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nr. 224 144 van 19 juli 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat H. CAMERLYNCK

Cartonstraat 14

8900 IEPER

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 22 maart 2019

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

staatlozen van 20 februari 2019.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

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

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaat H. CAMERLYNCK verschijnt

voor de verzoekende partij, 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. Verzoekster, die verklaart van onbepaalde nationaliteit te zijn, is volgens haar verklaringen het Rijk

binnengekomen op 15 maart 2013 en heeft zich een vijfde keer vluchteling verklaard op 8 februari 2018.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekster op 26 april

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

vluchtelingen en de staatlozen. Verzoekster werd gehoord op 28 mei 2018. Op 31 mei 2018 nam de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de beslissing tot ontvankelijk verzoek

(volgend verzoek). Verzoekster werd opnieuw gehoord op 5 september 2018.
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1.3. Op 20 februari 2019 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

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

Deze beslissing werd op 22 februari 2019 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde van Palestijnse origine te zijn en afkomstig te zijn uit de Westelijke Jordaanoever. U bent

geboren op 15 augustus 1988 in Adna bij Hebron. U bent van religie een soennitische moslima. U bent

als Palestijnse vluchtelinge ingeschreven bij UNRWA. Sinds 2004 bent u gehuwd met H.(…) I.(…)

M.(…) A.(…)-A.(…) (CG 13/12237V, OV 7.676.632).

Op 18 maart 2013 dienden u en uw echtgenoot een eerste verzoek om internationale bescherming

in. U verklaarde de Westelijke Jordaanoever te zijn moeten ontvluchten omdat uw man problemen

kreeg. U bleek zelf niet op de hoogte van wat deze problemen juist inhielden. Op 4 april 2014 ging het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) over tot een beslissing tot

uitsluiting van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. U ging

hiertegen in beroep. Op 18 augustus 2014 bevestigde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV)

echter de beslissing van het CGVS.

Op 6 mei 2014 diende u reeds een tweede verzoek om internationale bescherming in, doch dit werd

echter geannuleerd aangezien uw beroep bij de RVV nog liep.

Op 13 oktober 2014 diende u uw tweede verzoek om internationale bescherming in. Uw verzoek

werd op 14 november 2014 door het CGVS in overweging genomen. Uw man legde verklaringen af over

bijkomende incidenten en ter ondersteuning van zijn relaas legde hij bijkomende documenten neer, nl.

aangaande zijn werk en de incidenten die hem en zijn familie overkwamen. Wat u hiervan zag is een

communiqué waarin Hamas uw man beschuldigde van collaboratie met Israël. Zelf verklaarde u ook dat

het huis van uw familie en uw broer door de Israëlische autoriteiten werd vernield. Ter ondersteuning

van uw relaas legde u, naast uw beider identiteitskaarten en jullie huwelijksakte, de volgende

documenten voor: een CD met 2 filmpjes over de vernieling van het huis van uw familie, een enveloppe,

het internationaal rijbewijs van uw man, jullie UNRWA-kaart, medische documenten in verband met de

medische toestand van uw schoonvader, een communiqué van de al-Qassam-brigades, twee klachten

over invallen in het huis van uw schoonvader, een verslag over de brand in jullie huis, een verslag

over de schoten bij jullie huis en twee oproepingsbrieven voor uw man.

Op 30 december 2014 diende u reeds een derde verzoek om internationale bescherming in, doch dit

werd op 28 januari 2015 geannuleerd omdat uw tweede verzoek om internationale bescherming op 18

november 2014 door het CGVS in overweging was genomen en uw dossier bij het CGVS derhalve nog

niet afgesloten was.

Op 4 juni 2015 nam het CGVS inzake uw tweede verzoek een beslissing tot uitsluiting van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. U ging tegen deze beslissing

niet in beroep.

U bleef in België en diende op 8 december 2015 uw vierde (eigenlijk uw derde) verzoek om

internationale bescherming in. U stelde dat er in kader van uw vierde verzoek geen nieuwe elementen

waren. U stelde dat u vreesde gearresteerd te worden door de Palestijnse autoriteit daar u uw

echtgenoot geholpen heeft het land te verlaten. U herhaalde dat de al-Aqsa Brigades nog steeds op

zoek zijn naar uw echtgenoot, u vernam via uw moeder dat men fiches had verspreid met daarop de

naam van uw echtgenoot en diens gegevens. Verder gaf u nog aan dat uw land omwille van de oorlog

en de bezetting onveilig is geworden. Tot slot stelde u dat uw broer sinds ergens in 2014 in de

gevangenis zit maar u had dit nooit eerder vermeld omdat u van andere verzoekers hier vernomen had

dat u zoiets niet diende te vermelden. Op 16 oktober 2017 nam het CGVS inzake uw vierde aanvraag

een beslissing tot weigering van inoverwegingname van uw verzoek om internationale bescherming.

U ging tegen deze beslissing niet in beroep.

Op 8 februari 2018 diende u een vijfde (eigenlijk uw vierde) verzoek voor internationale

bescherming in. U verliet in tussentijd het Belgisch grondgebied niet. U stelde in het kader van uw

vijfde verzoek uw familie in de Westelijke Jordaanoever te vrezen.
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U scheidde begin 2018 op religieuze wijze van uw echtgenoot ten gevolge van aanslepende echtelijke

problemen. Sindsdien maakt uw voormalige partner H.(…) I.(…) M.(…) A.(…) u zwart bij uw familie en

uw vrienden door middel van valse beschuldigingen over vb. losbandig gedrag, etc. Sinds uw scheiding

wordt u telefonisch bedreigd door uw broers in de Westelijke Jordaanoever omwille van uw vermeend

promiscue gedrag. U vreest bij terugkeer naar de Westelijke Jordaanoever eveneens te

worden gearresteerd door de Palestijnse autoriteit daar u uw ex-partner geholpen heeft het land te

verlaten. Daarnaast vreest u te worden gedood door uw familieleden omwille van uw scheiding en de

valse beschuldigingen van uw ex-partner ten aanzien van uw persoon. Tot slot vreest u dat u bij uw

terugkeer zal ondervraagd worden door de Israëlische autoriteiten omwille van uw langdurig verblijf in

het buitenland.

Op 28 mei 2018 werd u in het kader van uw vijfde verzoek om internationale bescherming

voorafgaandelijk gehoord door een medewerker van het CGVS. In het kader hiervan legde u de

volgende stukken neer: uw huwelijksakte (origineel), een attest van een klacht bij de politie Antwerpen

(origineel), een afspraak bij het ziekenhuis (origineel) en dreigberichten van uw echtgenoot en broer,

M.(…) en H.(…) (prints).

Op 1 juni 2018 werd uw verzoek ontvankelijk verklaard door het CGVS. U werd vervolgens nogmaals

gehoord door een medewerker van het CGVS.

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde bepaalde bijzondere

procedurele noden kunnen worden aangenomen.

Uit uw verklaringen ten aanzien van de Dienst Vreemdelingenzaken in het kader van de bijzondere

procedure noden blijkt immers dat het voor u een probleem vormt dat uw echtgenoot inzagerecht heeft

in uw dossier, in casu inzage in uw verklaringen alsook in uw documenten. U stelde immers te willen

scheiden van uw echtgenoot (zie administratief dossier, vragenlijst “bijzondere procedurele noden” DVZ

– vraag 4)

Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u steunmaatregelen verleend in het

kader van de behandeling van uw huidig verzoek door het Commissariaat-generaal. In concreto werd

het administratief dossier aangaande uw huidig verzoek geplitst van uw echtgenoot zijn administratief

dossier waardoor uw echtgenoot niet langer kennis kan nemen van de door u afgelegde verklaringen en

elementen aanwezig in het administratief dossier van uw huidige verzoek.

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.

Artikel 1D van de Vluchtelingenconventie, waarnaar artikel 55/2 van de Vreemdelingenwet refereert,

bepaalt dat personen die de bijstand of bescherming genieten van andere organen of instellingen van

de Verenigde Naties, zoals de UNRWA, uitgesloten dienen te worden van de vluchtelingenstatus. Deze

uitsluiting geldt evenwel niet wanneer de bijstand of bescherming van de UNRWA om welke reden dan

ook is beëindigd. Indien de bijstand heeft opgehouden te bestaan, dient de betrokkene van rechtswege

als vluchteling te worden erkend, tenzij hij om de redenen vermeld in artikel 1E en 1F van het

Vluchtelingenverdrag dient te worden uitgesloten. De bijstand heeft opgehouden te bestaan wanneer

het orgaan dat de bijstand levert opgeheven wordt, of wanneer het voor de UNRWA onmogelijk is zijn

opdracht te vervullen, of wanneer vast komt te staan dat het vertrek van een persoon uit het

mandaatgebied van de UNRWA zijn rechtvaardiging vindt in redenen buiten zijn invloed en

onafhankelijk van zijn wil waardoor hij verhinderd wordt de door de UNRWA verleende bijstand te

genieten. Dit is het geval indien de asielzoeker zich persoonlijk in een situatie van ernstige onveiligheid

bevond en het voor de UNRWA onmogelijk was hem in dat gebied levensomstandigheden te bieden die

stroken met de opdracht waarmee dat orgaan of die instelling belast is (Hof van Justitie 19 december

2012, C-364/11, El Kott v. Bevándorlási és Államolgársági Hivatal, §§ 58, 61, 65 en 81)

Uit uw verklaringen blijkt dat u als Palestijn een verblijfsrecht had in de Westelijke Jordaanoever en er

de bijstand van de UNRWA verkreeg (zie gehoorverslag CGVS dd. 08.01.2014, p. 3 en 9).
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Zo stelde u dat u, voor uw vertrek uit de Westelijke Jordaanoever, voedselhulp en financiële bijstand

kreeg van de UNWRA (zie gehoorverslag CGVS dd. 08.01.2014, p. 3). Rekening houdend met artikel

1D van het Verdrag van Genève van 1951, waarnaar artikel 55/2 van de Vreemdelingenwet verwijst,

dient onderzocht te worden of uw vertrek uit uw land van gewoonlijk verblijf zijn rechtvaardiging vindt in

redenen buiten uw invloed en onafhankelijk van uw wil die u ertoe gedwongen hebben het gebied

waarin het UNRWA werkzaam is, te verlaten.

Naar het oordeel van het Commissariaat-generaal dient te worden vastgesteld dat aan de situatie van

ernstige onveiligheid die u ertoe zou hebben aangezet het mandaatgebied van de UNWRA te verlaten,

geen geloof kan worden gehecht om onderstaande redenen.

