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nr. 47 221 van 12 augustus 2010

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 afkomst te zijn, op 15 mei 2010 heeft

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

15 april 2010.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 25 juni 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 30 juli 2010.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN VRECKOM, en van

attaché P. WALRAET, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

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

1.1. X, die verklaart van Palestijnse afkomst te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk binnengekomen

op 6 januari 2009 en heeft zich op 7 januari 2009 vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 12 maart

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

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 11 mei 2009.

1.3. Op 15 april 2010 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 dezelfde dag aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaart van Palestijnse origine te zijn, geboren te zijn in de stad Tanta (Egypte), en afkomstig te

zijn uit Rafah in de Gazastrook. U verklaart geregistreerd te zijn als vluchteling bij UNRWA. U was

niet politiek actief. U werd wel meerdere malen gearresteerd door de politie en voor korte

periode opgesloten. U werd éénmaal gedurende 45 dagen opgesloten in de gevangenis Abu Khadra in

Gaza. Uw probleem begon naar aanleiding van de scheiding van uw tweede vrouw. Haar broers zijn

actief voor de beweging Hamas en ze zijn fanatiek religieus. Omwille van meningsverschillen met uw

vrouw, scheidde u van haar. Uw vader zou de oom van uw tweede vrouw zijn. De broers van uw tweede

vrouw konden niet vermijden dat uw vrouw hem nog opzocht, waardoor u elkaar nog zag. Meer nog, u

sliep nog samen, wat volgens de religieuze traditie niet mag. Hierdoor kreeg u problemen. U vreest

geslagen te worden tot de dood. Daarnaast verliet u de Gazastrook ten gevolge van de algemene

situatie: het ontbrak u en uw gezin aan elementaire levensbehoeften. Omwille van al die problemen

besloot u Rafah te verlaten. Op 1 december 2008 verliet u Rafah via een tunnel, richting Egypte.

Vervolgens ging u met een vrachtschip naar Turkije, waar u met een vrachtwagen verder reisde tot

België. Op 7 januari 2009 diende u in België een asielaanvraag in. U legt volgende documenten naar

voren ter staving van uw asielrelaas: uw identiteitskaart en drie documenten met betrekking tot de

vernieling van uw huis.

B. Motivering

Na grondig onderzoek van de door u ingeroepen asielmotieven dient door het Commissariaat-

generaal (CGVS) te worden vastgesteld dat u noch de status van vluchteling, noch het

subsidiaire beschermingsstatuut kan worden toegekend en wel om volgende redenen.

Zo dient te worden opgemerkt dat uw recent vertrek uit de Gazastrook ernstig in twijfel kan

worden getrokken. U werd tweemaal gedurende het gehoor op het CGVS erop gewezen meer

recente documenten, de door u neergelegde stukken gaan tot en met 2001, uit de Gazastrook neer te

leggen (zie gehoorverslag CGVS, pp. 2 en 6). U gaf duidelijk aan dat u hiervoor zou zorgen, doch tot op

heden heeft het CGVS niets van u ontvangen (zie gehoorverslag CGVS, p. 2).

Verder verklaarde u ten overstaan van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), tijdens het overlopen

van uw reisroute, op 1 december 2008 de Gazastrook in Rafah met een vrachtwagen te hebben

verlaten, wat praktisch onmogelijk is aangezien de grensovergang Rafah sinds 10 juni 2007 gesloten

werd voor het publiek (een kopie van de informatie waarop het CGVS zich baseert werd bij het

administratieve dossier gevoegd; Verklaring punt 34, reisroute). In dit kader dient daarenboven nog

aangestipt dat u ten overstaan van het CGVS beweerde dat u door een smokkelaar in een voertuig naar

een tunnel werd gebracht en u dan te voet door deze tunnel zou zijn gelopen. U op deze discrepantie

gewezen beweert dit niet te hebben gezegd (CGVS p.3). Uw uitleg is onafdoende daar uw verklaringen

u door DVZ werden voorgelezen en u deze voor akkoord ondertekende en u daarenboven voor DVZ

ook beweerde dat u, éénmaal aangekomen in Egypte, gedurende twee dagen in al-Ismaïliya verbleef in

het huis van de smokkelaar vooraleer naar Alexandrië door te reizen, waar u vijf dagen verbleef (zie

gehoorverslag DVZ, vraag 34). Op het CGVS verklaarde u dan weer na aankomst in Egypte één dag in

