit onmogelijk was, en dat zij enkel in het appartement van H. in Ramallah afspraken

(gehoorverslag verzoekster p. 6-7). Na confrontatie paste H. zijn eerdere verklaringen aan en vertelde

hij dat cafés en restaurants uitgesloten waren. Deze postfactum aanpassing wordt niet aannemelijk

geacht gelet op het feit dat de eerste verklaringen dermate uitdrukkelijk waren. Ook verzoekster paste

na confrontatie haar verklaringen postfactum aan door te zeggen dat zij soms (en uitsluitend) naar het

restaurant van N., Golden Rock, gingen. Daarbij blijft evenwel haar uitdrukkelijke verklaring dat ze nooit

samen naar buiten gingen en bijgevolg nooit gingen wandelen, behouden. De Raad bevestigt dan ook

dit motief.

Waar verzoekster nog verwijst naar de algemene situatie ten aanzien van gemengde koppels in

Palestina, stelt de Raad vast dat het op algemene wijze verwijzen naar het hebben van een risicoprofiel

op zich niet afdoende is om een gegronde vrees voor vervolging aannemelijk te maken. Verzoekster

dient haar vrees voor vervolging in concreto aannemelijk te maken, uit de hierboven besproken

motieven blijkt dat dit te dezen niet het geval is.

Gelet op wat voorafgaat, is de Raad van oordeel dat verzoekster geen gegronde vrees voor vervolging

aannemelijk maakt in vluchtelingrechtelijke zin.

2.2.2. Nopens de subsidiaire beschermingsstatus

Gelet op het feit dat verzoeksters verklaringen met betrekking tot de problematiek van een gemengd

huwelijk en het hieraan verbonden risico op eremoord, ongeloofwaardig wordt bevonden kan op basis

van deze elementen evenmin besloten worden tot het bestaan van een risico op ernstige schade in de

zin van artikel 48/4, §2, a en b van de vreemdelingenwet.

Met betrekking tot de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, §2, c van de vreemdelingenwet,

motiveert de bestreden beslissing als volgt :

“Uit uw verklaringen blijkt dat u afkomstig bent uit de Westelijke Jordaanoever. Uit een grondige

analyse van de actuele veiligheidssituatie in de Westelijke Jordaanoever blijkt dat het conflict dat dit

gebied actueel kenmerkt niet kan bestempeld worden als een internationaal of binnenlands gewapend

conflict. Er is geen sprake van aanhoudend geweld tussen de aanwezige georganiseerde

gewapende groeperingen onderling, noch van een open militair conflict tussen deze gewapende

groeperingen, de Palestijnse Autoriteit en de Israëlische strijdkrachten (zie bijgevoegde COI Focus:

Cisjordanie-Situation Sécuritaire dd. 04/10/2013).

Het geweld dat de Westelijke Jordaanoever actueel kenmerkt is eerder gelokaliseerd van aard en

de impact ervan op het leven van de gewone burger is eerder beperkt. Incidenten waarbij

burgerslachtoffers vallen komen hoofdzakelijk bij manifestaties voor waarbij het ongenoegen m.b.t. tot

de kolonisatie en de Muur wordt geuit; wanneer de instructies bij checkpoints niet correct worden

opgevolgd, of wanneer men te dicht bij de Muur komt en daardoor als bedreigend beschouwd worden

door de Israëlische troepen.

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

hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie

gekomen dat er voor burgers in de Westelijke Jordaanoever actueel geen reëel risico bestaat om het

slachtoffer te worden van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van

willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict. U bracht geen informatie aan waaruit het

tegendeel zou blijken. Actueel is er voor burgers in de Westelijke Jordaanoever aldus geen reëel risico

op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet.”
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Met het aanhalen van en het citeren uit rapporten met betrekking tot de situatie in Palestina weerlegt

verzoekster deze beoordeling niet. Waar zij verwijst naar de situatie van Palestijnse christenen, blijkt

niet dat deze betrokken zouden zijn bij een gewapend conflict of dat er anderszins risico op ernstige

schade zou bestaan in de zin van artikel 48/4, §2 van de vreemdelingenwet.

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 zeventien juni tweeduizend veertien door:

dhr. C. VERHAERT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN C. VERHAERT