Wat betreft uw vrees ten aanzien van de Palestijnse Autoriteit omwille van uw aandeel bij uw

echtgenoot zijn vlucht uit de Westelijke Jordaanoever dient te worden opgemerkt dat hieraan geen

geloof kan worden gehecht. Dit omwille van onderstaande redenen:

Uit uw verklaringen blijkt dat u in het kader van uw onderhavig verzoek om internationale bescherming

voortbouwt op dezelfde motieven als deze aangehaald in het kader van uw voorgaande verzoeken, i.c.

de problemen die uw voormalige echtgenoot zou hebben ondervonden in de Westelijke Jordaanoever

ten gevolge van zijn activiteiten bij de preventieve veiligheidsdienst. Dient in dit verband te worden

opgemerkt dat het CGVS reeds op 4 april 2014 in het kader van uw eerste verzoek een beslissing tot

uitsluiting van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus nam omdat u

niet kon overtuigen dat u gedwongen was het UNRWAmandaatgebied te verlaten vanwege uw

echtgenoot zijn vermeende problemen met de Palestijnse Autoriteit. Gezien er geen geloof kon gehecht

worden aan uw voormalige echtgenoot zijn werkzaamheden bij de preventieve veiligheidsdienst kon er

evenmin geloof gehecht worden aan de problemen die jullie zouden hebben ondervonden ten gevolge

van zijn werkzaamheden. Daarenboven was het CGVS van oordeel dat uit niets kon blijken dat u, in

geval van terugkeer naar de Westelijke Jordaanoever, persoonlijk een bijzonder risico op een

onmenselijke en/of vernederende behandeling zou lopen. Verder oordeelde het CGVS dat er op dat

moment voor Palestijnen in de Westelijke Jordaanoever geen reëel risico op ernstige schade in de zin

van art. 48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet bestond. De exacte motieven op grond waarvan de

Commissaris-generaal tot deze bevinding kon komen, staan duidelijk uiteengezet in de beslissing

genomen in uw hoofde in het kader van uw eerste verzoek om internationale bescherming. Op 13

augustus 2014 bevestigde de RVV deze beslissing. U diende hiertegen geen cassatieberoep in.

Bijgevolg geniet de beslissing genomen in uw hoofde in het kader van uw eerste verzoek om

internationale bescherming aldus kracht van gewijsde en de aangehaalde motieven kunnen niet

meer worden betwist.

In het kader van uw tweede verzoek om internationale bescherming nam het CGVS andermaal een

beslissing tot uitsluiting van de Vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus

omdat u bleef voortborduren op een relaas dat reeds ongeloofwaardig werd bevonden. U ging niet in

beroep tegen deze beslissing. Uw vierde (eigenlijk derde) verzoek werd door het CGVS niet ontvankelijk

verklaard gezien u opnieuw niet verder kwam dan het herhalen van uw eerdere verklaringen.

Daarenboven bracht u geen nieuwe elementen aan die een ander licht konden werpen op de eerdere

appreciatie van het Commissariaat-generaal.

U haalt bij uw vijfde (eigenlijk vierde) verzoek geen nieuwe elementen aan die eerdere beoordeling van

deze problemen in een ander daglicht kunnen werpen. U blijft volharden dat u gezocht wordt door de

Palestijnse Autoriteit omwille van uw aandeel bij uw echtgenoot zijn vlucht uit de Westelijke

Jordaanoever (zie CGVS dd. 05.09.2018, p. 10). Daarnaast zouden de problemen die uw echtgenoot

heeft gekend omwille van zijn werkzaamheden bij de preventieve veiligheidsdienst nog steeds actueel

zijn (zie CGVS dd. 05.09.2018, p. 10). Echter het louter herhalen van uw eerdere verklaringen

volstaat niet om de eerder vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw asielrelaas te weerleggen

en in uw hoofde te besluiten tot het bestaan van een persoonlijke situatie van ernstige onveiligheid in

geval van een terugkeer naar Westelijke Jordaanoever.

Wat betreft uw vrees om bij terugkeer tegengehouden en ondervraagd te worden door de

Israëlische autoriteiten dient voorts te worden opgemerkt dat u dit niet aannemelijk heeft gemaakt. Dit

omwille van onderstaande redenen:

Dient immers te worden opgemerkt dat uw vrees louter hypothetisch van aard is gezien uit uw

verklaringen nergens blijkt dat u ooit persoonlijke problemen kende in Palestina (zie CGVS dd.
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28.05.2018, p. 14). Er dient eveneens op gewezen te worden dat u op geen enkel moment gewag heeft

gemaakt van eventuele problemen met de Israëlische autoriteiten (zie CGVS dd. dd. 28.05.2018, p. 14 –

zie administratief dossier). In dit verband stelde u dat de Israëlische autoriteiten samenwerken met de

Palestijnse Autoriteit én aangezien uw echtgenoot geseind staat omwille van de hierboven vermeldde

problemen zou uw naam ook geseind staan (zie CGVS dd. 05.09.2018, p. 14). Zoals hierboven reeds

werd opgemerkt kan er echter geen geloof gehecht worden aan de beweerde werkzaamheden en

problemen van uw (voormalige) echtgenoot in de Westbank (zie supra). Omwille van welke reden(-en)

men u bijgevolg zou tegenhouden dan wel ondervragen is geenszins duidelijk. In het kader hiervan

stelde u het volgende: “Israël zou mij zeker ondervragen omdat ik om naar huis te gaan via Israël

moet passeren. Ondervraagd worden over mijn verblijf in het buitenland, ik weet het niet, maar sowieso

zal er een ondervraging plaatsvinden. Ik riskeer mijn leven bij terugkeer” (zie CGVS dd. 05.09.2018, p.

10). Daarenboven zou u ‘via-via’ vernomen hebben dat mensen bij terugkeer ondervraagd worden (zie

CGVS 05.09.2018, p. 13). U kan deze loutere beweringen geenszins hardmaken. Evenmin toont u in

concreto aan dat u, ook al zou u bij een terugkeer ondervraagd worden over uw verblijf in het

buitenland, hierom problemen zou kennen op grond waarvan zou moeten worden besloten tot het

bestaan van een persoonlijke situatie van ernstige onveiligheid in uw hoofde.

Wat betreft uw verklaringen met betrekking tot uw problemen met uw familie in de Westelijke

Jordaanoever als gevolg van de valse beschuldigingen ten aanzien van uw persoon door uw

voormalige echtgenoot dient eveneens te worden opgemerkt dat ook hieraan geen geloof kan worden

gehecht. Dit omwille van onderstaande redenen:

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u niet aannemelijk heeft kunnen maken effectief problemen te

kennen met uw echtgenoot. Zo moet er op gewezen dat uw verklaringen aangaande uw problemen

weerom loutere beweringen van uw kant betreffen die u geenszins staaft. Voorts is het frappant dat u,

ondanks jarenlange echtelijke problemen met uw echtgenoot, hiervan nooit gewag heeft gemaakt bij uw

vorige verzoeken om internationale bescherming (zie administratief dossier). U heeft evenmin

aangehaald in Palestina ooit te zijn gescheiden omwille van echtelijke problemen noch heeft u ooit

vermeld het slachtoffer te zijn geworden van huiselijk geweld. Uit uw verklaringen blijkt dat u klacht zou

hebben ingediend tegen uw echtgenoot naar aanleiding van een gewelddadig incident bij uw thuis (in

België), wat tevens de directe aanleiding vormde voor uw (laatste) scheiding in februari 2018 (zie CGVS

dd. 28.05.2018, p. 10 – 13 + zie administratief dossier: vragenlijst CGVS, vraag 12). Uw echtgenoot zou

uw gsm kapot gemaakt hebben met een bijl (zie CGVS dd. 28.05.2018, p. 13). Dient echter te worden

opgemerkt dat uw verklaringen in verband met uw klacht, met name de door u geschetste tijdslijn, niet

stroken met de informatie vervat in het attest aangaande de klacht die u indiende. U stelde

immers meermaals dat uw klacht dateerde van voor uw vermeende echtscheiding(-en), dit ergens in

februari (zie infra), maar uit uw klacht blijkt duidelijk dat deze dateert van na uw (beweerde) scheiding,

i.c. begin maart 2018. Dat u omwille van dit gewelddadige incident besloot te scheiden, kan aldus niet

worden volgehouden. Het voorafgaande ondermijnt reeds in niet geringe mate de geloofwaardigheid

van uw verklaringen aangaande uw problemen met uw echtgenoot en hieropvolgende echtscheiding. Er

kan immers van u verwacht kan worden dat u op een duidelijke en coherente manier de feiten die u zelf

meemaakte zou kunnen weergeven. Dat u in het kader hiervan het desbetreffende attest neerlegde

waaruit blijkt dat u een klacht indiende bij de Antwerpse politie wijzigt niets aan voorgaande appreciatie.

Immers, uit dit attest kan enkel worden opgemaakt dat u op 4 maart 2018 een klacht heeft ingediend bij

de Antwerpse politie, niets en niets minder. Er kan zelfs niet worden afgeleid tegen wie en omwille van

welke reden u klacht heeft neergelegd (zie administratief dossier). In het kader hiervan werd u tijdens

uw eerste persoonlijk onderhoud gevraagd om het proces-verbaal neer te leggen. Tijdens het tweede

persoonlijk onderhoud werd nogmaals het belang benadrukt van het voorleggen van het proces-

verbaal. U herhaalde op dat moment uw engagement om de gewenste informatie te bekomen, al dan

niet met behulp van uw advocaat (zie CGVS, dd. 05.09.2018, p. 15). Ondanks herhaaldelijk aandringen

om het gevraagde stuk voor te leggen heeft u tot op heden hieraan verzaakt. U haalde hierbij wel aan

dat de sociaal assistente van uw opvangcentrum in Kapellen op de hoogte was van uw echtelijke

problemen (zie CGVS dd. 28.05.2018, p. 7). U zou verschillende malen bij haar ten rade zijn gegaan.

Daarnaast zou u aangaande de problemen met uw echtgenoot en uw problematische woonsituatie op

een gegeven moment ook contact hebben opgenomen met het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk

(CAW) (zie CGVS dd. 28.05.2018, p. 9). Rekening houdend met voorgaande is het des te opmerkelijker

dat u, ondanks uw verscheidene contacten met officiële instanties/personen/…, tot op heden geen enkel

tastbaar en overtuigend begin van bewijs kan voorleggen ter staving van uw vermeende problemen met

uw echtgenoot. U verduidelijkte ook op geen enkele manier waarom u dienaangaande in gebreke blijft.

U toont geenszins aan doorgedreven pogingen te hebben ondernomen stavingsstukken te bekomen.
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Gezien voorgaande komen uw onvermogen stukken te verkrijgen en uw nalatigheid deze voor te leggen

uw geloofwaardigheid geenszins ten goede.

Vervolgens is het frappant dat u op het moment van uw eerste persoonlijk onderhoud nog steeds

samenwoonde met uw echtgenoot. Dit mag verbazen gelet op uw verklaringen dat u met de dood werd

bedreigd (zie CGVS dd. 28.05.2018, p. 13. Indien uw verklaringen hier de waarheid betreffen, is het

geenszins aannemelijk dat u nog ettelijke maanden samen met uw echtgenoot in dezelfde woning zou

hebben verbleven. U gevraagd of dan niet terecht kon bij vrienden voor tijdelijke opvang stelde u geen

vrienden te hebben in België (zie CGVS dd. 28.05.2018, p. 9). Dit is dan weer in strijd met uw eerdere

verklaringen ten aanzien van de DVZ waar u aanhaalde dat u samen met uw echtgenoot bij één van uw

vriendinnen verbleef (zie vragenlijst bijzondere procedure noden DVZ, vraag 4). Bovendien verwees u

doorheen uw verschillende persoonlijke onderhouden naar ‘uw vriendinnen’ in België. U geconfronteerd

met voorgaande stelde u het volgende: “Hij heeft ruzie gemaakt met iedereen. Hij probeerde op die

manier iedereen weg te sturen. Hij heeft de Palestijnse familie bedreigd als ik terecht kom bij hun.” (zie

CGVS dd. 28.05.2018, p. 9). Ook dit betreffen weerom loutere beweringen van uw kant. Het kan immers

maar weinig overtuigen dat u, zelfs al was dit slechts tijdelijk, niet bij uw vriendinnen zou terecht

kunnen (gekund hebben) ingeval van nood. Voorts stelde u nog dat u omwille van financiële redenen

alsook uw gebrek aan een legaal verblijfsstatuut geen ander onderkomen kon vinden (zie CGVS dd.