Caïro te hebben verbleven en twee dagen in Alexandrië te hebben doorgebracht. U gevraagd of u ook in

al-Ismaïliya verbleef stelt dat u daar zou zijn doorgereden, maar niet zou zijn gestopt (zie gehoorverslag

CGVs, p. 3). U op deze discrepantie gewezen vraagt zich af wat dan wel het verschil is en stelt dan

maar even in al-Ismaïliya gerust te hebben en geen drie maar vijf dagen in Alexandrië te hebben

doorgebracht (CGVS p.3). De vaststelling dat u geen coherente verklaringen kunt afleggen met

betrekking tot uw reisroute, ondermijnt uw verklaring recent de Gazastrook te hebben verlaten. Het feit

dat u daarenboven voor DVZ verklaart verschillende vluchtelingenattesten van verschillende Arabische

landen te hebben gehad (zie gehoorverslag DVZ, vraag 6), bevestigt het vermoeden dat u sinds 2001

de Gazastrook verlaten heeft.

Voorts verklaarde u ten overstaan van DVZ, tijdens een gesprek ter voorbereiding van uw gehoor op

het CGVS dat u weliswaar door de politie verschillende keren kortstondig werd gearresteerd, doch dat

u slechts éénmaal opgesloten werd in de gevangenis Abo Khadra in Gaza (zie Vragenlijst p.2). Tijdens

uw gehoor op het CGVS beweerde u uitdrukkelijk de afgelopen jaren daar verschillende keren te

zijn opgesloten. U op deze discrepantie gewezen blijft bij uw latere verklaringen zonder een uitleg te

geven voor deze discrepantie (zie gehoorverslag CGVS, p. 4). Daarenboven verklaarde u ten overstaan

van DVZ er 45 dagen te zijn opgesloten (zie Vragenlijst p. 2), terwijl u op het CGVS beweerde nooit

lang opgesloten te zijn geweest, u hebt het over ‘dagen, een week’ (zie gehoorverslag CGVS, p. 4). Ook

deze discrepanties ondermijnen uw bewering pas recent de Gazastrook te hebben verlaten.

Daarenboven dient te worden vastgesteld dat u geen bewijzen neerlegt om uw problemen te staven

met uw ex-vrouw. U legt geen huwelijksakte naar voren, noch een scheidingsakte, noch andere

documenten die de problemen met uw ex-vrouw en haar familie staven. Uw verklaring dat u enkel een

officiële huwelijksakte heeft van uw eerste huwelijk en dat er bij uw twee volgende huwelijken enkel
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handen werden geschud en hier geen documenten aan te pas kwamen is niet afdoende daar u ook

geen enkel ander stuk of foto kan neerleggen waaruit kan worden afgeleid dat u nogmaals gehuwd zou

zijn (gehoorverslag CGVS, p. 5).

Verder dient aangestipt dat u nogal vaag blijft met betrekking tot uw vervolgingsvrees. Op de vraag

hoe u weet dat u zult mishandeld worden tot de dood erop volgt, verklaart u enkel “dat u dit weet” en dat

u via contacten met uw familie hoorde dat u gezocht werd en u het licht niet meer zou zien zo u

zou worden gevonden (zie gehoorverslag CGVS, p. 4). U verklaart niet te weten wie u precies zocht,

maar het moeten leden van Hamas zijn (zie gehoorverslag CGVS, p. 5). U kent ook geen andere

voorbeelden van personen die in gelijkaardige situaties mishandeld werden of ter dood veroordeeld

werden (zie gehoorverslag CGVS, p. 5). Deze verklaringen zijn niet afdoende om te spreken van een

ernstige vervolgingsvrees in de zin van de Vluchtelingenconventie.

