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nr. 213 943 van 13 december 2018

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. RECTOR

J. P. Minckelersstraat 164

3000 LEUVEN

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 18 mei 2018 heeft

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

20 april 2018.

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 5 september 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

5 oktober 2018.

Gelet op het proces-verbaal van de openbare terechtzitting van 5 oktober 2018 waaruit blijkt dat de zaak

tegensprekelijk wordt uitgesteld naar de zitting van 16 november 2018 om 10.30 uur.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA loco advocaat

L. RECTOR 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 Palestijnse nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk

binnengekomen op 12 juli 2015 en heeft zich vluchteling verklaard op 14 juli 2015.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 21 oktober

2015 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen (hierna: CGVS). Verzoeker werd gehoord op 11 augustus 2016 en op 15

december 2017.
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1.3. Op 20 april 2018 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna:

commissaris-generaal) de beslissing tot uitsluiting van de vluchtelingenstatus en uitsluiting van de

subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissing werd op 24 april 2018 aan verzoeker aangetekend

verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u van Palestijnse origine en bent u op 23 oktober 1962 geboren in Gaza.

U bent een soennitisch moslim en bent UNRWA geregistreerd. Uw vader, liwa Nimr Hajaj, verliet Gaza

in 1967. Hij was een van de stichters van Fatah en de PLO (Palestinian Liberation Organisation) en

overleed in 2000 ten gevolge van ziekte. Na uw scholing in Gaza studeerde u handel aan de universiteit

in Egypte. In 1994 gingen jullie terug naar Gaza in het kader van de Oslo akkoorden. U vatte uw carrière

aan in 1994 bij de mukhabaraat alamma (de algemene inlichtingendienst). U begon in de administratie

van de inlichtingendienst. In 1995 of 1996 werkte u als veiligheidsofficier bij de grensovergang van

Rafah. Omwille van een ruzie met uw verantwoordelijke werd u in 1998 overgeplaatst naar de

informatieafdeling van de mukhabaraat al-amma (Tahari afdeling) waar u verschillende functies

uitoefende. De eerste twee jaar werkte u in het veld. U kreeg de naam van een persoon waar u

inlichtingen over diende in te winnen. Hiertoe contacteerde u uw informanten. Op basis van hun

informatie stelde u rapporten op die u aan uw verantwoordelijke doorgaf. Op basis van deze rapporten

werden mensen gearresteerd en naar de ondervragingsafdeling van de mukhabaraat al-amma

overgebracht. Het gebeurde ook wel eens dat de informanten niet de nodige of onjuiste informatie

verschaften. Ook dit rapporteerde u. De informanten werden naargelang de ernst van het probleem

gewaarschuwd of eveneens opgepakt. Na twee jaar evolueerde uw job in een administratieve job in

dezelfde afdeling. Dit keer ontving u de rapporten en vatte deze samen tot de essentie. De rapporten

werden vervolgens doorgespeeld naar uw verantwoordelijke waarna de gepaste maatregelen

getroffen werden. In 2005 werkte u in het Majtal gebouw van de inlichtingendienst. Ook hier verzamelde

u informatie, analyseerde deze en vervolgens schreef u rapporten. U bleef in dienst van de

mukhabaraat al-amma tot aan de staatsgreep van Hamas in 2007. Datzelfde jaar ging uw collega,

Shakshak, naar huis. Hij werd door Hamas met 120 kogels doorzeefd. Omwille van dat incident en de

moord op 900 andere collega’s heeft u psychische problemen ontwikkeld.

In de periode 2007-2014 werd u een zestal keer gearresteerd door Hamas. U werd telkens voor een

week of twee opgesloten. Ze wilden u hiermee duidelijk maken dat ze u nog steeds in het oog hielden.

Tevens werd u ook een aantal keren huisarrest opgelegd. De arrestaties en het huisarrest hadden te

maken met uw werk voor de inlichtingendienst.

Na de oorlog van 2014 kreeg u een probleem met Hamas. Op de bovenste verdieping van de

woontoren waarin u woonde, had de Qassam brigade, de militaire vleugel van Hamas, haar kantoor

gevestigd. Het gebouw werd door de aanwezigheid van bovenstaande groepering al een paar keer

gebombardeerd in 2009, 2011 en 2014. De bewoners van het gebouw besloten zich te verenigen en

zich te verzetten tegen Hamas. Er werd een bewonersvergadering georganiseerd en jullie besloten om

kranten te contacteren en het ministerie van binnenlandse zaken in Ramallah. Ook wilden jullie Ismael

Haniyah een brief schrijven. In oktober 2014 werd u opgeroepen door Hamas om u te melden. Dat u

werd opgeroepen en niet de andere bewoners had volgens u te maken met uw vorige job bij de

mukhabaraat al-amma.

Op 13 januari 2015 ging uw dochter het afval buiten zetten. Ze zag twee gemaskerde en gewapende

mannen op de trap, waardoor ze begon te roepen. De mannen trokken aan haar haar en scholden haar

uit. U hoorde het lawaai en ging naar buiten. U werd geslagen met de kolf van de Kalasjnikov. Uw

dochter trok u naar binnen en de voordeur werd beschoten. U ging naar het appartement van een vriend

die een paar verdiepingen lager woonde. Uw broer kwam u vervolgens ophalen en bracht u naar Rafah.

U werd hier telefonisch gecontacteerd en met de dood bedreigd. U bleef vijf maanden in Rafah en stak

vervolgens de grens over. U betaalde 4000$ zodanig dat u de grens kon oversteken zonder uw

paspoort te laten zien.

In januari en juli 2017 verrichtten een aantal gemaskerde en gewapende mannen een huiszoeking in uw

huis in Tel el Hawa. Ze namen de gsm en laptop van uw vrouw in beslag. U denkt dat ze wilden

controleren of ze nog contact met u had. Een paar dagen later kon ze de toestellen weer gaan ophalen.
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Ter staving van uw asielrelaas legt u volgende documenten neer: een identiteitskaart (origineel op

DVZ neergelegd), een vervallen paspoort (origineel op DVZ neergelegd), een geldig paspoort (origineel

op DVZ neergelegd), een originele geboorteakte, een origineel UNRWA registratie formulier, een

originele huwelijksakte, twee originele verslagen van Fatah, twee kopieën van oproepingen van Hamas

(1/10/2014 en 15/1/2015), een kopie van een militaire medische kaart, een kopie van een

pensioenkaart, een kopie van een werkbadge, een kopie van uw rijbewijs, twee originele diploma’s van

de inlichtingendienst, een originele waterfactuur, een kopie van een UNRWA document (origineel op

DVZ neergelegd), een kopie van een recente geboorteakte, een kopie van een elektriciteitsfactuur,

medische en psychologische attesten van Gaza en van België, een verzendingsnota van DHL, foto’s in

verband met de beschieting van uw huis, kopieën van identiteitsdocumenten van uw vrouw en kinderen,

internetartikels in verband met de gespannen situatie in Gaza en een administratief bevel waarin

staat dat u uw werk verlaten had in 2008 omwille van medische redenen.

B. Motivering

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

worden vastgesteld dat er onvoldoende concrete elementen voorhanden zijn waaruit een bijzondere

procedurele nood in uw hoofde kan worden afgeleid die het nemen van bepaalde specifieke

steunmaatregelen rechtvaardigt. Wat betreft de stukken die u neerlegt met betrekking tot uw mentale

gezondheidstoestand kan er besloten worden dat deze geen obstakel vormden voor een goed verloop

van het gehoor. De aangehaalde nood is niet van aard is om aan te tonen dat het standaard

procedureverloop in het gedrang zou zijn en er zich steunmaatregelen opdringen.

Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw

rechten in het kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan

uw verplichtingen.

Uit uw verklaringen en de door u neergelegde documenten blijkt dat u Hamas vreest omwille van uw

werk als officier bij de inlichtingendiensten en dit in combinatie met de problemen met de Qassam

brigade in uw woontoren (CGVS p.3, p.4). Mee in het licht van de informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt en de vaststelling dat u als Palestijn een verblijfsrecht had in de

Gazastrook en er de bijstand van de UNRWA verkreeg, dient er te worden vastgesteld dat uw claim dat

u, mede omwille van uw politieke achtergrond en uw functies bij de algemene inlichtingendienst, nood

zou hebben aan internationale bescherming geloofwaardig wordt geacht. Naast de beschikbare

informatie legt u omstandige en coherente verklaringen af over uw precieze profiel en de

vervolgingsfeiten die daarvan het gevolg waren alsook van de vervolgingsfeiten gelinkt aan de

problemen in uw woontoren en staaft u uw verklaringen met de nodige documenten. De informatie

waarop het CGVS zich baseert is toegevoegd aan het administratief dossier.

Niettegenstaande het bestaan in uw hoofde van een terechte vrees voor vervolging dient, gezien uw

profiel en de specifieke dienst waarvoor u werkzaam was, in het kader van het onderzoek naar uw

asielmotieven door het CGVS evenwel te worden nagegaan of u niet valt onder de in artikel 1, par. F

van de Vluchtelingenconventie en artikel 55/2 van de wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet)

vermelde uitsluitingsgronden.

Een vreemdeling wordt uitgesloten van de vluchtelingenstatus wanneer hij valt onder artikel 1, par. F

van de Vluchtelingenconventie. Dit is ook van toepassing op personen die wetens en willens aanzetten

tot of anderszins deelnemen aan de in artikel 1, par. F van de Vluchtelingenconventie genoemde

misdrijven of daden.

Artikel 1, par F (a) van het verdrag van Genève van 28 juli 1951 stelt dat de bepalingen van dit verdrag

niet van toepassing zijn op een persoon ten aanzien van wie er ernstige redenen zijn om te

veronderstellen, dat hij een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de

menselijkheid heeft begaan, zoals omschreven in de internationale overeenkomsten welke zijn

opgesteld om bepalingen met betrekking tot deze misdrijven in het leven te roepen.

Artikel 1, par F (b) van het verdrag van Genève van 28 juli 1951 stelt dat de bepalingen van dit verdrag

niet van toepassing zijn op een persoon ten aanzien van wie er ernstige redenen zijn om te

veronderstellen dat hij een ernstig, niet-politiek misdrijf heeft begaan buiten het land van toevlucht,

voordat hij tot dit land als vluchteling is toegelaten.
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Opdat er van deelneming aan een in art. 1F van het Verdrag van Genève genoemd misdrijf sprake kan

zijn, moet de asielzoeker individuele verantwoordelijkheid treffen. Het gegeven dat een persoon nooit

zelf misdrijven zou hebben begaan volstaat niet om te besluiten dat de vreemdeling niet kan uitgesloten

worden van de vluchtelingenstatus. Medeplichtigheid (cfr.art 25,§3, Statuut van Rome van 17 juli 1998)

aan de in artikel 1, F beschreven misdrijven valt immers ook onder het toepassingsgebied van deze

uitsluitingsclausule , dit voor zover werd gehandeld met kennis van de praktijken en de asielzoeker

hierbij een substantiële of wezenlijke bijdrage heeft geleverd in de wetenschap dat zijn handelen of zijn

verzuim te handelen het misdadig gedrag faciliteerde. Een persoon moet niet fysiek het misdrijf hebben

begaan. Het aanzetten tot, helpen bij en deelnemen aan een gezamenlijke misdadige onderneming kan

volstaan (UNHCR, Guidelines on International Protection: Application of the Exclusion Clauses : Article

1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, 4 september 2003., nr.18). In dit

verband wordt nog gewezen op de uitspraak van het Joegoslavië-tribunaal dat in de Tadic-zaak

(Prosecutor v. Tadic Judgment Case No. IT-94-1-T ICTY Trial Chamber 7 May 1997) heeft overwogen

dat een verdachte strafrechtelijk verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn handelen wanneer is

komen vast te staan dat hij bewust deelnam aan het begaan van een misdrijf en indien zijn deelname

een rechtstreekse en wezenlijke invloed had op het begaan van het misdrijf door zijn daadwerkelijke

steun hieraan gedurende, voorafgaande aan of volgend op het misdrijf (rechtsoverweging 692). Onder

"wezenlijke invloed" verstaat het Joegoslaviëtribunaal dat de bijdrage een feitelijk effect heeft op het

begaan van het misdrijf en dat het misdrijf hoogstwaarschijnlijk niet op dezelfde wijze zou hebben

plaatsgevonden indien niemand de rol van de verdachte had vervuld (rechtsoverweging 688). Er is dus

sprake van een substantiële bijdrage als er een causaal verband bestaat tussen de handelingen van

een persoon en het misdrijf in kwestie.

Uit algemene informatie blijkt dat de veiligheidsdiensten van de Palestijnse autoriteit, waartoe ook de

mukhabaraat al-amma (de algemene inlichtingendienst) wordt gerekend, op systematische wijze

politieke tegenstanders onrechtmatig arresteerden en onderwierpen aan folteringen teneinde

bekentenissen te bekomen. Deze praktijken werden uitgebreid beschreven in diverse rapporten van

Amnesty International, Human Rights Watch, B’Tselem en Palestijnse mensenrechtenorganisaties zoals

PHRMG en al Haq. Uit deze rapporten komt onomstotelijk naar voor dat de algemene inlichtingendienst

bekend stond om haar betrokkenheid bij ernstige en systematische schendingen van mensenrechten.

Deze informatie is toegevoegd aan het administratieve dossier.

Gezien het stelselmatige en doelbewuste karakter van deze mensenrechtenschendingen kunnen deze

daden volgens artikel 7 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof bovendien

gekwalificeerd worden als misdaden tegen de menselijkheid. Dit artikel bepaalt immers dat onder

misdaad tegen de menselijkheid één van de volgende handelingen verstaan wordt, indien gepleegd

als onderdeel van een wijdverbreide of stelselmatige aanval gericht tegen een burgerbevolking, met

kennis van de aanval: "... (a) moord; (b) uitroeiing; (c) slavernij; (d) deportatie of gedwongen

overbrenging van bevolking; (e) gevangenneming of elke andere ernstige beroving van de

lichamelijke vrijheid in strijd met de fundamentele regels van internationaal recht; (f) marteling;

(g) verkrachting, seksuele slavernij, gedongen prostitutie, gedwongen zwangerschap, gedwongen

sterilisatie, of elke andere vorm van seksueel geweld van vergelijkbare ernst; (h) vervolging van een

identificeerbare groep of collectiviteit op politieke, raciale gronden of gronden betreffende nationaliteit,

op etnische, culturele of godsdienstige gronden, of op grond van het geslacht, zoals nader omschreven

is in het derde punt of op andere gronden die algemeen ontoelaatbaar worden geacht krachtens het

internationale recht, in verband met in dit punt bedoelde handelingen of een misdaad waarover het Hof

rechtsmacht heeft; (i) gedwongen verdwijningen; (j) apartheid; (k) andere onmenselijke handelingen

van vergelijkbare aard waardoor opzettelijk ernstig lijden of ernstig lichamelijk letsel of schade

aan de geestelijke of lichamelijke gezondheid wordt veroorzaakt.