28.05.2018, p. 9). Dit strookt dan weer niet met uw latere verklaringen waarbij u aanhaalde dat het

Antwerpse CAW u, als gevolg van uw huiselijke situatie, heeft doorverwezen naar een opvangcentrum

voor daklozen (zie CGVS dd. 28.05.2018, p. 9). Uit uw verklaringen blijkt dat u, ondanks dat u een

alternatief werd geboden, alsnog besloot om bij uw echtgenoot te blijven. U stelde zich niet veilig te

voelen in het centrum aangezien daar ook alcohol geconsumeerd werd (zie CGVS dd. 28.05.2018, p. 9).

Indien u daadwerkelijk in een dermate situatie zat met uw echtgenoot én hij u met de dood bedreigde,

mag het toch verbazen dat u, omwille hiervan, de u (tijdelijk) geboden oplossing niet zou aannemen en

gewoon thuis zou blijven wonen. Voorgaande relativeert bijkomend de geloofwaardigheid, minstens de

ernst, van uw vrees. In de marge dient verder nog te worden opgemerkt dat het ook opmerkelijk is dat u,

ondanks de dreigberichten van uw echtgenoot, pas na het verlaten van het opvangcentrum (circa eind

augustus 2018) uw nummer heeft veranderd. In dit verband stelde u dat u omwille van financiële

redenen niet eerder uw nummer kon laten veranderen. In het opvangcentrum, waar u vanaf eind juni

2018 verbleef, kreeg u slechts een budget van zeven euro per week en u gaf bijgevolg voorrang aan het

kopen van sigaretten (zie CGVS dd. 05.09.2018, p. 3).

Weerom een eigenaardige redenering ingeval van een geloofwaardig relaas waarbij u via

tekstberichten bedreigingen zou hebben ontvangen. Pas nadat u naar een aparte woning verhuisde en

zestig euro per week kreeg, heeft u uw nummer gewijzigd (zie CGVS dd. 05.09.2018, p. 3). Ook

volgende bevindingen halen uw geloofwaardigheid verder onderuit. Zo wisselden uw verklaringen

meermaals aangaande het gegeven of uw familie al dan niet op de hoogte was van het vermeende

huiselijk geweld waarvan u slachtoffer zou zijn geweest. U stelde enerzijds dat uw familie, toen u nog in

de Westelijke Jordaanoever woonde, meermaals bemiddeld heeft (zie CGVS dd. 28.05.2018, p. 6). Uit

uw verklaringen blijkt bovendien dat u uw moeder alsook uw familie persoonlijk op de hoogte heeft

gebracht van uw huiselijke situatie (zie CGVS dd. 28.05.2018, p. 6). Uw vader zou bovendien uw

echtgenoot hebben aangesproken en er ten aanzien van hem mee gedreigd hebben om u te laten

scheiden als gevolg van de aanslepende echtelijke problemen (zie CGVS dd. 28.05.2019, p. 6).

Vervolgens stelde u dat uw ouders u, naar aanleiding van de toegenomen echtelijke problemen in

België, gevraagd hadden om geen klacht in te dienen tegen uw echtgenoot (zie CGVS dd. 28.05.2018,

p. 7). Later stelde u dan weer, dit volledig in strijd met uw eerdere verklaringen, dat uw ouders niet op de

hoogte waren van uw (eerdere) echtelijke problemen met uw echtgenoot en zij u dan ook niet wilden

geloven wanneer u hen vertelde over uw echtgenoot zijn gokproblemen in België (zie CGVS dd.

28.05.2018, p. 11). Tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud stelde u in dit verband het volgende:

“Neen, zelfs toen ik naar België gekomen ben, was het nog erger maar ik heb mijn familie nooit iets

verteld” (zie CGVS 05.09.2018, p. 8). U geconfronteerd met uw eerdere verklaringen waarin u duidelijk

stelde dat uw vader in het verleden ten aanzien van echtgenoot had gedreigd met een scheiding tussen

jullie indien uw echtgenoot u slecht zou blijven behandelen, stelde u: “Ik heb u ook verteld dat het

toevallig was. Mijn ouders kwamen ons bezoeken toen mijn man aan het roepen was tegen mij en hij mij

sloeg. Mijn man heeft mij met platte hand geslagen en vader heeft mijn rode kaak gezien” (zie

CGVS dd. 05.09.2018, p. 8). Dit kan geenszins een ander licht werpen op voorgaande vaststelling dat

uw verklaringen over het feit of uw familie nu wel of niet op de hoogte was niet éénsluidend zijn. Uw

continu wisselende, en tegenstrijdige, verklaringen de ondermijnen verder de geloofwaardigheid van uw

beweringen aangaande uw echtelijke problemen.
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Vervolgens dient te worden opgemerkt dat u tot op heden evenmin aannemelijk heeft gemaakt

daadwerkelijk te zijn gescheiden van uw echtgenoot. U heeft tot op heden geen enkel overtuigend en

tastbaar begin van bewijs voorgelegd die uw beweringen aangaande uw scheiding staven (zie

administratief dossier). Uit uw verklaringen blijkt dat u in februari 2018 op religieuze wijze zou zijn

gescheiden van uw echtgenoot. Tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud bij het Commissariaat-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen stelde u het volgende: “Ik ga gewoon een sheikh

contacteren of het mogelijk is om een document op te stellen en of het mogelijk is om dat document bij

de ambassade gelegaliseerd kan worden. Ik ga proberen” (zie CGVS dd. 28.05.2018, p. 11). Er werd u

ook herhaaldelijk gevraagd om stavingsstukken voor te leggen, doch tevergeefs (zie CGVS dd.

28.05.2018, p. 11). U verduidelijkte ook op geen enkele manier welke pogingen u heeft ondernomen

en waarom u tot op heden geen enkel fysiek bewijsstuk kan voorleggen. Dat u geen stukken kan

voorleggen is eens zo opmerkelijk gelet op uw eigen verklaringen dat het nodig is om zaken op papier te

zetten om de echtscheiding te kunnen verderzetten, o.a. om opnieuw te kunnen huwen achteraf of om

de bruidsschat te kunnen regelen (zie CGVS dd. 05.09.2018, p. 4). Uw onvermogen een tastbaar begin

van bewijs voor te leggen holt uw reeds wankele geloofwaardigheid nog verder uit. Bovendien maakt u

het het CGVS zo onmogelijk om te beoordelen of u effectief een alleenstaande vrouw bent. Dit is echter

noodzakelijk om u vrees bij terugkeer correct te kunnen inschatten.

Daarenboven dient nog te worden opgemerkt dat ook uw verklaringen aangaande uw

echtscheiding(-en) niet eensluidend zijn. Zo stelde u op 23 april 2018 ten aanzien van de DVZ te

willen scheiden van uw echtgenoot (zie vragenlijst CGVS, vraag 12). U repte er met geen woord over

uw andere, mogelijks meerdere, religieuze scheiding(-en) die op dat moment reeds zouden hebben

plaatsgevonden (zie vragenlijst CGVS, vraag 1 – 22). U liet eveneens uitdrukkelijk optekenen dat “Mijn

man en ik willen scheiden. Wij wonen samen in bij een vriendin van mij maar we leven van elkaar

gescheiden. De naam van mijn man I.(…) M.(…) a.(…)-A.(…) H.(…)” (zie vragenlijst bijzondere

procedure noden DVZ, vraag 4). Later stelde u tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud bij het

Commissariaat-generaal reeds op 2 of 3 februari op religieuze wijze te zijn gescheiden van

uw echtgenoot (zie CGVS dd. 28.05.2018, p. 10). Het is frappant dat, indien u effectief reeds

gescheiden was op het moment van uw onderhoud bij de DVZ, u dit niet expliciet vermeld zou hebben.

Er kan nochtans verwacht worden dat u dienaangaande toch éénsluidende verklaringen zou afleggen.

Dat u de ene keer liet uitschijnen nog gehuwd zijn en in het andere scenario al minstens twee maanden

religieus gescheiden was, is opmerkelijk. Vervolgens paste u uw verklaringen opnieuw aan en stelde u

tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud bij het CGVS plots dat u meermaals op religieuze wijze

scheidde van uw echtgenoot (zie CGVS dd. 05.09.2018, p. 3). Zo stede u : “Eigenlijk er waren drie keer:

eerste keer was in Palestina. En de tweede keer in het begin van februari 2018 en de derde eind

februari 2018” (zie CGVS dd. 05.09.2018, p. 3). Dit is frappant gezien u hierover voorheen ook met geen

woord hebt gerept ten aanzien van de DVZ noch tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud bij het CGVS.

U gevraagd waarom u dit niet eerder vermeldde stelde u het volgende: “Ik heb wel gezegd dat er veel

problemen waren. Ik heb toen enkel gehad over laatste situatie. Belangrijkste” (zie CGVS dd.

05.09.2018, p. 4). Dit argument kan echter maar weinig overtuigen. Bovendien is het volledig in strijd

met uw eerdere verklaringen ten aanzien van het CGVS. Tijdens uw eerste onderhoud verklaarde u

immers uitdrukkelijk dat u gescheiden bent op 2 of 3 februari (zie CGVS dd. 28.05.2018, p. 10). Indien u

het effectief had over de laatste en belangrijkste scheiding – zoals u met uw laatste verklaringen wil

doen uitschijnen – is het bevreemdend dat u dan niet onmiddellijk zou hebben gesteld eind februari

effectief te zijn gescheiden. Uw echtscheiding op 27 februari 2018 was – naar wat u zelf laat uitschijnen

– immers de laatste en belangrijkste scheiding, aangezien uw scheiding vanaf dat moment definitief was

(zie CGVS dd. 05.09.2018, p. 4 – 5). Bovenstaande maakt dat weerom ernstige vragen kunnen gesteld

worden bij de waarachtigheid van uw beweringen als zou u een alleenstaande gescheiden vrouw zijn.

Er kan, in een geval van een geloofwaardig relaas, immers van u verwacht kan worden dat u op een

duidelijke en coherente manier de feiten die u zelf meemaakte en die een essentieel element vormen

binnen uw verzoek om internationale bescherming – i.c. het feit of u gescheiden bent, wanneer u

gescheiden bent alsook hoe vaak u gescheiden bent – zou kunnen weergeven.

Daarenboven is het opmerkelijk dat u geen stappen heeft ondernomen om hetzij in de Westelijke

Jordaanoever hetzij in België ook op officiële wijze te scheiden. In het kader hiervan stelde u dat u reeds

contact opnam met een advocaat in Palestina die u vertelde dat u persoonlijk aanwezig moet zijn in de

Westelijke Jordaanoever om via de rechtbank uw scheiding te kunnen af dwingen (zie CGVS dd.