Wat het CGVS niet betwijfeld is dat u tot 2001 in de Gazastrook bent geweest en er wordt niet

betwist dat uw huis in 2001 werd geconfisqueerd (zie gehoorverslag CGVS, p. 4), feiten die zich in het

verleden hebben afgespeeld. U legt ook drie documenten neer ter staving van deze feiten. U maakt

echter onvoldoende aannemelijk na dit tijdstip nog in de Gazastrook te hebben verbleven.

Gezien de ernstige twijfels inzake uw recente herkomst is het voor het Commisariaat-

generaal onmogelijk om een duidelijk beeld te krijgen van uw verblijfplaatsen van de laatste jaren, uw

eventuele verblijfsstatuut in derde landen of de redenen waarom u deze derde landen heeft verlaten.

Bijgevolg kan uw nood aan bescherming niet op een correcte manier worden ingeschat. U bent er

bijgevolg niet in geslaagd om uw vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een

reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

aannemelijk te maken.

De kopie van de identiteitskaart die u neerlegt biedt aanwijzing van uw identiteit, een gegeven

waaraan niet onmiddellijk wordt getwijfeld.

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 eerste middel, afgeleid uit de schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur,

met name de hoorplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel, artikel 32 van de Grondwet en artikel 4 van de

wet van 11 april 1994, voert verzoeker, onder verwijzing naar rechtspraak van de Raad van State en het

Hof van Justitie, in drie onderdelen aan, dat de commissaris-generaal geen enkel inzage in het dossier

van de Dienst Vreemdelingenzaken aan verzoeker heeft verleend.

2.2. In een tweede middel, afgeleid uit de materiële motiveringsplicht, voert verzoeker aan dat de

commissaris-generaal in zijn beslissing geen enkele argumentatie geeft waarom verzoeker niet in

aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4

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

en de verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet) en wijst hij op de “algemeen gekende situatie

in de Gaza, dewelke zeer verontrustend is”.

2.3. In een derde middel, afgeleid uit de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, voert verzoeker

aan dat de feiten en de argumentatie “minstens aantonen dat verzoeker een reëel risico loopt op

vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet” en beperkt hij zich tot het citeren van

artikel 48/4 en een vaag betoog dat de commissaris-generaal door dit risico niet te willen erkennen en

door hem het subsidiair beschermingsstatuut te weigeren, verzoeker blootstelt aan abnormaal gevaar

en ernstige schade en hem de facto verplicht terug te keren naar zijn land van herkomst.

2.4. Tot slot besluit verzoeker dat hij een gegronde vrees heeft voor vervolging in de zin van de

Conventie van Genève en artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, en ondergeschikt aangetoond heeft

dat hij een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade conform artikel 48/4 van de

vreemdelingenwet.

2.5. De verplichting om de rechten van verdediging na te leven geldt, behoudens andersluidend

voorschrift, enkel in tuchtzaken. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen is

geen rechtsprekend orgaan en geen enkele wettelijke bepaling verplicht de commissaris-generaal de

kandidaat-vluchteling attent te maken op of te confronteren met de voor hem nadelige elementen, noch
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is er enige wettelijke bepaling die voorziet dat, indien een negatieve beslissing zal worden genomen de

bestuurde uitgenodigd moet worden om hierover zijn opmerkingen te formuleren. Verzoeker kan

derhalve niet op ontvankelijke wijze aanvoeren dat zijn verhoor niet tegensprekelijk was (RvS, 18 maart

2005, 142.379). Voorts blijkt dat verzoeker verklaringen heeft afgelegd op de Dienst

Vreemdelingenzaken, dat hij er een vragenlijst voor de commisaris-generaal invulde (administratief

dossier, stuk 21), en dat hij op het Commissariaat-generaal uitvoerig werd gehoord op 11 mei 2009,

waarbij hij werd bijgestaan door zijn advocaat (administratief dossier, stuk 9). Derhalve heeft verzoeker

ruimschoots de kans gehad zijn standpunt op een nuttige wijze uiteen te zetten en aanvullende stukken

neer te leggen en wordt een schending van de hoorplicht niet gegrond aangevoerd.