Uit uw verklaringen blijkt dat u jarenlang, van 1994 tot 2007, werkzaam was voor de algemene

inlichtingendienst. U werkte in de inlichtingendienst, eerst in de afdeling die informatie verzamelde om

vervolgens naar de afdeling van veiligheidsoperaties over te stappen (CGVS II p.7, p.8). U sloot uw

carrière aldaar af in de graad van mulazem awel (eerste luitenant) (CGVS II p.7, I p.9). Tijdens uw

werkzaamheden was u verantwoordelijk voor het opstellen van rapporten op basis van informatie die u

via uw informanten verkreeg. Het ging hoofdzakelijk over informatie in verband met leden van Hamas en

Jihad el Islamiyah (CGVS II p.8, p.14). U stelde niet enkel rapporten op over de personen naar wie u

onderzoek moest doen. U stelde ook rapporten op over de informanten zelf, in het geval dat deze

mensen geen of onjuiste informatie verschaften (CGVS II p.12, p.13). Naar aanleiding van

deze rapporten, zowel over de leden van Hamas, de leden van Jihad el Islamiyah en de informanten
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zelf, werden er mensen gearresteerd en ondervraagd. Tijdens de ondervragingen werd er veelvuldig

gefolterd, zo blijkt uit uw verklaringen (CGVS II p.14, I p.10). U verklaarde dat het toepassen van

foltertechnieken tijdens de ondervraging de gebruikte politiek is (CGVS II p.14, p.15). Door het opstellen

van dergelijke rapporten leverde u aldus een individuele, substantiële bijdrage tot het lot dat deze

mensen te beurt viel.

Uit uw verklaringen blijkt dat u in elk van uw functies en sinds het moment van uw indiensttreding in

1994 op de hoogte was van het feit dat de dienst waar u werkzaam voor was zich schuldig maakte aan

schendingen van de mensenrechten. (CGVS II p.14). U bevestigde dat er veelvuldig in de

inlichtingendienst gefolterd werd (CGVS I p.10). U lichtte toe dat er tijdens het onderzoek geweld

gebruikt werd. Zo moesten de arrestanten op een been staan gedurende een uur, als ze dan hun voet

wilden neerzetten werden ze met een zweep geslagen. Het kwam ook voor dat gevangenen gemaskerd

werden en vervolgens in hun gezicht geslagen. Men gebruikte voorts psychologisch geweld of lieten

mensen heel lang alleen achter in een kamer (CGVS I p.11). Uw collega’s en vrienden die op de

ondervragingsafdeling werkten lichtten u over de door hun gebruikte praktijken in (CGVS I p.11). Het

was de gebruikte politiek tijdens ondervragingen dat er fysieke foltering toegepast werd, zo verklaart u

(CGVS II p.14).

Gelet op uw verklaringen over uw werkzaamheden van 1994 tot 2007 bij de algemene inlichtingendienst

en gelet op uw verklaringen dat u de kennis bezat dat de rapporten die u opstelde werden gebruikt om

mensen te arresteren, te martelen, en op te sluiten, dient te worden geconcludeerd dat u rechtstreeks

en met kennis van zaken een materiële bijdrage leverde aan deze praktijken die gekwalificeerd dienen

te worden als misdrijven tegen de menselijkheid in de zin van artikel 1F a van de

Vluchtelingenconventie.

Foltering dient voorts ook gekwalificeerd als een ernstig, niet-politiek misdrijf in de zin van artikel 1F b

van de Vluchtelingenconventie. De daden waar u bij betrokken was vonden plaats buiten uw land van

toevlucht en voordat u tot dit land als vluchteling werd toegelaten; aan deze voorwaarde onder art. 1F(b)

van de Vluchtelingenconventie is dus voldaan.

Het UNHCR stelt dat met volgende factoren rekening moet worden gehouden om te bepalen of de ten

laste gelegde feiten al dan niet als ernstig kunnen worden gekwalificeerd: de aard van het misdrijf, het

toegebrachte leed, het type procedure voor de berechting van het misdrijf, de (aard van de) voorziene

straf, en de vraag of de meeste andere rechtssystemen het misdrijf in kwestie eveneens als ernstig

zouden beschouwen. Volgens het UNHCR dient een misdrijf als niet-politiek gekwalificeerd te worden

indien het werd gepleegd om andere dan politieke motieven, zoals persoonlijke redenen of voordeel.

Indien er geen rechtstreeks en causaal verband bestaat tussen het gepleegde misdrijf en het

nagestreefd politiek doel of het misdrijf niet in verhouding staat tot het nagestreefd politiek doel wegens

het extreem gewelddadig karakter ervan, is het misdrijf evenmin politiek van aard (UNHCR, Guidelines

on International Protection: Application of the Exclusion Clauses : Article 1F of the 1951 Convention

relating to the Status of Refugees, 4 september 2003). Dit blijkt tevens uit artikel 12, par 2 (b) van

de Kwalificatierichtlijn waarin uitdrukkelijk gesteld wordt dat bijzonder wrede handelingen, zelfs indien zij

met een beweerd politiek oogmerk zijn uitgevoerd, als ernstige, niet- politieke misdrijven aangemerkt

kunnen worden.

Foltering wordt in het Belgisch strafrecht gedefinieerd als “elke opzettelijke onmenselijke behandeling

die hevige pijn of ernstig en vreselijk lichamelijk of geestelijk lijden veroorzaakt”. Onmenselijke

behandeling wordt gedefinieerd als “elke behandeling waardoor een persoon opzettelijk ernstig

geestelijk of lichamelijk leed wordt toegebracht, onder meer om van hem inlichtingen te verkrijgen of

bekentenissen af te dwingen of om hem te straffen, of om druk op hem of op derden uit te oefenen, of

hem of derden te intimideren. (art. 417bis SW). Op het onderwerpen van een persoon aan foltering of

een onmenselijke behandeling staan in het Belgisch strafrecht respectievelijk gevangenisstraffen van 10

tot 20 jaar en 10 tot 15 jaar indien zij gepleegd worden door een openbare officier of ambtenaar, drager

of agent van de openbare macht die handelt naar aanleiding van de uitoefening van zijn bediening. (art.

417ter en art. 417quater SW). Bijgevolg kan dit misdrijf, dat een ernstige schending van de fysieke en/of

psychische integriteit van het slachtoffer vormt, niet anders dan ernstig genoemd worden.

Ten slotte kan er ook geen sprake zijn van een politiek misdrijf, waarop uitsluiting niet van toepassing

zou zijn. Het verbod op foltering is namelijk in het internationaal recht terug te vinden in talrijke

verdragen (zie bv. art.3 EVRM en art.5 UVRM) en behoort tot het internationaal gewoonterecht.
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(UNHCR: Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951

Convention relating to the Status of Refugees, par.87).