28.05.2018, p.10). Los van het feit dat u uw beweringen aangaande het contact dat u zou gehad hebben

en de informatie die bovenvermeld advocaat u zou gegeven hebben op geen enkele manier staaft, blijkt

u naast u initiële contact, dit enkel en alleen om u te informeren, geen verdere stappen te hebben gezet

om een echtscheidingsprocedure op te starten.
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Tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud stelde u op basis van advies van uw advocaat in België (die u

bijstaat tijdens uw procedure voor het verkrijgen van internationale bescherming) geen verdere stappen

te hebben ondernomen om officieel te scheiden (zie CGVS dd. 05.09.2018, p. 5). Uw advocaat stelde in

dit verband dat hij u heeft afgeraden om de officiële echtscheidingsprocedure in te zetten omdat u, in

geval van een negatieve beslissing en bij een mogelijke repatriëring, als alleenstaande gescheiden

vrouw zou terugkeren naar de Westelijke Jordaanoever en u omwille daarvan kwetsbaarder zou zijn (zie

CGVS dd. 05.09.2018, p. 14). Het hoeft echter geen betoog dat dit een nogal vreemde redenering is

gezien u, volgens uw verklaring, de facto reeds een gescheiden vrouw bent, of u nu al dan niet officieel

zou scheiden heeft daarop hoegenaamd geen invloed.

Gezien het geheel van voorgaande wordt de geloofwaardigheid van uw beweringen betreffende de

problemen die u met uw echtgenoot zou kennen en het feit dat u, tengevolge deze problemen, thans

een (alleenstaande) gescheiden vrouw bent, volledig ondermijnd. Bijgevolg kan ook geen geloof worden

gehecht aan uw beweringen als zou u nu door uw familie bedreigd worden en risico lopen ingeval van

een terugkeer door hen te worden gedood.

Dit blijkt eveneens uit volgende. Zo is het opmerkelijk dat u, toen u gevraagd werd omwille van welke

reden(- en) u schrik had van een echtscheiding, het volgende stelde: “het is niet leuk om als

(echt)gescheiden vrouw terug te keren naar huis van je ouders. Omdat mensen in dit geval gewoon over

jou gaan roddelen” (zie CGVS dd. 28.05.2018, p. 6). Dat u initieel enkel aanhaalt dat u schrik heeft dat

mensen over u gaan roddelen in geval van een echtscheiding toont op zich reeds aan dat uw bewering

als zou scheiden binnen uw familie taboe zijn – reden waarom uw familie u nu zou bedreigen, volgens u

- niet kan worden volgehouden. Er kan logischerwijs verondersteld worden dat, indien uw familie

daadwerkelijk principieel tegen scheiden is, u dit ook zou vermelden als één van de redenen waarom u

schrik heeft voor een echtscheiding (zie CGVS dd. 28.05.2018, p. 6). Eveneens kan er worden

verondersteld dat u ‘terugkeren naar het huis van uw ouders’ geen optie zou zijn indien

‘scheiden’ binnen uw familie effectief absoluut ‘not done’ is. Kan hier bovendien nog worden aan

toegevoegd dat uit uw verklaringen ook blijkt dat uw broer A.(…) gescheiden is van zijn echtgenote (zie

CGVS dd. 05.09.2018, p. 7). Dat scheiden bijgevolg niet kan binnen uw familie kan niet worden

volgehouden.

Vervolgens blijkt uit uw verklaringen dat uw echtgenoot verscheidene berichten over u, alsook foto’s

waarop u te zien bent op feestjes, zou hebben doorgestuurd naar uw familie (zie CGVS dd. 28.05.2018,

p. 4, 11, 15 en 16 – zie CGVS dd. 05.09.2018, p. 12). Dient opnieuw te worden vastgesteld dat u hier

niet verder komt dan het uiten van blote beweringen die u niet weet te staven aan de hand van enig

objectief element. Bovendien werd reeds opgemerkt dat uw problemen met uw echtgenoot alsook uw

echtscheiding niet geloofwaardig zijn waardoor er evenmin geloof kan gehecht worden aan het feit dat

uw echtgenoot verscheidene berichten over u, alsook foto’s, zou hebben doorgestuurd naar uw familie

(zie supra). Dat u in het kader hiervan verschillende prints van (WhatsApp) berichten neerlegde wijzigt

niets aan bovenstaande appreciatie. Er kan immers op geen enkele manier vastgesteld worden wie

deze berichten heeft geschreven noch wanneer en onder welke omstandigheden deze berichten werden

geschreven. De berichten kunnen op eender welk moment en door éénder wie zijn opgesteld en de

authenticiteit van de inhoud kan op geen enkele manier worden nagegaan. Er kan dan ook geen

bewijswaarde aan deze berichten worden toegekend.

Voorts zijn ook uw verklaringen over de dreigementen door uw familie geuit ten aanzien van uw persoon

niet aannemelijk gezien uw echtelijke problemen, alsook de daaruit voortvloeiende echtscheiding – die

immers aan de basis lag van deze dreigementen – niet geloofwaardig werden bevonden (zie supra).

Daarenboven dient te worden opgemerkt dat uw verklaringen over deze dreigementen, an sich, reeds

weinig waarschijnlijk zijn. Zo stelde u tijdens uw eerste persoonlijk onderhoud dat de dreigementen

begonnen in februari (zie CGVS dd. 28.05.2018, p. 15). U zou gedurende een maand dagelijks bedreigd

zijn door uw broers, en dit tot u op een gegeven dag liet weten dat u zou terugkeren (zie CGVS dd.

28.05.2018, p. 15). Hierna zouden de telefoons gestopt zijn (zie CGVS dd. 28.05.2018, p. 15 en 16). U

gevraagd omwille van welke reden de telefoons stopten stelde u het volgende: “omdat ik van nummer

veranderde. En op een dag heb ik tegen mijn broer gezegd dat ik zal terugkeren” (zie CGVS dd.

28.05.2018, p. 15). U situeerde dit zelf voor uw telefoon werd vernietigd door uw echtgenoot in februari

2018 (zie CGVS dd. 28.05.2018, p. 15). Het kan echter verbazen dat, indien men u effectief wou doden

omwille van de geruchten die uw echtgenoot over u had verspreid en u gedurende een maand dagelijks

werd bedreigd, u uw familie überhaupt zou hebben laten weten dat u van plan was om terug te keren

naar de Westelijke Jordaanoever. Dit is geenszins logisch en ondermijnt eens de meer uw

geloofwaardigheid.
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Voorts is het opmerkelijk dat uw broers verder ook geen bijkomende / nieuwe stappen zetten om u te

bereiken op het moment dat duidelijk werd dat u toch niet zou terugkeren (zie CGVS dd. 28.05.2018, p.

15). Er kan immers logischerwijs verondersteld worden dat men ettelijke maanden na uw belofte om

terug te keren, waaraan u evenwel geen gevolg gaf, wel zal begrepen hebben dat u niet de intentie had

om effectief terug te keren. U gevraagd of men sinds u uw nummer veranderde getracht heeft om op

een andere wijze contact met u op te nemen (o.a. via sociale media) stelde u “neen, niemand heeft

internetverbinding. Mijn broer heeft WhatsApp” (zie CGVS dd. 28.05.2018, p. 16). Voorgaande

kan echter weinig overtuigen aangezien WhatsApp een applicatie is waarvoor men eveneens toegang

tot internet nodig heeft. Voorts stelde u dat er contacten waren tussen uw familie in de Westelijke

Jordaanoever en een Palestijns gezin uit België in het kader van een bemiddelingspoging (zie CGVS

dd. 05.09.2018, p. 13). Dat uw familie niet de mogelijkheid zou gehad hebben om u, éénmaal ze

doorhadden dat u toch niet zou terugkeren, opnieuw te contacteren, kan aldus niet worden

volgehouden. De vaststelling dat uw familie u echter al die tijd ongemoeid liet, wijst er eens te meer op

dat uw relaas niet waarachtig is. Dient in de marge nog te worden toegevoegd dat ook uw verklaringen

aangaande de bemiddelingspogingen niet eensluidend zijn. Zo stelde u tijdens uw eerste persoonlijk

onderhoud dat er nooit bemiddeling is geweest omwille van uw problemen met uw familie (zie CGVS dd.

28.05.2018, p. 16). Tijdens uw tweede persoonlijk onderhoud stelde u dan weer dat een Palestijnse

familie in België bemiddeld heeft tussen u en uw familie maar dat dit de situatie alleen maar erger heeft

gemaakt (zie CGVS dd. 05.09.2018, p. 13). U gaat hiermee regelrecht in tegen uw eerdere verklaringen

waarbij u stelde dat er van enige bemiddeling nooit sprake was.

Wanneer men al het voorgaande in ogenschouw neemt, komt men tot de conclusie dat uw relaas, de

redenen omwille waarvan u het mandaatgebied van de UNRWA zou hebben moeten verlaten en de

problemen omwille waarvan u niet in staat zou zijn om terug te keren naar het mandaatgebied van de

UNRWA, niet kunnen overtuigen.

Voorts blijkt uit de COI Focus “UNRWA financial crisis and impact on its prgrammes” van 23 november

2018 dat UNRWA met budgettaire tekorten kampt. Echter, uit de beschikbare informatie blijkt niet dat

UNRWA heden niet langer bijstand zou leveren in de Gazastrook of dat UNRWA haar opdracht niet

meer kan vervullen. Uit de beschikbare informatie blijkt bovendien dat er op een recente ministeriële

conferentie ter ondersteuning van UNRWA 122 miljoen dollar werd toegezegd voor UNRWA. De

financiële crisis waarmee UNRWA geconfronteerd werd ten gevolge van de verminderde bijdragen van

de VSA, had tot gevolg dat UNRWA voor 2018 opkeek tegen een financieel tekort van naar schatting

$446 miljoen. Deze toezegging, samen met de bijkomende inspanningen die verschillende staten

geleverd hebben, heeft er voor gezorgd dat UNRWA’s deficit van 446 miljoen dollar gereduceerd werd

naar 21 miljoen dollar. Uit de beschikbare informatie blijkt duidelijk dat de UNWRA heden nog steeds

bijstand levert aan de Palestijnse vluchtelingen in de Westelijke Jordaanoever, en derhalve nog steeds

in staat is om haar opdracht waarmee het belast is uit te voeren.

Gelet op bovenstaande vaststellingen hebt u niet aannemelijk gemaakt dat u de Westelijke

Jordaanoever verlaten heeft om redenen buiten uw invloed en onafhankelijk van uw wil waardoor u

verhinderd werd de door het UNRWA verleende bijstand te genieten. Conform artikel 1D van de

Vluchtelingenconventie juncto artikel 55/2 van de Vreemdelingenwet dient u bijgevolg uitgesloten te

worden van de vluchtelingenstatus.

Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat uit de informatie waarover het CGVS beschikt (en

waarvan een kopie aan het administratief dossier werd toegevoegd) blijkt dat Palestijnen afkomstig uit

de Westelijke Jordaanoever, na een verblijf in het buitenland, zonder problemen kunnen terugkeren

naar dit gebied, en dit ongeacht of zij al dan niet geregistreerd zijn bij de UNRWA. Voor een dergelijke

terugreis dient men in het bezit te zijn van een geldig Palestijns paspoort en een Palestijnse

identiteitskaart. Indien met niet (langer) over een Palestijns paspoort zou beschikken, kan men het

document vanuit het buitenland aanvragen of vernieuwen, dit door een volmacht te verlenen aan een

naaste (die niet noodzakelijk familie moet zijn van de aanvrager) woonachtig in de bezette gebieden of

aan de Missie van Palestina in Brussel zelf. Het feit dat men niet in het bezit is van een Palestijnse

identiteitskaart vormt op zich geen beletsel om terug te keren naar de Westelijke Jordaanoever.