Waar verzoeker verwijst naar artikel 32 van de Grondwet en artikel 4 van de wet van 11 april 1994

betreffende de openbaarheid van bestuur en aanvoert dat hij op geen enkel moment voorafgaand aan

het gehoor de gelegenheid heeft gekregen om zijn dossier in te kijken en dat de inzage van het dossier

slechts plaatsvond na kennisname van de bestreden beslissing, merkt de Raad op dat nergens uit het

administratief dossier blijkt dat verzoeker schriftelijke inzage van het dossier van de Dienst

Vreemdelingenzaken heeft gevraagd voorafgaand aan het gehoor. Het recht op inzage uit de wet van

11 april 1994 geschiedt enkel op aanvraag en betreft derhalve een passieve vorm van openbaarheid

zodat de post-factum bewering van verzoeker geen inzage te hebben gekregen in het dossier voor het

gehoor op het Commissariaat-generaal, niet dienstig kan worden aangevoerd. Bovendien laat verzoeker

ook na aan te tonen welke gegevens hem hadden dienen te worden overgemaakt of op welke wijze dit

een invloed zou kunnen hebben gehad op de motieven van de bestreden beslissing. Waar verzoeker

nog stelt dat hij voorafgaand aan het gehoor geen advies van de administratie heeft ontvangen, zijnde

de Dienst Vreemdelingenzaken, merkt de Raad op dat de Dienst Vreemdelingenzaken geen advies

verleent aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen inzake een asielaanvraag

vermits de commissaris-generaal en zijn adjuncten geheel onafhankelijk zijn bij het nemen van hun

beslissingen en het uitbrengen van hun adviezen, zoals uitdrukkelijk wordt bepaald in artikel 57/2 van de

vreemdelingenwet. Verwerende partij werpt in zijn verweernota terecht op dat “Voorts (…) eveneens

(kan ) gesteld worden dat het administratieve dossier op het moment voorafgaand aan het gehoor op

het Commissariaat-generaal bestond uit de volgende stukken: de bijlage 26, zijn inschrijving als

asielaanvrager, verklaring betreffende de woonstkeuze, een ontvangstbewijs van documenten die door

de asielzoeker overhandigd werden, de toestemming van verzoeker om na te gaan of hij in andere

landen van de Europese Unie reeds asiel heeft aangevraagd, de vragenlijst met informatie over zijn

persoon en reisroute en een vragenlijst van het Commissariaat-generaal.” en “Het (…) op basis van

deze gegevens (is) dat de Commissaris-generaal het gehoor heeft voorbereid. De bijlage 26 en de

vragenlijst met informatie over zijn persoon en reisroute (…) aan verzoeker (werden) voorgelezen en

door verzoeker ondertekend. Bovendien werd door de Dienst Vreemdelingenzaken een kopie van de

ingevulde vragenlijst van het Commissariaat-generaal aan verzoeker overhandigd zodat hij bijgevolg

kennis had van de verklaringen die hij had afgelegd op de Dienst Vreemdelingenzaken omtrent zijn

vrees of risico bij terugkeer.”