Het belangrijkste verdrag in dit kader is het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en

onterende behandeling of bestraffing, aangenomen te New York op 10 december 1984 en door België

geratificeerd op 9 juni 1999 (B.S., 28 oktober 1999). Dit verdrag definieert foltering als “iedere handeling

waardoor opzettelijk hevige pijn of hevig leed, lichamelijk dan wel geestelijk, wordt toegebracht aan een

persoon met zulke oogmerken als om van hem of van een derde inlichtingen of een bekentenis te

verkrijgen, hem te bestraffen voor een handeling die hij of een derde heeft begaan of waarvan hij of een

derde wordt verdacht deze te hebben begaan, of hem of een derde te intimideren of ergens toe te

dwingen dan wel om enigerlei reden gebaseerd op discriminatie van welke aard ook, wanneer zulke pijn

of zulk leed wordt toegebracht door of op aanstichten van dan wel met de instemming of gedogen van

een overheidsfunctionaris of andere persoon die in een officiële hoedanigheid handelt. Foltering omvat

niet pijn of leed slechts voortvloeiend uit, inherent aan of samenhangend met wettige straffen.” (art.1.1

CAT) Bovendien kunnen volgens dit verdrag geen uitzonderlijke omstandigheden worden ingeroepen ter

rechtvaardiging van foltering. (art.2 CAT) Het UNHCR stelt eveneens dat “[…]daden van foltering zijn

verboden onder internationaal recht. Afhankelijk van de context, zullen zij gewoonlijk leiden tot uitsluiting

onder art. 1F.“ (UNHCR: Guidelines on International Protection; Application of the Exclusion

Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, par.27). Het lijdt dan ook

geen twijfel dat foltering als ernstig misdrijf gekwalificeerd dient te worden.

Dient dan ook te worden geconcludeerd dat de foltering waarbij u betrokken was tijdens uw jarenlange

carrière bij de inlichtingendiensten, zoals hierboven uiteengezet, ook gekwalificeerd moet worden als

een ernstig niet-politiek misdrijf in de zin van artikel 1 par F (b) van de Vluchtelingenconventie.

Gelet op het gegeven dat de algemene inlichtingendienst van de Palestijnse autoriteit zich schuldig

heeft gemaakt aan ernstige en systematische mensenrechtenschendingen; het feit dat u van 1994 tot

2007 op verschillende afdelingen van de algemene inlichtingendienst tewerk gesteld was en u doorheen

uw hele loopbaan op de hoogte was van de misdrijven die door uw dienst werden gepleegd; u rapporten

opstelde die leidden tot de arrestatie van mensen; en dat de arrestanten door uw collega’s van de

ondervragingsdienst gefolterd werden, dient er besloten te worden dat u een materiële en substantiële

bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de mensenrechtenschendingen die van 1994 tot

2007 op systematische wijze door de algemene inlichtingendienst van de Palestijnse autoriteiten in

Gaza werden gepleegd. Er bestaan dan ook voldoende ernstige redenen die uw individuele

verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van de in artikel 1, paragraaf F (a) en (b) van het Verdrag

van Genève genoemde misdrijven aantonen.

U bracht geen afdoende verschoningsgronden aan, hoewel u uitgebreid de kans wordt geboden tijdens

de twee gehoren om deze aan te brengen en u eveneens geconfronteerd wordt met de mogelijkheid tot

uitsluiting (CGVS II, p. 18). Allereerst dient er nogmaals gewezen te worden op uw jarenlange carrière

waarbij u opklom tot rang van eerste luitenant. U geeft voorts toe dat u op de hoogte was van de

mensenrechtenschendingen gepleegd door de inlichtingendienst. U betreurde deze en wilde er niet

rechtstreeks bij betrokken worden, aangezien dat tegen uw natuur was (CGVS I p.10, II p.14, p.15). U

werd zelf een aantal keren een postje aangeboden waar het er hardhandig aan toe ging, een functie,

waar u dan ook voor bedankte, daar u tegen alle vormen van geweld was (CGVS I p.10). U heeft echter

niets ondernomen om een einde aan het geweld te maken of dit aan te klagen. U heeft uw oversten hier

niet over aangesproken, dat interesseerde u niet en u vond niet dat dat uw zaken waren. U bent er

immers niet voor verantwoordelijk, zo zegt u (CGVS II p.15). U verklaarde dat er, aangezien

de Palestijnse Autoriteit een legitieme overheid was, inspecties gebeurden door

mensenrechtenorganisaties (CGVS I p.11). U heeft nagelaten deze mensenrechteninstanties in te

lichten over de wantoestanden die voorvielen in uw departement. U vond dit niet uw taak, de

mensenrechtenorganisaties moeten zelf maar hun werk doen, vond u. U bewandelde een pad en

wenste hier niet van af te wijken (CGVS II p.15). Verder dan een sporadisch gesprek met uw collega’s

over uw bedenking dat jullie eigenlijk toch andere technieken zouden moeten gebruiken, kwam u niet. U

heeft meerdere jaren voor de inlichtingendienst gewerkt. Het kwam niet in u op om de wanpraktijken van

deze instantie de rug toe te keren en elders te gaan werken. U was immers van mening dat uw werk

niets te maken had met de veelvuldige mishandelingen die er gebeurde. Dit gebeurde op de dienst

ondervragingen en dat was los van u, zo meent u (CGVS II p.15, p.16). Uit bovenstaande kan

geconcludeerd worden dat er in uw geval allerminst sprake is van dwang of andere

verschoningsgronden. U geeft evenmin blijk van enige spijt of gewetenswroeging. U wilde vooral uw
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werk goed doen. U wilde volledige en juiste informatie doorgeven, zodanig dat u ’s nachts rustig kon

slapen (CGVS II p.16).

Er dient bijgevolg besloten te worden dat er voldoende ernstige redenen zijn om te concluderen dat u

medeplichtig was aan de door de inlichtingendienst van de Palestijnse autoriteiten gepleegde misdrijven

waarbij u handelde met kennis van de praktijken en geen enkele omstandigheid u van uw individuele

verantwoordelijkheid vrijstelt.

Gezien het geheel aan bovenstaande objectieve vaststellingen moet dan ook worden vastgesteld dat er

ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat u wetens en willens medeplichtig bent aan misdrijven

tegen de menselijkheid en ernstige niet-politieke misdrijven. U moet dan ook worden uitgesloten van de

vluchtelingenstatus in de zin van artikel 1, par. F (a) en (b) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951

en art. 55/2 van de Vreemdelingenwet.

Bijgevolg dient u om dezelfde redenen te worden uitgesloten van de subsidiaire beschermingsstatus op

basis van art. 55/4 van de Vreemdelingenwet.

De documenten die u voorlegt kunnen bovenstaande appreciatie niet wijzigen. Ze zijn een aanwijzing

voor uw identiteit, herkomst en profiel. Voorst staven ze gedeeltelijk uw voorgehouden vervolgingsfeiten

en beschrijven ze uw medische en psychologische toestand. Geen van deze documenten toont echter

aan dat u niet uitgesloten dient te worden van internationale bescherming.

Wanneer de Commissaris-generaal een persoon uitsluit van de vluchtelingenstatus en de

subsidiaire beschermingsstatus, moet hij overeenkomstig artikel 55/2, tweede lid en artikel 55/4, § 4 van

de Vreemdelingenwet een advies verstrekken over de verenigbaarheid van een verwijderingsmaatregel

met de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Het CGVS is van oordeel dat u noch direct of

indirect mag worden teruggeleid naar Gaza. Een verwijderingsmaatregel is dan ook niet verenigbaar

met de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

C. Conclusie

Steunend op de artikelen 55/2 en 55/4 van de Vreemdelingenwet wordt u uitgesloten van de

vluchtelingenstatus en uitgesloten van de subsidiaire beschermingsstatus.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. De Raad stelt vast dat verzoeker in zijn verzoekschrift uitdrukkelijk vermeldt dat hij beroep

aantekent tegen de uitsluiting van de vluchtelingenstatus en de uitsluiting van de subsidiaire

beschermingsstatus en dat hij dit uitwerkt aan de hand van een aantal grieven waarin hij de motieven

van de bestreden beslissing aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt en poogt te verklaren of te

weerleggen. Derhalve blijkt uit het verzoekschrift dat verzoeker zich in deze beroept op de schending

van de materiële motiveringsplicht.