Evenmin vormt dit een hinderpaal bij het bekomen van een Palestijns paspoort. Het is voldoende dat

men over een identiteitskaartnummer beschikt.

Uit de stukken van het administratief dossier blijkt dat u echter wél in het bezit bent van uw

Palestijnse identiteitskaart (zie administratief dossier). Er zijn dan ook geen redenen om aan te nemen

dat u niet over de mogelijkheid beschikt om terug te keren naar het mandaatgebied van de UNRWA.
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Gelet op het gegeven dat u zich voor uw verzoek om subsidiaire bescherming op geen andere motieven

baseert dan deze van uw asielrelaas, kan u daarenboven, gezien het ongeloofwaardig karakter van uw

verzoek om internationale bescherming de subsidiaire beschermingsstatus op grond van artikel 48/4,

§2, sub a en b van de Vreemdelingenwet niet worden toegekend.

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een asielzoeker ook de subsidiaire

beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate van willekeurig geweld in het aan de gang

zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn

om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomende geval, naar

het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in

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

Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt (en waarvan een kopie werd

toegevoegd aan uw administratief dossier), blijkt dat de Israëlische operaties “Bewakers van onze

Broers” (juni 2014) in de Westelijke Jordaanoever en “Beschermde Rand” in de Gazastrook (juli 2014)

enorme spanningen veroorzaakten tussen Palestijnen, kolonisten en de Israëlische veiligheidsdiensten

in de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. . Na de confrontatie tussen de Israëlische politie en

enkele Palestijnen, die zich uit protest verschanst hadden in de moskee Al Aqsa, ontstond er in

september 2015 een golf van geweld die zich vanuit Oost-Jeruzalem verspreidde over de gehele

Westelijke Jordaanoever. In talrijke regio’s monden manifestaties uit in confrontaties met de Israëlische

veiligheidsdiensten. Tegelijkertijd dook er een nieuw fenomeen op: Individuele Palestijnen,

die geenszins verbonden waren aan een bepaalde groep, vielen kolonisten, Israëlische militairen of

politieagenten aan met een mes. Deze onvoorspelbare aanvallen creëerden een klimaat van angst bij

de Israëlische bevolking en leidde tot een stijging van het aantal Palestijnen die, louter omdat er

vermoed werd dat ze van plan waren een aanval uit te voeren, preventief gedood werden door de

Israëlische veiligheidsdiensten Dit type geweld concentreerde zich hoofdzakelijk in Jeruzalem en

Hebron, maar kwam, weliswaar in mindere mate, ook voor in Ramallah, Qalqiliya en Bethlehem. Sinds

april 2016 zijn het aantal confrontaties, manifestaties en aanvallen gepleegd door Palestijnen echter

sterk verminderd. In september en oktober 2016 laaide het geweld weliswaar weer op in Hebron en

Oost-Jeruzalem, doch minder hevig dan voorheen. De spanningen wakkerden opnieuw aan in juli 2017

toen de Israëlische autoriteiten beslisten om metaaldetectoren te installeren om zo de toegang tot de

Tempelberg in Jeruzalem te controleren. Na 10 dagen van protesten besliste de Israëlische premier om

de detectoren te verwijderen. Eind juli 2017 was de rust teruggekeerd.

De spanning en het geweld op de Westelijke Jordaanoever, voornamelijk in de vorm van demonstraties

en schermutselingen met de ordediensten, namen toe vlak na de symbolische aankondiging door de

Amerikaanse president op 6 december 2017 van de overdracht van de Amerikaanse ambassade van

Tel Aviv naar Jeruzalem. Dit verklaart het grote aantal Palestijnse slachtoffers dat OCHA in december

2017 heeft geregistreerd. Ondanks de vrees voor een opflakkering van het geweld in de Westelijke

Jordaanoever, vond er geen massale volksmobilisatie plaats zoals in de Gazastrook.

Verder is er in de Westelijke Jordaanoever 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. Echter,

de door de Israëlische strijdkrachten uitgevoerde zoekacties en arrestaties lokken vaak een

gewelddadige reactie langs Palestijnse zijde uit en leiden soms tot dodelijke confrontaties met de

Israëlische ordetroepen. Het aantal hierbij te betreuren burgerslachtoffers is beperkt. Uit de beschikbare

informatie blijkt dat er in 2017 en 2018 op veel plaatsen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-

Jeruzalem opsporings- en aanhoudingsoperaties hebben plaatsgevonden die tot geweld kunnen leiden,

vaak in de vluchtelingenkampen. De gouvernementen van Jeruzalem, Hebron, Ramallah, Bethlehem,

Jenin en Nablus worden regelmatig genoemd.

In de Westelijke Jordaanoever komen voorts regelmatig manifestaties voor waarbij het ongenoegen

m.b.t. tot de kolonisatie, het bestaan van de Muur, het slopen van Palestijnse eigendommen en het

uitzettingsbeleid gericht tegen Palestijnen woonachtig in Oost-Jeruzalem wordt geuit, of steun wordt

betuigd aan de Palestijnse gedetineerden in Israël. Deze betogingen worden vaak met geweld de kop

ingedrukt. Demonstraties die leidden tot geweld kwamen voor in verschillende gouvernementen.

Incidenten komen verder hoofdzakelijk voor wanneer de instructies bij checkpoints niet correct worden

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

door de Israëlische troepen. Het aantal burgerslachtoffers hierbij blijft evenwel gering.
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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 in

Westelijke Jordaanoever actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het

willekeurig geweld waardoor die confrontaties worden gekenmerkt dermate hoog is dat zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat u louter door uw aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op

een ernstige bedreiging zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

Wanneer de Commissaris-generaal een persoon uitsluit van de vluchtelingenstatus, moet hij

overeenkomstig artikel 55/2, tweede lid van de Vreemdelingenwet een advies verstrekken over de

verenigbaarheid van een verwijderingsmaatregel met de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet.

Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat er geen geloof kan gehecht worden aan de

problemen die u ertoe zouden hebben aangezet uw land van gewoonlijk verblijf te verlaten. Nergens uit

uw verklaringen kan voorts afgeleid worden dat er in uw hoofde concrete en ernstige

veiligheidsproblemen of ernstige problemen van socio-economische of medische aard bestaan

waardoor u bij terugkeer persoonlijk een bijzonder risico op een onmenselijk en vernederende

behandeling zou lopen. Evenmin zijn er zwaarwegende gronden om aan te nemen dat er voor burgers

in uw land van gewoonlijk verblijf actueel een 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.

Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van gewoonlijk verblijf, met alle

door u afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken, dient besloten te worden dat er

actueel geen elementen voorhanden zijn die er op wijzen dat een verwijderingsmaatregel onverenigbaar

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

De documenten die u voorlegt kunnen voorgaande appreciatie niet in positieve zin veranderen. Uw

huwelijksakte bevestigt louter uw persoonsgegevens alsook het feit dat u in 2004 gehuwd bent met

I.(…) M.(…) a.(…)-A.(…) H.(…). Geen van deze feiten wordt in voorgaande betwist doch ze voegen

niets wezenlijks toe aan uw relaas. Het attest van het ZNA Stuivenberg ziekenhuis, afdeling cardiologie,

bewijst enkel dat u een controle-afspraak had bij Dr. W.(…) op 1 juni 2018, niets meer en niets minder.

Het mag duidelijk zijn dat deze documenten dan ook niet volstaan om voorgaande bevindingen om te

vormen. De overige documenten, i.c. het attest van de klacht bij de Antwerpse politie alsook de

dreigberichten van M.(…) en H.(…), werden hierboven reeds besproken.

C. Conclusie

Steunend op artikel 55/2 van de Vreemdelingenwet wordt u uitgesloten van de vluchtelingenstatus. U

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

Vreemdelingenwet.

Ik breng de minister en zijn gemachtigde ervan op de hoogte dat er, in het licht van de voorgaande

vaststellingen en rekening houdend met alle relevante feiten in verband met de verzoeken om

internationale bescherming van betrokkene en met het volledige administratieve dossier, geen element

bestaat waaruit kan blijken dat een verwijdering of terugdrijving van betrokkene naar zijn land van

nationaliteit of van gewoonlijk verblijf het nonrefoulementbeginsel zou schenden in het licht van de

artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel, afgeleid uit de materiële motiveringsplicht, betwist verzoekster de motieven van

de bestreden beslissing en onderneemt zij een summiere poging om deze motieven te verklaren of te

weerleggen. Zij formuleert haar verweer als volgt:

“1. De bestreden beslissing stelt dat verzoekster niet aantoont dat zij de Westelijke Jordaanoever

verlaten heeft om redenen buiten haar invloed en onafhankelijk van haar wil.

Verzoekster heeft nochtans voldoende benadrukt en aangetoond dat haar echtgenoot effectief

problemen had met de Palestijnse autoriteiten, en dat zij zich om deze redenen genoodzaakt zagen de

Westelijke Jordaanoever te verlaten.
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Verzoekster beseft dat tijdens haar vorige asielprocedures deze moeilijkheden als onvoldoende

bewezen werden afgewezen, maar in gemoede is zij er nog altijd rotsvast van overtuigd dat deze

problemen de oorzaak waren van hun vertrek uit de Westelijke Jordaanoever.

2. Daarnaast is er het feit dat verzoekster ernstige problemen zou ondervinden wanneer zij naar de

Westelijke Jordaanoever zou terugkeren.

Vooreerst zou verzoekster problemen ondervinden met de Israelische autoriteiten bij haar terugkeer.

Personen die voor lange tijd het land verlaten hebben, worden bij hun terugkeer langdurig en grondig

ondervraagd, en verzoekster is van mening dat in haar concreet geval bij een terugkeer haar veiligheid

niet gegarandeerd is.

Daarnaast zou zij ernstige moeilijkheden ondervinden zowel van de kant van haar eigen familie als van

de familie van haar echtgenoot.

Deze echtgenoot heeft verzoekster bij haar eigen familie en vrienden zwart gemaakt en haar

beschuldigd van losbandig bedrag. Ten gevolge van deze valse beschuldigingen wordt verzoekster

telefonisch bedreigd door haar broers, en bij een terugkeer zou verzoekster ernstig gevaar lopen.

Maar ook de familie van haar echtgenoot bedreigt haar. Verzoekster heeft nu de

echtscheidingsprocedure ingezet, en als zij naar de Westelijke Jordaanoever zou terugkeren als een uit

de echt gescheiden vrouw, zou ook de familie van haar ex-echtgenoot voor haar een ernstige

bedreiging vormen.

Verzoekster blijft dan ook erbij dat zij de Westelijke Jordaanoever verlaten heeft om redenen buiten haar

invloed en onafhankelijk van haar wil, en dat er omwille van dezelfde redenen redelijkerwijze van haar

niet kan verwacht worden dat zij naar de Westelijke Jordaanoever zou terugkeren. Overeenkomstig art.