2.6. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag geweigerd omdat (i) hij ofschoon

hem tijdens het gehoor op het Commissariaat-generaal erop gewezen werd dat hij meer recente

documenten omtrent zijn verblijf in Gaza diende neer te leggen, op heden geen extra documenten heeft

neergelegd, (ii) hij tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd over zijn vluchtwijze uit de Gazastrook, zijn

verblijfplaatsen alvorens zijn aankomst in Egypte en zijn arrestaties, waardoor er twijfels rijzen bij zijn

recent verblijf in de Gazastrook, (iii) zijn verklaring verschillende vluchtelingenattesten van verschillende

Arabische landen te hebben gehad, het vermoeden bevestigt sinds 2001 de Gazastrook te hebben

verlaten, (iv) hij geen bewijzen neerlegt ter staving van zijn problemen met zijn ex-vrouw, (v) hij vaag

blijft omtrent zijn vervolgingsvrees, (vi) het gezien de twijfels rond zijn recente herkomst onmogelijk is

een duidelijk beeld te krijgen van zijn verblijfplaatsen van de laatste jaren, zijn eventueel verblijfsstatuut

in derde landen of de redenen waarom hij deze derde landen verlaten heeft, waardoor zijn nood aan

internationale bescherming niet kan worden beoordeeld, en (vii) de kopie van zijn identiteitskaart slechts

een aanwijzing van zijn identiteit vormt, een gegeven waaraan niet wordt getwijfeld.

2.7. Waar verzoeker zich in zijn verzoekschrift beperkt tot een theoretische uiteenzetting over de

hoorplicht en het zorgvuldigheidsbeginsel, stelt de Raad vast dat verzoeker de feiten die hij aanhaalt

niet bewijst en de motieven van de bestreden beslissing niet weerlegt.

2.8. Met betrekking tot de subsidiaire beschermingsstatus, stelt de Raad vast dat de eenvoudige lezing

van de bestreden beslissing aantoont dat de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus is

ingegeven door de motieven die aan de conclusie voorafgaan, zodat de bestreden beslissing op dit punt



RvV X - Pagina 5

wel degelijk gemotiveerd is. Verder dient te worden benadrukt dat het de taak is van de asielzoeker om

zijn verzoek om internationale bescherming te staven en dat deze regel onverkort geldt wat betreft de

subsidiaire beschermingsstatus. De Raad stelt vast dat de weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus is ingegeven door het volgende motief: “Gezien de ernstige twijfels inzake uw

recente herkomst is het voor het Commisariaat-generaal onmogelijk om een duidelijk beeld te krijgen

van uw verblijfplaatsen van de laatste jaren, uw eventuele verblijfsstatuut in derde landen of de redenen

waarom u deze derde landen heeft verlaten. Bijgevolg kan uw nood aan bescherming niet op een

correcte manier worden ingeschat. U bent er bijgevolg niet in geslaagd om uw vrees voor vervolging in

de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald

in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.” Verzoeker onderneemt geen enkele

poging om dit motief concreet te weerleggen. Zijn verwijzing naar “de algemene gekende situatie in de

Gaza” en zijn betoog dat verwerende partij hem blootstelt aan abnormaal gevaar en ernstige schade,

door hem zelfs het subsidiair beschermingsstatuut te weigeren en hem dus de facto te dwingen terug te

keren naar zijn land van herkomst, vermogen niet de motivering van de bestreden beslissing te

weerleggen of te ontkrachten.

2.9. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding. De commissaris-generaal heeft zich voor het nemen van de

bestreden beslissing gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op algemeen bekende

gegevens over het voorgehouden land van herkomst van verzoeker en op alle dienstige stukken. Uit het

administratief dossier blijkt verder dat verzoeker op het Commissariaat-generaal werd gehoord en

tijdens het interview kreeg hij de mogelijkheid zijn asielmotieven uiteen te zetten en zijn argumenten

kracht bij te zetten, hij kon nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en hij kon zich laten bijstaan

door een advocaat of door een andere persoon van zijn keuze, dit alles in aanwezigheid van een tolk die

de Arabische taal machtig is. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig is tewerk gegaan, kan

derhalve niet worden weerhouden.

2.10. In acht genomen wat vooraf gaat is de Raad van oordeel dat de commissaris-generaal voor de

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

toegelichte vaststellingen dat verzoeker niet als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet kan worden erkend en dat hij niet in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming

in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf augustus tweeduizend en tien door:

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

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M.-C. GOETHALS