Verzoeker formuleert zijn verweer als volgt:

“A. Voorafgaand

Niettegenstaande zijn vrees, is verweerster van mening dat verzoeker uitgesloten moet worden van de

vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 1, F (a) en (b) van het

Verdrag van Genève van 28 juli 1951.

Luidens dit artikel wordt een vreemdeling uitgesloten van de vluchtelingenstatus wanneer hij een misdrijf

tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de menselijkheid heeft begaan, zoals

omschreven in de internationale overeenkomsten die zijn opgesteld om bepalingen met betrekking tot

deze misdrijven in het leven te roepen, of wetens en willens heeft aangezet tot of anderszins heeft

deelgenomen aan dergelijk misdrijf.

Het in de bestreden beslissing geciteerde artikel 7 van het Statuut van Rome van 17 juli 1998 inzake het

Internationaal Strafhof omschrijft wat onder misdaden tegen de menselijkheid dient te worden verstaan.

Opdat er daadwerkelijk sprake kan zijn van misdaden tegen de menselijkheid moeten de handelingen

opgesomd in het artikel in kwestie gepleegd worden als onderdeel van een wijdverbreide of

stelselmatige aanval tegen een burgerbevolking.

Opdat er van deelneming aan zulk misdrijf sprake kan zijn, moet de vreemdeling individuele

verantwoordelijkheid treffen, hetgeen inhoudt dat hij een substantiële bijdrage heeft geleverd aan het
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misdrijf, wetende dat zijn handelen het misdrijf vergemakkelijkte (UNHCR, Guidelines on international

protection: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status

of Refugees, 2003, p.6).

Verzoeker benadrukt dat men in dezelfde richtlijnen van UNHCR ook terugvindt dat de individuele

verantwoordelijkheid inhoudt dat er wetens en willens werd gehandeld.

In een bijhorende nota wordt naast het element van wetens en willens ook het element van de morele

keuze toegelicht.

Opdat iemand individueel verantwoordelijk kan worden gesteld voor misdaden tegen de menselijkheid

moet deze persoon dus wetens en willens een substantiële bijdrage geleverd hebben aan die misdaden

tegen de menselijkheid.

Om tot de toepassing van artikel 1, F van het Verdrag van Geneve juncto artikel 55/2 van de

Vreemdelingenwet te besluiten dient de actuele vrees voor vervolging in de zin van artikel 1, A van

voormeld verdrag onderzocht te worden, rekening houdend met de verklaringen van verzoeker.

Daarbij dient de ernst van de gestelde daden te worden geapprecieerd rekening houdende met de

functie van de persoon, zijn (mede)verantwoordelijkheid, de voorgehouden verschoningsgronden, en de

eventuele strafrechtelijke veroordelingen, dit alles in het licht van de aan het administratief dossier

toegevoegde informatie.

Verzoeker verwijst tenslotte nog naar de omzichtigheid waarmee de uitsluitingsclausule moet worden

toegepast, zoals ook aangehaald door UNHCR en Uw Raad.

Uw Raad benadrukte in dit verband reeds eerder dat artikel 1, F van het Verdrag van Genève een

uitzonderingsbepaling is met bijzonder zware gevolgen zodat de bepaling, inzonderheid wat de

vaststelling en de kwalificatie van de feiten betreft, met de grootste omzichtigheid moet worden

toegepast.

B. Het ligt voor de hand dat verzoeker – net zoals iedereen - op de hoogte was van de

verschrikkelijke praktijken

Verzoeker zal niet ontkennen dat hij op hoogte is van de terreur, uitgeoefend door de Palestijnse

veiligheidsdiensten.

Deze informatie is echter wijdverspreid.

Verzoeker is, net zoals elke Palestijn en zoals iedereen ter wereld, op de hoogte van het feit dat de

Palestijnse veiligheids- en inlichtingendiensten een verschrikkelijke reputatie hadden en nog steeds

hebben.

Verzoeker bevestigt dat hij, net zoals iedere Palestijn en zoals iedereen ter wereld, op de hoogte is van

het feit dat de Palestijnse veiligheids- en inlichtingendiensten een verschrikkelijke reputatie hebben en

van de folteringen die door het Syrische regime werden en worden toegepast.

Het feit dat verzoeker over deze informatie beschikt ligt voor de hand en is allesbehalve abnormaal.

De informatie die verzoeker tijdens zijn gehoor verschafte over de toegepaste foltertechnieken ed.

verwierf hij, net zoals elke Palestijn en zoals iedereen ter wereld, grotendeels via de media en door het

lezen van rapporten van mensenrechtenorganisaties.

In het kader van zijn gehoor gaf verzoeker toe dat er op het ondervragingsbureau héél uitzonderlijk eens

iemand geslagen werd. Dit gebeurde volgens verzoeker echter niet vaak.

Verzoeker is formeel dat er van marteling nooit sprake was op zijn dienst

Dat dit zelden gebeurde op zijn dienst is evident, nu verzoeker werkte op de ‘informatiebank’.

Die dienst hield zich bezig met het verzamelen van informatie over personen die aan de slag wilden

gaan bij de autoriteiten. Er werd dan nazicht gedaan van hun personalia, opleiding, strafblad etc. Eerder

uitzonderlijk werd er informatie verzameld over leden van Hamas en Jihad el Islamiyah.

Martelingen vonden plaats op het niveau van de ondervragingsdiensten, niet op de dienst waar

verzoeker werkzaam was. Dit wordt door verweerster ook niet betwist.

Natuurlijk hoorde verzoeker vanuit zijn professionele activiteiten wel via via over wat er zich afspeelde

op de ondervragingsdiensten.

Hij kon hiertegen echter niet optreden vanuit zijn positie.

C. Verzoeker leverde echter geen substantiële bijdrage in de bewuste misdaden tegen de

menselijkheid, gepleegd door het Syrische regime

Verzoeker benadrukt om tot zijn individuele verantwoordelijkheid te besluiten, er door hem een

substantiële bijdrage aan de vermelde misdrijven vastgesteld moet worden.

Verzoeker is het niet eens met de vaststellingen in de bestreden beslissing hieromtrent.

Verzoeker verwijst in dit kader naar wat hij onder punt b) uiteen zette.
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De daden die hij stelde waren noch cruciaal, noch van enig doorslaggevend belang voor de uitvoering

van de oorlogsstrategie door de veiligheidsdiensten.

Zo de mensenrechtenschendingen die op systematische wijze in de schoot van de diverse Palestijnse

veiligheidsdiensten werden en worden begaan en de acties in het kader van de repressie tegen het deel

van de bevolking dat zich tegen het Palestijnse regime kantte als laakbaar en verwerpelijk kunnen

bestempeld worden, kan niet anders orden vastgesteld dat verzoeker geen individuele

verantwoordelijkheid kan worden aangewreven die inhoudt dat hij een substantiële bijdrage heeft

geleverd aan een misdrijf tegen de menselijkheid, wetende dat zijn handelen het misdrijf

vergemakkelijkte en dat niet kan worden besloten dat hij in het kader van de uitoefening van zijn functie

een substantiële bijdrage heeft geleverd aan misdrijven tegen de menselijkheid.