1 D van de Vluchtelingenconventie, heeft verzoekster dan ook recht op internationale bescherming.

3. Ondergeschikt is verzoekster van mening dat zij recht heeft op subsidiaire bescherming.

Zoals blijkt uit de bestreden beslissing, zijn er in de Westelijke Jordaanoever vaak enorme spanningen

tussen Palestijnse burgers, Joodse kolonisten en Israëlische veiligheidsdiensten. Dit blijkt overigens ook

uit veiligheidsverslagen over de betrokken regio, uit internetartikels en uit berichten in de gesproken en

geschreven pers.

De bestreden beslissing stelt weliswaar dat de Commissaris-generaal over een zekere

appreciatiemarge beschikt, en van mening is dat er in de Westelijke Jordaanoever actueel geen sprake

is van een uitzonderlijke situatie van willekeurig geweld waarvan de burgerbevolking het slachtoffer is.

Verzoekster is echter de tegengestelde mening toegedaan, en zij vraagt dat de Raad een appreciatie

van de huidige veiligheidstoestand zou maken waaruit dient besloten te worden dat er in de Westelijke

Jordaanoever wel degelijk een uitzonderlijke toestand van willekeurig geweld heerst, zodat verzoekster

recht heeft op subsidiaire bescherming.”

Er worden geen nieuwe documenten aan het verzoekschrift gevoegd.

2.2.1. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekster conform artikel 1, D van de

Vluchtelingenconventie juncto artikel 55/2 van de Vreemdelingenwet uitgesloten van de

vluchtelingenstatus en wordt haar de subsidiaire beschermingsstatus geweigerd omdat (i) geen geloof

kan worden gehecht aan de situatie van ernstige onveiligheid die haar ertoe zou hebben aangezet het

mandaatgebied van UNRWA te verlaten en ook de problemen omwille waarvan zij niet in staat zou zijn

om terug te keren naar het mandaatgebied van UNRWA niet kunnen overtuigen, zoals uitvoerig wordt

uiteengezet, en de door haar voorgelegde documenten deze appreciatie niet in positieve zin kunnen

veranderen, (ii) hoewel UNWRA met budgettaire tekorten kampt, uit de beschikbare informatie duidelijk

blijkt dat UNRWA heden nog steeds bijstand levert aan de Palestijnse vluchtelingen in de Westelijke

Jordaanoever en derhalve nog steeds in staat is om haar opdracht waarmee het belast is uit te voeren,

(iii) uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat Palestijnen afkomstig uit de

Westelijke Jordaanoever na een verblijf in het buitenland zonder problemen kunnen terugkeren naar dit

gebied en dit ongeacht of zij al dan niet geregistreerd zij bij UNRWA en (iv) uit een grondige analyse van

de veiligheidssituatie in de Westelijke Jordaanoever blijkt dat er actueel geen sprake is van een

uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld waardoor de confrontaties worden

gekenmerkt dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij louter door

haar aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging zoals bedoeld door artikel

48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.

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

administratieve rechtshandeling, in casu de beslissing tot uitsluiting van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus van 20 februari 2019 (CG nr. 1312237BW), op

motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter
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verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Het middel zal dan ook

onder meer vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.3. Artikel 1, D van het Vluchtelingenverdrag bepaalt het volgende:

“Dit Verdrag is niet van toepassing op personen die thans bescherming of bijstand genieten van andere

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

Naties voor de Vluchtelingen.

Wanneer deze bescherming of bijstand om welke reden ook is opgehouden, zonder dat de positie van

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

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, zullen deze personen van rechtswege onder dit

Verdrag vallen.”

2.4. Artikel 12, eerste lid, a) van de Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake

minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of

als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende

bescherming (Kwalificatierichtlijn) sluit een derdelander uit van de vluchtelingenstatus wanneer “hij

onder artikel 1 D van het Verdrag van Genève valt, dat betrekking heeft op het genieten van

bescherming of bijstand van andere organen of instellingen van de Verenigde Naties dan de Hoge

Commissaris van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen. Is die bescherming of bijstand om welke

reden ook opgehouden zonder dat de positie van de betrokkene definitief geregeld is in

overeenstemming met de desbetreffende resoluties van de algemene vergadering van de Verenigde

Naties, dan heeft de betrokkene op grond van dit feit recht op de voorzieningen uit hoofde van deze

richtlijn”.

2.5. Artikel 55/2, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt:

“Een vreemdeling wordt uitgesloten van de vluchtelingenstatus wanneer hij valt onder artikel 1, D, E of F

van het Verdrag van Genève.

Dit is ook van toepassing op personen die wetens en willens aanzetten tot of anderszins deelnemen aan

de in artikel 1 F van het Verdrag van Genève genoemde misdrijven of daden.”

2.6. Het feit dat verzoekster voor haar vertrek uit haar land van gewoonlijk verblijf de bijstand van de

UNRWA genoot, wordt in de bestreden beslissing niet betwist en blijkt ook uit de stukken van het

administratief dossier. Hieruit blijkt dat de uitsluitingsgrond uit het eerste lid van artikel 1, D van het

Vluchtelingenverdrag in elk geval op verzoekster van toepassing was.

2.7. De hamvraag is of de uitsluitingsgrond uit artikel 1, D van het Vluchtelingenverdrag thans ook nog

op verzoekster van toepassing is. De Raad wijst hierbij op rechtspraak van het Europese Hof van

Justitie waarin naar aanleiding van een prejudiciële vraag over artikel 12, lid 1, sub a) van de

Kwalificatierichtlijn uitdrukkelijk gesteld wordt dat het eerste lid van artikel 1, D van het

Vluchtelingenverdrag niet aldus kan worden uitgelegd dat het loutere feit dat de betrokkene zich bevindt

buiten het gebied waarin de UNRWA werkzaam is of dit gebied vrijwillig verlaat, volstaat om de in die

bepaling neergelegde uitsluiting van de vluchtelingenstatus te beëindigen (HvJ 19 december 2012, C-

364/11, “El Kott v. Bevándorlási és Államolgársági Hivatal”, § 49). Hieruit kan dus worden besloten dat

de uitsluitingsgrond uit artikel 1, D van het Vluchtelingenverdrag, ook al heeft zij het mandaatgebied van

de UNRWA verlaten, thans ook nog op verzoekster van toepassing is.

2.8. Anderzijds dient in beginsel voor verzoekers om internationale bescherming die afkomstig zijn uit

dergelijk mandaatgebied geen bijkomende beoordeling te worden gemaakt in de zin van artikel 1, A van

het Vluchtelingenverdrag. Dit standpunt wordt door het Europese Hof van Justitie bevestigd waar het

stelt dat in de eerste plaats op basis van een individuele beoordeling moet worden nagegaan of het

vertrek van de betrokken persoon uit het mandaatgebied zijn rechtvaardiging vindt in redenen buiten zijn

invloed en onafhankelijk van zijn wil waardoor hij verhinderd wordt de door het UNRWA verleende

bijstand te genieten (HvJ 19 december 2012, C-364/11, “El Kott v. Bevándorlási és Államolgársági

Hivatal”, § 61).

Dit is het geval, zo vervolgt het Hof in zijn arrest, indien de verzoeker om internationale bescherming

zich persoonlijk in een situatie van ernstige onveiligheid bevond en het voor het betrokken orgaan of de

betrokken instelling onmogelijk was hem in dat gebied levensomstandigheden te bieden die stroken met

de opdracht waarmee dat orgaan of die instelling belast is (HvJ 19 december 2012, C-364/11, “El Kott v.

Bevándorlási és Államolgársági Hivatal”, § 65).



RvV X - Pagina 14

Indien deze situatie zich voordoet, dient de betrokkene van rechtswege als vluchteling te worden

erkend, tenzij hij om de redenen vermeld in artikel 1, E en 1, F van het Vluchtelingenverdrag dient te

worden uitgesloten (HvJ 19 december 2012, C-364/11, “El Kott v. Bevándorlási és Államolgársági

Hivatal”, § 81).

2.9.1. In casu dient na lezing van het administratief dossier te worden vastgesteld dat verzoekster niet

aantoont dat zij zich op het ogenblik van haar vertrek uit het mandaatgebied van UNRWA in een

persoonlijke situatie van ernstige onveiligheid bevond waardoor zij omwille van redenen buiten haar

invloed en onafhankelijk van haar wil verhinderd werd om de door de UNRWA verleende bijstand te

genieten en die haar ertoe zou hebben aangezet het mandaatgebied van UNRWA te verlaten, en dat

ook de problemen omwille waarvan verzoekster naar eigen zeggen niet in staat zou zijn om terug te

keren naar het mandaatgebied van UNRWA (in casu haar vrees om bij terugkeer tegengehouden en

ondervraagd te worden door de Israëlische autoriteiten omwille van haar langdurig verblijf in het

buitenland en de problemen met haar familie in de Westelijke Jordaanoever als gevolg van de valse

beschuldigingen van losbandig gedrag ten aanzien van haar persoon door haar voormalige echtgenoot)

geenszins kunnen overtuigen.

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

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

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

te worden.

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

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

twee onderscheiden fasen.

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

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

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

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

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

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

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

Deze regel geldt onverkort voor de asielzoeker die meent onder het toepassingsgebied van artikel 55/2

van de Vreemdelingewet juncto artikel 1, D van de Vluchtelingenconventie te vallen (HvJ C-31/09,

“Nawras Bolbol v Bevándorlasi és Álllampolgársági Hivatal”, 17 juni 2010, overweging 51-52; HvJ C-

364/11, “El Kott v. Bevándorlási és Államolgársági Hivatal”, 19 december 2012, overwegingen 58, 61,

65 en 81).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

van de gegevens van het dossier heeft de commissaris-generaal evenwel op goede gronden

vastgesteld dat verzoekster niet in staat blijkt te zijn om doorheen haar verklaringen aan te tonen dat zij

zich op het ogenblik van haar vertrek uit het mandaatgebied van UNRWA in een persoonlijke situatie

van ernstige onveiligheid bevond en dat zij bovendien geen overtuigende redenen aanhaalt waarom zij

niet in staat zou zijn om terug te keren naar het mandaatgebied van UNWRA.

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

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

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

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

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

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

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

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

omstandigheden van de betrokken verzoeker.
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Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de

vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel

over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die de nood aan

internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

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

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

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

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

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

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

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

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

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.” In casu is er evenwel van

twijfel geen sprake daar, zoals blijkt uit motivering van de bestreden beslissing, terecht geoordeeld

wordt dat aan de door verzoekster naar voren gebrachte asielmotieven geen geloof kan worden

gehecht.

2.9.2. Vooreerst dient te worden benadrukt dat in ’s Raads arrest nr. 128 062 van 13 augustus 2014

reeds werd geoordeeld dat aan de situatie van ernstige onveiligheid die verzoekster en haar echtgenoot

ertoe zou hebben aangezet het mandaatgebied van UNRWA te verlaten, geen geloof kan worden

gehecht: “2.11.1. (…) Uit de verklaringen van verzoeksters echtgenoot blijkt immers dat de door hem

geschetste problemen hun oorsprong vinden in zijn job. Hij kon deze job echter niet aannemelijk maken.