De Palestijnse veiligheidsdiensten bestaat uit een netwerk van duizenden personen. Verzoeker was

maar 1 van hen.

Verzoeker werkte samen met informanten die gekozen werden door anderen, lees: zijn oversten.

Alle verslagen die werden opgesteld werden nagelezen door anderen, lees: zijn oversten.

Arrestaties konden maar plaatsvinden na instructie van anderen, lees: zijn oversten.

Dit klemt des te meer daar uit verzoekers verklaringen duidelijk blijkt dat hij het regime onrechtvaardig

vond en dat verzoeker wel degelijk morele bezwaren had tegen het optreden van de veiligheidsdiensten.

Hij kreeg zelfs een hogere, betere functie aangeboden, doch wees het aanbod af omdat hij er in contact

zou komen met de gekende hardhandige praktijken.

Het beste bewijs dat het aandeel van verzoeker verwaarloosbaar is, is het feit dat hij sinds de

machtsshift en het aantreden van Hamas, nooit door die laatste gevangen werd gezet.

D. Conclusie

Als conclusie dient te worden vastgesteld dat de voorwaarden voor de toepassing van artikel 1, F (a) en

artikel 55/2 in casu niet worden aangetoond en dat verzoeker niet als medeplichtige aan misdaden

tegen de menselijkheid kan worden Verzoeker voldoet volledig aan de in de definitie van vluchtelingen,

zoals opgenomen in artikel 1, A (2) van het Verdrag van Geneve, aangegeven gronden, zodat hij als

vluchteling dient te worden erkend.

Hij heeft een gegronde vrees voor vervolging, zoals ook de andere leden van zijn gezin, erkend door het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, en hij heeft zich nooit schuldig

gemaakt als dader of medeplichtige aan mensenrechtenschendingen en de in artikel 1, F van het

Verdrag van Genève genoemde misdrijven.

Hij moet bijgevolg worden erkend als vluchteling in de zin van de Conventie van Genève.

In ondergeschikte orde wil verzoeker zich beroepen op subsidiaire bescherming.

Hij benadrukt andermaal dat hij zich nooit schuldig heeft gemaakt aan mensenrechtenschendingen en

stelt dat het geen uitvoerig betoog hoeft dat de algemene situatie in PALESTINA heden precair en

onstabiel is en hij aldus minstens het subsidiaire beschermingsstatuut moet genieten.”

2.2. Er worden geen stavingsstukken aan het verzoekschrift gevoegd.

2.3. Ter terechtzitting legt verzoeker overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van de

Vreemdelingenwet een aanvullende nota neer samen met twee medisch attesten d.d. 8 november 2018

en d.d. 12 november 2018.

2.4. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoeker overeenkomstig artikel 1, F (a) en (b) van het

Verdrag van Genève en artikel 55/2 van de Vreemdelingenwet uitgesloten van de vluchtelingenstatus

omdat hij medeplichtig was aan de door de inlichtingendienst van de Palestijnse autoriteiten gepleegde

misdrijven waarbij verzoeker handelde met kennis van de praktijken en geen enkele omstandigheid hem

van zijn individuele verantwoordelijkheid vrijstelt, en wordt hij op grond van artikel 55/4 van de

Vreemdelingenwet om dezelfde reden uitgesloten van bescherming onder de subsidiaire

beschermingsstatus.

2.5. Na lezing van het administratief dossier treedt de Raad de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen bij waar deze oordeelt als volgt:

“Uit uw verklaringen en de door u neergelegde documenten blijkt dat u Hamas vreest omwille van uw

werk als officier bij de inlichtingendiensten en dit in combinatie met de problemen met de Qassam

brigade in uw woontoren (CGVS p.3, p.4). Mee in het licht van de informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt en de vaststelling dat u als Palestijn een verblijfsrecht had in de

Gazastrook en er de bijstand van de UNRWA verkreeg, dient er te worden vastgesteld dat uw claim dat

u, mede omwille van uw politieke achtergrond en uw functies bij de algemene inlichtingendienst, nood
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zou hebben aan internationale bescherming geloofwaardig wordt geacht. Naast de beschikbare

informatie legt u omstandige en coherente verklaringen af over uw precieze profiel en de

vervolgingsfeiten die daarvan het gevolg waren alsook van de vervolgingsfeiten gelinkt aan de

problemen in uw woontoren en staaft u uw verklaringen met de nodige documenten. De informatie

waarop het CGVS zich baseert is toegevoegd aan het administratief dossier.”

2.6. Desalniettemin dient te worden nagegaan of verzoeker, gezien zijn profiel en de specifieke dienst

waarvoor hij werkzaam was, niet valt onder de toepassing van artikel 55/2 van de Vreemdelingenwet

juncto artikel 1, F van de Conventie van Genève van 28 juli 1951.

Luidens deze artikelen wordt een vreemdeling uitgesloten van de vluchtelingenstatus wanneer er

ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat hij een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of

een misdrijf tegen de menselijkheid in de zin van artikel 1, F (a) van het Verdrag van Genève heeft

begaan, zoals omschreven in de internationale overeenkomsten die zijn opgesteld om bepalingen met

betrekking tot deze misdrijven in het leven te roepen, of wanneer hij wetens en willens heeft aangezet

tot of anderszins heeft deelgenomen aan dergelijk misdrijf. Het in de bestreden beslissing geciteerde

artikel 7 van het Statuut van Rome van 17 juli 1998 inzake het Internationaal Strafhof omschrijft wat

onder misdrijven tegen de menselijkheid dient te worden verstaan. Marteling wordt beschouwd als

misdrijf tegen de menselijkheid. Opdat er daadwerkelijk sprake kan zijn van misdaden tegen de

menselijkheid moeten de handelingen opgesomd in het artikel in kwestie gepleegd worden als

onderdeel van een wijdverbreide of stelselmatige aanval tegen een burgerbevolking, waarbij onder

“aanval gericht tegen een burgerbevolking” wordt verstaan: “een wijze van optreden die met zich brengt

het meermalen plegen van in het eerste lid bedoelde handelingen tegen een burgerbevolking ter

uitvoering of voortzetting van het beleid van een organisatie of Staat, dat het plegen van een dergelijke

aanval tot doel heeft.”

Foltering dient voorts ook gekwalificeerd als een ernstig, niet-politiek misdrijf in de zin van artikel 1, F (b)

van het Verdrag van Genève. De bestreden beslissing zet op correcte wijze het volgende uiteen:

“Het UNHCR stelt dat met volgende factoren rekening moet worden gehouden om te bepalen of de ten

laste gelegde feiten al dan niet als ernstig kunnen worden gekwalificeerd: de aard van het misdrijf, het

toegebrachte leed, het type procedure voor de berechting van het misdrijf, de (aard van de) voorziene

straf, en de vraag of de meeste andere rechtssystemen het misdrijf in kwestie eveneens als ernstig

zouden beschouwen. Volgens het UNHCR dient een misdrijf als niet-politiek gekwalificeerd te worden

indien het werd gepleegd om andere dan politieke motieven, zoals persoonlijke redenen of voordeel.

Indien er geen rechtstreeks en causaal verband bestaat tussen het gepleegde misdrijf en het

nagestreefd politiek doel of het misdrijf niet in verhouding staat tot het nagestreefd politiek doel wegens

het extreem gewelddadig karakter ervan, is het misdrijf evenmin politiek van aard (UNHCR, Guidelines

on International Protection: Application of the Exclusion Clauses : Article 1F of the 1951 Convention

relating to the Status of Refugees, 4 september 2003). Dit blijkt tevens uit artikel 12, par 2 (b) van

de Kwalificatierichtlijn waarin uitdrukkelijk gesteld wordt dat bijzonder wrede handelingen, zelfs indien zij

met een beweerd politiek oogmerk zijn uitgevoerd, als ernstige, niet- politieke misdrijven aangemerkt

kunnen worden.