Dit besluit steunt op de vaststellingen en overwegingen dat (i) verzoekster niet op de hoogte was van

hoe zijn werkweek eruit zag en zij die werkweek als standaard beschouwd en ervan uit scheen te gaan

dat hij in het weekend vrij was omdat dat altijd zo is in de Westelijke Jordaanoever terwijl zijn werkweek

heel opvallend was georganiseerd daar hij afwisselend twee dagen dienst en twee dagen vrij had en hij

dus geen klassieke werkweek met een vast weekend had, (ii) verzoekster en haar echtgenoot

tegenstrijdige verklaringen afleggen aangaande zijn uniform – een niet onbelangrijk element voor

iemand die bij de politie werkt – en het niet geloofwaardig is dat het om een misverstand ging daar

zowel zij als haar man behoorlijk specifiek waren over de omstandigheden waarin hij zijn uniform droeg,

namelijk enkel voor officiële gelegenheden, en verzoekster aangaf dat hij geen ander uniform bezat en

(iii) het opmerkelijk is dat verzoeksters echtgenoot geen enkel document voorlegde aangaande zijn werk

en zijn verklaring dat hij niet van plan was asiel aan te vragen toen hij de Westelijke Jordaanoever

verliet bezwaarlijk kan overtuigen, zoals wordt toegelicht. Zijn algehele geloofwaardigheid wordt verder

onderuit gehaald door de vaststellingen dat (i) hij niet kon zeggen hoe zijn vrouw aan sheikh a.-J.

verwant was terwijl deze verwantschap nochtans de reden was dat men steeds hem zond om de sheikh

te gaan arresteren en waarom men hem vroeg om de sheikh te vermoorden zodat deze verwantschap

een cruciaal punt in zijn relaas uitmaakt en het, indien het zo’n verre neef was dat hij de precieze

familieband niet kan specifiëren, dan weer niet aannemelijk lijkt dat deze familieband een dusdanige

invloed zou hebben dat men hem niet van moord zou verdenken wanneer de sheikh in zijn bijzijn van

een balkon valt, (ii) het feit dat hij zijn contact binnen de al-Aqsa-Brigades pas vermeldde wanneer ter

sprake kwam hoe hij op de hoogte bleef van de situatie van de sheikh, terwijl hij initieel had gezegd met

niemand buiten zijn ouders en schoonouders contact te hebben, suggereert dat hij dit element verzon

om zijn relaas aannemelijker te maken, (iii) uit zijn verklaringen blijkt dat zijn vader een compromis

probeert te vinden met de al-Aqsa-Brigades wat deze kwestie betreft maar dat hij niet weet met wie en

via wie hij dat probeert te doen, terwijl hij nochtans contact had met zijn vader zodat er mag worden van

uitgegaan dat hij de mogelijkheid had om hem naar deze zaken te vragen en (iv) het weinig overtuigend

is dat verzoekster totaal niets weet over de redenen waarom ze haar familie en de Westbank heeft

moeten verlaten en het, gezien de enorme impact die dit vertrek op haar moet hebben gehad, niet kan

overtuigen dat haar echtgenoot haar hieromtrent totaal in het ongewisse zou hebben gelaten. Tot slot

wordt in de bestreden beslissing opgemerkt dat verzoeksters echtgenoot aangaf dat zijn arrestaties door

de Israëlische veiligheidsdiensten, waarvan de laatste dateert van 2009, niet de reden vormen waarom

hij de Westelijke Jordaanoever heeft moeten verlaten en dat ook uit zijn verklaringen niet bleek dat dit

nog een belangrijke factor was.

De Raad stelt vast dat verzoekster in voorliggend verzoekschrift geen ernstige poging onderneemt om

deze pertinente motieven, die draagkrachtig zijn en steun vinden in het administratief dossier en op

grond waarvan terecht wordt besloten tot de ongeloofwaardigheid van haar vluchtmotieven, te verklaren

of te weerleggen.
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Het komt aan verzoekster toe om deze motieven aan de hand van concrete elementen en argumenten

in een ander daglicht te plaatsen, waar zij echter in gebreke blijft. Zij komt immers in wezen niet verder

dan het bekritiseren en tegenspreken van de bevindingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, het uiten van ongefundeerde beweringen en de stelling dat uit de feiten

die haar echtgenoot heeft aangebracht duidelijk blijkt dat zijn verhaal wel overeenstemt met de

werkelijkheid en dat hij ernstig gevaar loopt indien hij zou gedwongen worden om terug te keren naar de

Westelijke Jordaanoever, wat bezwaarlijk een dienstig verweer kan worden geacht en waarmee

verzoekster dan ook niet vermag de motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten zodat deze

overeind blijven en door de Raad tot de zijne worden gemaakt. (…)

2.11.2. Uit wat voorafgaat blijkt dat niet werd aangetoond dat verzoekster zich persoonlijk in een situatie

van ernstige onveiligheid bevond waardoor zij omwille van redenen buiten haar invloed en onafhankelijk

van haar wil verhinderd werd om de door de UNRWA verleende bijstand te genieten.”

Op 4 juni 2015 nam het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen inzake

verzoeksters tweede verzoek om internationale bescherming andermaal een beslissing tot uitsluiting

van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omdat zij er nog steeds

niet in slaagde de situatie van ernstige onveiligheid die haar er haar echtgenoot ertoe dwong de

Westelijke Jordaanoever te verlaten aannemelijk te maken. Verzoeksters derde verzoek om

internationale bescherming werd geannuleerd omdat haar tweede verzoek nog niet was afgesloten door

het Commissariaat-generaal. Inzake verzoeksters vierde verzoek om internationale bescherming nam

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 16 oktober 2017 de beslissing tot

weigering van inoverweginname van een meervoudige asielaanvraag omdat zij geen nieuwe elementen

had bijgebracht die de kans aanzienlijk groter maken dat zij voor erkenning als vluchteling in de zin van

artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Verzoekster

ging niet in beroep tegen deze beslissingen.

Verzoekster blijft in huidig, vijfde verzoek om internationale bescherming volharden dat zij gezocht wordt

door de Palestijnse Autoriteit omwille van haar aandeel in de vlucht van haar echtgenoot uit de

Westelijke Jordaanoever en beweert dat de problemen die haar echtgenoot heeft gekend omwille van

zijn werkzaamheden bij de preventieve veiligheidsdienst nog steeds actueel zijn, wat niet kan volstaan

om de eerdere appreciatie van haar vluchtmotieven om te buigen. Er kan immers niet worden ingezien

om welke reden een loutere herhaling van dezelfde ongeloofwaardige asielmotieven zonder objectieve

bewijzen in een volgend verzoek om internationale bescherming erop zou wijzen dat deze motieven wel

degelijk geloofwaardig zouden zijn.

Daarnaast kan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen worden bijgetreden in

diens oordeel waar in de bestreden beslissing wordt uiteengezet dat de door verzoekster geuite vrees

om bij terugkeer tegengehouden en ondervraagd te worden door de Israëlische autoriteiten louter

hypothetisch van aard is daar zij op geen enkel moment gewag heeft gemaakt van eventuele problemen

met de Israëlische autoriteiten, geen geloof kan worden gehecht aan de beweerde werkzaamheden en

problemen van haar (voormalige) echtgenoot in de Westbank zodat het geenszins duidelijk is om welke

reden(en) men haar zou tegenhouden dan wel ondervragen en zij evenmin in concreto aantoont dat zij,

ook al zou zij bij een terugkeer ondervraagd worden over haar verblijf in het buitenland, hierom

problemen zou kennen op grond waarvan zou moeten worden besloten tot het bestaan van een

persoonlijke situatie van ernstige onveiligheid in haar hoofde.

Tot slot oordeelt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op goede gronden dat

evenmin geloof kan worden gehecht aan de door verzoekster beweerde problemen met haar familie in

de Westelijke Jordaanoever als gevolg van de valse beschuldigingen ten aanzien van haar persoon

door haar voormalige echtgenoot. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen kan

worden gevolgd waar dienaangaande in de bestreden beslissing wordt overwogen dat (i) zij haar

verklaringen aangaande de problemen met haar echtgenoot geenszins staaft, zij bij haar vorige

verzoeken om internationale bescherming nooit gewag heeft gemaakt van de jarenlange echtelijke

problemen met haar echtgenoot, zij evenmin heeft aangehaald in Palestina ooit te zijn gescheiden

omwille van echtelijke problemen, noch dat zij het slachtoffer is geworden van huiselijk geweld, (ii) uit

het attest waaruit blijkt dat zij op 4 maart 2018 een klacht indiende bij de Antwerpse politie niet kan

worden afgeleid tegen wie en omwille van welke reden zij klacht heeft neergelegd en zij er, ondanks

herhaaldelijk aandringen, aan verzaakt om het proces-verbaal neer te leggen, en zij bovendien verklaart

dat de sociaal assistente van haar opvangcentrum in Kapellen op de hoogte was van haar echtelijke

problemen en dat zij aangaande de problemen met haar echtgenoot en haar problematische

woonsituatie ook contact heeft opgenomen met een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) zodat
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het des te opmerkelijker is dat zij tot op heden geen enkel tastbaar en overtuigend begin van bewijs kan

voorleggen ter staving van de vermeende problemen met haar echtgenoot, (iii) het, gelet op haar

verklaringen dat zij met de dood werd bedreigd, geenszins aannemelijk is dat zij nog ettelijke maanden

samen met haar echtgenoot in dezelfde woning zou hebben verbleven, het weinig kan overtuigen dat zij,

zelfs al was dit slechts tijdelijk, niet bij haar vriendinnen zou terecht kunnen (gekund hebben) in geval

van nood, en ook het feit dat haar door het Antwerpse CAW, dat haar blijkens haar verklaringen als

gevolg van haar huiselijke situatie heeft doorverwezen naar een opvangcentrum voor daklozen, een

alternatief werd geboden maar zij desondanks besloot om bij haar echtgenoot te blijven de

geloofwaardigheid, minstens de ernst van haar vrees relativeert, (iv) het opmerkelijk is dat zij, ondanks

de dreigberichten van haar echtgenoot, pas na het verlaten van het opvangcentrum (circa eind augustus

2018) haar nummer heeft veranderd, (v) haar verklaringen aangaande het gegeven of haar familie al

dan niet op de hoogte was van het vermeende huiselijk geweld waarvan zij het slachtoffer zou zijn

geweest meermaals wisselen, wat haar geloofwaardigheid verder onderuit haalt, (vi) zij geen enkel

overtuigend en tastbaar begin van bewijs voorlegt die haar beweringen aangaande haar scheiding

staven, zij ook op geen enkele manier verduidelijkte welke pogingen zij hiertoe heeft ondernomen en

waarom zij geen enkel fysiek bewijsstuk kan voorleggen, het eens zo opmerkelijk is dat zij geen stukken

kan voorleggen gelet op haar eigen verklaringen dat het nodig is om zaken op papier te zetten om de

echtscheiding te kunnen verderzetten, o.a. om opnieuw te kunnen huwen achteraf of om de bruidsschat

te regelen, haar verklaringen aangaande haar echtscheiding(en) daarenboven niet eensluidend zijn en

het opmerkelijk is dat zij geen stappen heeft ondernomen om hetzij in de Westelijke Jordaanoever hetzij

in België ook op officiële wijze te scheiden, (vii) het opmerkelijk is dat zij, toen haar gevraagd werd

omwille van welke reden(en) zij schrik had van een echtscheiding, initieel enkel aanhaalde dat zij schrik

heeft dat mensen over haar gaan roddelen en niet vermeldde dat scheiden binnen haar familie taboe

zou zijn, reden waarom haar familie haar nu zou bedreigen, (viii) zij ook haar beweringen dat haar

echtgenoot verscheidene berichten over haar, alsook foto’s waarop zij te zien is op feestjes, zou hebben

doorgestuurd naar haar familie niet weet te staven aan de hand van enig objectief element, aan de

verschillende prints van (WhatsApp) berichten immers geen bewijswaarde kan worden toegekend daar

deze berichten op eender welk moment en door eender wie kunnen zijn opgesteld en de authenticiteit

van de inhoud op geen enkele manier kan worden nagegaan, (ix) haar verklaringen over de

dreigementen door haar familie geuit ten aanzien van haar persoon weinig waarschijnlijk zijn, het

immers kan verbazen dat, indien men haar effectief wilde doden omwille van de geruchten die haar

echtgenoot over haar had verspreid en zij gedurende een maand dagelijks werd bedreigd, zij haar

familie zou hebben laten weten dat zij van plan was om terug te keren naar de Westelijke Jordaanoever

en het voorts opmerkelijk is dat haar broers verder ook geen bijkomende/nieuwe stappen hebben gezet

om haar te bereiken op het moment dat duidelijk werd dat zij toch niet zou terugkeren en (x) zij

tegenstrijdige verklaringen aflegt over het feit of er al dan niet bemiddelingspogingen zijn geweest

omwille van de problemen met haar familie.