Foltering wordt in het Belgisch strafrecht gedefinieerd als “elke opzettelijke onmenselijke behandeling

die hevige pijn of ernstig en vreselijk lichamelijk of geestelijk lijden veroorzaakt”. Onmenselijke

behandeling wordt gedefinieerd als “elke behandeling waardoor een persoon opzettelijk ernstig

geestelijk of lichamelijk leed wordt toegebracht, onder meer om van hem inlichtingen te verkrijgen of

bekentenissen af te dwingen of om hem te straffen, of om druk op hem of op derden uit te oefenen, of

hem of derden te intimideren. (art. 417bis SW). Op het onderwerpen van een persoon aan foltering of

een onmenselijke behandeling staan in het Belgisch strafrecht respectievelijk gevangenisstraffen van 10

tot 20 jaar en 10 tot 15 jaar indien zij gepleegd worden door een openbare officier of ambtenaar, drager

of agent van de openbare macht die handelt naar aanleiding van de uitoefening van zijn bediening. (art.

417ter en art. 417quater SW). Bijgevolg kan dit misdrijf, dat een ernstige schending van de fysieke en/of

psychische integriteit van het slachtoffer vormt, niet anders dan ernstig genoemd worden.

Ten slotte kan er ook geen sprake zijn van een politiek misdrijf, waarop uitsluiting niet van toepassing

zou zijn. Het verbod op foltering is namelijk in het internationaal recht terug te vinden in talrijke

verdragen (zie bv. art.3 EVRM en art.5 UVRM) en behoort tot het internationaal gewoonterecht.

(UNHCR: Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951

Convention relating to the Status of Refugees, par.87).
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Het belangrijkste verdrag in dit kader is het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en

onterende behandeling of bestraffing, aangenomen te New York op 10 december 1984 en door België

geratificeerd op 9 juni 1999 (B.S., 28 oktober 1999). Dit verdrag definieert foltering als “iedere handeling

waardoor opzettelijk hevige pijn of hevig leed, lichamelijk dan wel geestelijk, wordt toegebracht aan een

persoon met zulke oogmerken als om van hem of van een derde inlichtingen of een bekentenis te

verkrijgen, hem te bestraffen voor een handeling die hij of een derde heeft begaan of waarvan hij of een

derde wordt verdacht deze te hebben begaan, of hem of een derde te intimideren of ergens toe te

dwingen dan wel om enigerlei reden gebaseerd op discriminatie van welke aard ook, wanneer zulke pijn

of zulk leed wordt toegebracht door of op aanstichten van dan wel met de instemming of gedogen van

een overheidsfunctionaris of andere persoon die in een officiële hoedanigheid handelt. Foltering omvat

niet pijn of leed slechts voortvloeiend uit, inherent aan of samenhangend met wettige straffen.” (art.1.1

CAT) Bovendien kunnen volgens dit verdrag geen uitzonderlijke omstandigheden worden ingeroepen ter

rechtvaardiging van foltering. (art.2 CAT) Het UNHCR stelt eveneens dat “[…]daden van foltering zijn

verboden onder internationaal recht. Afhankelijk van de context, zullen zij gewoonlijk leiden tot uitsluiting

onder art. 1F.“ (UNHCR: Guidelines on International Protection; Application of the Exclusion

Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees, par.27). Het lijdt dan ook

geen twijfel dat foltering als ernstig misdrijf gekwalificeerd dient te worden.”

Opdat er van deelneming aan zulk misdrijf sprake kan zijn, moet de vreemdeling individuele

verantwoordelijkheid treffen, hetgeen inhoudt dat hij een substantiële bijdrage heeft geleverd aan het

misdrijf, wetende dat zijn handelen het misdrijf vergemakkelijkte (UNHCR, Guidelines on international

Protection: Application on the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the

Status of Refugees, 2003, p. 6).

Om tot de toepassing van artikel 1, F van het Verdrag van Genève juncto artikel 55/2 van de

Vreemdelingenwet te besluiten onderzoekt de Raad de actuele vrees voor vervolging in de zin van

artikel 1, A van voormeld verdrag en houdt hij rekening met de verklaringen van de verzoeker waarbij de

ernst van de gestelde daden wordt geapprecieerd rekening houdende met de functie van de persoon,

zijn (mede)verantwoordelijkheid, de voorgehouden verschoningsgronden, en de eventuele

strafrechtelijke veroordelingen, dit alles in het licht van de aan het administratief dossier toegevoegde

informatie.

2.7. In de bestreden beslissing wordt omstandig uiteengezet waarom verzoeker onder voornoemde

voorwaarden valt. De Raad stelt vast dat verzoeker in voorliggend verzoekschrift geen ernstige poging

onderneemt om de motieven dienaangaande zoals opgenomen in de bestreden beslissing te

ontkrachten.

Zo erkent verzoeker dat hij, zoals elke Palestijn, op de hoogte is van het feit dat de Palestijnse

veiligheids- en inlichtingendiensten een verschrikkelijke reputatie hadden en nog steeds hebben, alsook

van de folteringen die door het regime werden en worden toegepast. Hij verklaart in het verzoekschrift

echter formeel dat er van marteling nooit sprake was op de dienst waar hij werkzaam was en stelt dat hij

de informatie die hij tijdens zijn gehoor verschafte over de toegepaste foltertechnieken grotendeels

verwierf via de media en door het lezen van mensenrechtenrapporten. In het ondervragingsbureau werd

er wel héél uitzonderlijk iemand geslagen. Uit de informatie vervat in het administratief dossier blijkt

echter dat de veiligheidsdiensten van de Palestijnse autoriteiten, waartoe ook de algemene

inlichtingendienst wordt gerekend, in de periode dat verzoeker er werkzaam was op systematische wijze

haar politieke tegenstanders maar ook burgers die verdacht werden van collaboratie met de Israëlische

staat, onrechtmatig arresteerde en onderwierp aan folteringen teneinde bekentenissen te bekomen. De

uiteenzetting in het verzoekschrift, waar verzoeker voorhoudt dat er op het ondervragingsbureau heel

uitzonderlijk eens iemand geslagen werd, valt bovendien niet te rijmen met zijn verklaringen tijdens het

persoonlijk onderhoud op het CGVS, waar hij verklaarde dat het toepassen van foltertechnieken tijdens

de ondervraging de gebruikte politiek is (notities persoonlijk onderhoud 11 augustus 2016, p. 10; 15

december 2017, p. 14-15).

In zoverre verzoeker zijn handelen nog tracht te minimaliseren, stellende dat de martelingen niet op zijn

dienst plaatsvonden en dat de daden die hij stelde noch cruciaal noch van enig doorslaggevend belang

waren, wijst de Raad erop dat niet kan ontkend worden dat verzoeker tijdens zijn werkzaamheden

binnen de algemene inlichtingendienst verantwoordelijk was voor het opstellen van rapporten, naar

aanleiding waarvan mensen werden gearresteerd, opgesloten en gemarteld. Uit verzoekers verklaringen

blijkt tevens dat hij in elk van zijn functies en sinds het moment van zijn indiensttreding in 1994 op de
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hoogte was van het feit dat de dienst waar hij werkzaam voor was zich schuldig maakte aan

schendingen van de mensenrechten (notities persoonlijk onderhoud 15 december 2017, p. 14). Waar

verzoeker in het verzoekschrift opwerpt dat het feit dat hij sinds de machtsshift en het aantreden van

Hamas nooit door deze laatste gevangen werd gezet het bewijs is dat zijn aandeel verwaarloosbaar is,

kan hij niet ernstig worden genomen. Verzoeker verklaarde ten overstaan van het CGVS immers dat hij

na de staatsgreep van Hamas zes maanden diende onder te duiken en dat hij sindsdien geviseerd

werd; hij verklaarde in de periode 2007-2014 een zestal keer gearresteerd te zijn geweest door Hamas

(notities persoonlijk onderhoud 15 december 2017, p. 3).

Gelet op het gegeven dat de algemene inlichtingendienst van de Palestijnse autoriteit zich schuldig

heeft gemaakt aan ernstige en systematische mensenrechtenschendingen, het feit dat verzoeker van

1994 tot 2007 op verschillende afdelingen van de algemene inlichtingendienst tewerk gesteld was en hij

doorheen zijn hele loopbaan op de hoogte was van de misdrijven die door zijn dienst werden gepleegd,

hij rapporten opstelde die leidden tot de arrestatie van mensen, en dat de arrestanten door zijn collega’s

van de ondervragingsdienst gefolterd werden, kan de Raad niet anders dan vaststellen dat verzoeker

een substantiële bijdrage heeft geleverd aan mensenrechtenschendingen die van 1994 tot 1997 op

systematische wijze door de algemene inlichtingendienst van de Palestijnse autoriteiten in Gaza werden

gepleegd, wetende dat zijn handelen het misdrijf vergemakkelijkte en dat hem aldus individuele

verantwoordelijkheid kan worden aangewreven.

Waar verzoeker nog aanvoert dat uit zijn verklaringen duidelijk blijkt dat hij het regime onrechtvaardig

vond en dat hij wel degelijk morele bezwaren had tegen het optreden van de veiligheidsdiensten, kan de

Raad in navolging van de commissaris-generaal slechts vaststellen dat dit geenszins blijkt uit

verzoekers gedrag. Hij koos er namelijk vrijwillig voor om carrière te maken bij de inlichtingendiensten

waarbij hij opklom tot rang van eerste luitenant, ook al betekende dit dat hij bevelen diende uit te voeren

die hijzelf als inhumaan beschouwde. Verzoeker heeft evenmin iets ondernomen om een einde te

maken aan de wantoestanden die voorvielen in zijn departement of dit aan te klagen. Verzoeker heeft

zijn werk jarenlang vervuld en beëindigde dit werk slechts nadat hij er door de staatgreep van Hamas in

2007 ertoe gedwongen werd.

De Raad is er zich van bewust dat artikel 1, F van het Verdrag van Genève een uitzonderingsbepaling is

met bijzonder zware gevolgen en dan ook, inzonderheid wat de vaststelling en de kwalificatie van de

feiten betreft, met de grootste omzichtigheid moet worden toegepast. Gelet op het geheel van de

pertinente vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing, die draagkrachtig zijn en steun

vinden in het administratief dossier en die in voorliggend verzoekschrift op generlei wijze worden

ontkracht zoals blijkt uit wat voorafgaat, is de Raad echter van oordeel dat verzoeker overeenkomstig

artikel 55/2 van de Vreemdelingenwet juncto artikel 1, F (a) en (b) van het Verdrag van Genève dient te

worden uitgesloten van de vluchtelingenstatus.

2.8. Inzake subsidiaire bescherming dient te worden vastgesteld dat in hoofde van verzoeker, rekening

houdend met zijn profiel binnen de Palestijnse autoriteiten, een reëel risico op het lijden van ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, §2, a) en/of b) van de Vreemdelingenwet kan worden aangenomen.

Niettegenstaande dit risico dient evenwel te worden nagegaan of verzoeker niet valt onder de in artikel

55/4, §1 van de Vreemdelingenwet vermeldde uitsluitingsgronden.

Artikel 55/4, §1 van de Vreemdelingenwet bepaalt:

“Een vreemdeling wordt uitgesloten van de subsidiaire beschermingsstatus wanneer er ernstige

redenen zijn om aan te nemen dat:

a) hij een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de menselijkheid heeft

gepleegd zoals gedefinieerd in de internationale instrumenten waarmee wordt beoogd regelingen te

treffen ten aanzien van dergelijke misdrijven;

b) hij zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen welke in strijd zijn met de doelstellingen en

beginselen van de Verenigde Naties als vervat in de preambule en de artikelen 1 en 2 van het Handvest

van de Verenigde Naties;

c) hij een ernstig misdrijf heeft gepleegd;

Het eerste lid is van toepassing op personen die aanzetten tot of anderszins deelnemen aan de

hierboven genoemde misdrijven of daden.”.

Zoals uiteengezet onder punt 2.7 en 2.8. wordt verzoeker uitgesloten van de vluchtelingenstatus

wegens zijn betrokkenheid bij misdrijven tegen de menselijkheid. Omwille van deze zelfde feiten dient

verzoeker tevens te worden uitgesloten van de subsidiaire beschermingsstatus op grond van artikel

55/4, §1, a) van de Vreemdelingenwet.
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2.9. De door verzoeker in de loop van de administratieve procedure bijgebrachte documenten

bevestigen slechts zijn persoonsgegevens, herkomst en werkzaamheden, gegevens welke in het

voorgaande niet in twijfel worden getrokken, en zijn niet van dien aard dat zij de beoordeling van zijn

verzoek om internationale bescherming in positieve zin kunnen ombuigen.

Wat betreft de medische attesten neergelegd ter terechtzitting, stelt de Raad vast dat deze geen ander

licht vermogen te werpen op voorgaande overwegingen. In het attest van dr. Al Chaabani d.d. 8

november 2018 wordt gemeld dat verzoeker onder psychiatrische begeleiding is en dat hij

angststoornissen heeft. Tevens wordt op algemene wijze gewag gemaakt van geheugen– en

concentratieproblemen. Het attest d.d. 12 november 2018 stelt dat verzoeker op 12 november 2018

onderzocht en ondervraagd is vanwege een ongeluk. Verzoekers mentale gezondheidsproblemen op

zich worden niet betwist, doch deze tonen niet aan dat verzoeker niet dient te worden uitgesloten van

internationale bescherming. Voorts kan uit deze attesten niet worden opgemaakt of verzoeker

daadwerkelijk cognitieve problemen heeft. Dit blijkt overigens evenmin uit de opgetekende verklaringen

in de vragenlijst van het Commissariaat-generaal evenals uit de gehoorverslagen waaruit blijkt dat

verzoeker over ruim voldoende cognitieve capaciteiten beschikt om zijn relaas op een zelfstandige en

functionele manier uiteen te zetten. De Raad stelt vast dat de gehoren op een normale wijze hebben

plaatsgevonden. Niets wijst er aldus op dat de mentaal-psychologische toestand van verzoeker tijdens

de gehoren dermate verstoord was dat het een serene en objectieve behandeling van het dossier

onmogelijk heeft gemaakt.

2.10. Het enig middel is ongegrond. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn geheel

overgenomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt uitgesloten van de vluchtelingenstatus.

Artikel 2

De verzoekende partij wordt uitgesloten van de subsidiaire beschermingsstatus.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op dertien december tweeduizend achttien

door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