De Raad stelt vast dat verzoekster in voorliggend verzoekschrift niet de minste concrete poging

onderneemt om de motieven dienaangaande zoals opgenomen in de bestreden beslissing, die pertinent

en draagkrachtig zijn, steun vinden in het administratief dossier en op grond waarvan terecht wordt

besloten dat zij geen persoonlijke situatie van ernstige onveiligheid in haar hoofde in geval van

terugkeer naar de Westelijke Jordaanoever aannemelijk maakt, te verklaren of te weerleggen. Het komt

aan verzoekster toe om deze motieven aan de hand van concrete elementen en argumenten in een

ander daglicht te plaatsen, waar zij echter geheel in gebreke blijft. Zij komt immers in wezen niet verder

dan het louter herhalen van en volharden in haar ongeloofwaardig bevonden verklaringen, het uiten van

blote beweringen, het poneren van een vrees ten aanzien van de Israëlische autoriteiten, alsook ten

aanzien van haar familie en de familie van haar ex-echtgenoot in geval van terugkeer naar de Westelijke

Jordaanoever en het tegenspreken van de gevolgtrekking door de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, wat bezwaarlijk een dienstig verweer kan geacht worden en waarmee

verzoekster dan ook niet vermag hoger aangehaalde motieven van de bestreden beslissing te

ontkrachten zodat deze onverminderd overeind blijven en door de Raad tot de zijne worden gemaakt.

De stelling in het verzoekschrift dat verzoekster nu de echtscheidingsprocedure heeft ingezet wordt

overigens op geen enkele wijze gestaafd, net zomin als haar bewering dat zij om deze reden ook door

de familie van haar echtgenoot wordt bedreigd.

De overige door verzoekster neergelegde documenten zijn niet van dien aard dat zij de appreciatie van

haar verzoek om internationale bescherming in positieve zin kunnen ombuigen. Haar huwelijksakte

bevestigt louter haar persoonsgegevens en haar huwelijk in 2004, gegevens welke in het voorgaande

niet worden betwist. Het attest van het ZNA Stuivenberg ziekenhuis, afdeling cardiologie, bewijst enkel

dat zij een controle-afspraak had op 1 juni 2018, niets meer en niets minder.
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2.10. Uit de COI Focus “UNRWA financial crisis and impact on its programmes” van 23 november 2018

blijkt voorts dat de activiteiten van UNRWA niet zijn stopgezet en dat UNRWA ook in de Westelijke

Jordaanoever humanitaire en sociale hulp biedt aan Palestijnse vluchtelingen, en scholen en

instellingen voor gezondheidszorg beheert. Uit voormelde informatie blijkt weliswaar dat UNRWA,

ingevolge de beslissing van de Verenigde Staten om hun bijdrage aan UNRWA met 300 miljoen dollar

te verminderen, met ernstige budgettaire tekorten kampt. Echter, uit de beschikbare informatie blijkt niet

dat UNRWA heden niet langer bijstand zou leveren in de Westelijke Jordaanoever of dat UNWRA haar

opdracht er niet meer kan vervullen. Immers, blijkt uit de COI Focus dat op een recente ministeriële

conferentie ter ondersteuning van UNRWA 122 miljoen dollar werd toegezegd voor UNRWA. Door de

financiële crisis waarmee UNRWA geconfronteerd werd ten gevolgde van de verminderde bijdragen van

de Verenigde Staten keek UNRWA voor 2018 op tegen een financieel tekort van naar schatting 446

miljoen dollar. Voormelde toezegging, samen met bijkomende inspanningen die verschillende staten

geleverd hebben, goed voor een bijkomende 425 miljoen dollar, hebben ervoor gezorgd dat UNRWA’s

deficit gereduceerd werd naar 21 miljoen dollar. Op 19 november 2018 prees de commissaris-generaal

van UNRWA de creativiteit waarmee het agentschap en de internationale gemeenschap de grootste

financiële malaise ooit aangepakt heeft. UNRWA heeft in de Westbank 43 klinieken, 96 scholen, 2

trainingscentra, 15 rehabilitatiecentra en 19 centra voor vrouwen. De verminderde bijdrage van de

Verenigde Staten heeft er toe geleid dat UNRWA zijn “Cash for Work” programma heeft moeten

stopzetten, maar gezinnen die de laatste twee jaar gekwalificeerd werden als “erg arm” konden verder

beroep doen op het zogenaamde “Social Safety Net Programme” (SSNP), een kernprogramma van

UNWRA. Ook voedselbonnen zouden verder uitgereikt worden tot eind 2018, waarna de meest arme

huishoudens toegang zouden krijgen tot het SSNP. Het financieel tekort had in 2018 tot gevolg dat het

“Community Mental Health Programme” (CMHP) en de inzet van mobiele klinieken stopgezet werden in

de loop van 2018. UNRWA zou echter actief op zoek gaan naar alternatieven, waaronder partners die

deze dienstverlening zouden verderzetten voor een bepaald publiek. Niettegenstaande uit de

beschikbare informatie weliswaar blijkt dat de financiële tekorten waarmee UNWRA in 2018 kampte een

impact hebben gehad op bepaalde diensten die UNWRA in de Westbank leverde, blijkt aldus dat

UNRWA heden nog steeds instaat voor de basisvoorzieningen in de Westelijke Jordaanoever op het

vlak van gezondheidszorg, voedsel, onderwijs, huisvesting, enz., en derhalve nog steeds in staat is om

haar opdracht waarmee het belast is uit te voeren. Verzoekster brengt in het verzoekschrift geen

informatie aan waaruit het tegendeel blijkt.

2.11. Wat de terugkeermogelijkheden betreft voor Palestijnen naar de Westelijke Jordaanoever blijkt

bovendien uit de COI Focus “Territoires Palestiniens. Retour en Cisjordanie” van 7 augustus 2018 dat

Palestijnen afkomstig uit de Westelijke Jordaanoever, na een verblijf in het buitenland, zonder

problemen kunnen terugkeren naar dit gebied, en dit ongeacht of zij al dan niet geregistreerd zijn bij de

UNRWA. Voor een dergelijke terugreis dient men in het bezit te zijn van een geldig Palestijns paspoort

en een Palestijnse identiteitskaart. Indien met niet (langer) over een Palestijns paspoort zou beschikken,

kan men het document vanuit het buitenland aanvragen of vernieuwen, dit door een volmacht te

verlenen aan een naaste (die niet noodzakelijk familie moet zijn van de aanvrager) woonachtig in de

bezette gebieden of aan de Missie van Palestina in Brussel zelf. Het feit dat men niet in het bezit is van

een Palestijnse identiteitskaart vormt op zich geen beletsel om terug te keren naar de Westelijke

Jordaanoever. Evenmin vormt dit een hinderpaal bij het bekomen van een Palestijns paspoort. Het is

voldoende dat men over een identiteitskaartnummer beschikt. Uit de stukken van het administratief

dossier blijkt dat verzoekster in het bezit is van een Palestijnse identiteitskaart. Er zijn dan ook geen

redenen om aan te nemen dat zij niet over de mogelijkheid beschikt om terug te keren naar de

Westelijke Jordaanoever, gelegen in het mandaatgebied van UNRWA, wat in het verzoekschrift ook niet

wordt betwist.

2.12. De vraag die in casu rijst is evenwel of de actuele veiligheidssituatie op de Westelijke

Jordaanoever een beletsel vormt opdat verzoekster zou kunnen terugkeren naar haar land van

gewoonlijk verblijf.

Uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie in de Westelijke Jordaanoever (zie COI Focus

“Territoires palestiniens – Cisjordanie. Situation Sécuritaire” van 6 augustus 2018) blijkt voorts dat de

Israëlische operaties “Bewakers van onze Broers” (juni 2014) in de Westelijke Jordaanoever en

“Beschermde Rand” in de Gazastrook (juli 2014) enorme spanningen veroorzaakten tussen Palestijnen,

kolonisten en de Israëlische veiligheidsdiensten in de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. Na

de confrontatie tussen de Israëlische politie en enkele Palestijnen, die zich uit protest verschanst

hadden in de moskee Al Aqsa, ontstond er in september 2015 een golf van geweld die zich vanuit Oost-

Jeruzalem verspreidde over de gehele Westelijke Jordaanoever.
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In talrijke regio’s monden manifestaties uit in confrontaties met de Israëlische veiligheidsdiensten.

Tegelijkertijd dook er een nieuw fenomeen op: Individuele Palestijnen, die geenszins verbonden waren

aan een bepaalde groep, vielen kolonisten, Israëlische militairen of politieagenten aan met een mes.

Deze onvoorspelbare aanvallen creëerden een klimaat van angst bij de Israëlische bevolking en leidde

tot een stijging van het aantal Palestijnen die, louter omdat er vermoed werd dat ze van plan waren een

aanval uit te voeren, preventief gedood werden door de Israëlische veiligheidsdiensten Dit type geweld

concentreerde zich hoofdzakelijk in Jeruzalem en Hebron, maar kwam, weliswaar in mindere mate, ook

voor in Ramallah, Qalqiliya en Bethlehem. Sinds april 2016 zijn het aantal confrontaties, manifestaties

en aanvallen gepleegd door Palestijnen echter sterk verminderd. In september en oktober 2016 laaide

het geweld weliswaar weer op in Hebron en Oost-Jeruzalem, doch minder hevig dan voorheen. De

spanningen wakkerden opnieuw aan in juli 2017 toen de Israëlische autoriteiten beslisten om

metaaldetectoren te installeren om zo de toegang tot de Tempelberg in Jeruzalem te controleren. Na 10

dagen van protesten besliste de Israëlische premier om de detectoren te verwijderen. Eind juli 2017 was

de rust teruggekeerd. De spanning en het geweld op de Westelijke Jordaanoever, voornamelijk in de

vorm van demonstraties en schermutselingen met de ordediensten, namen toe vlak na de symbolische

aankondiging door de Amerikaanse president op 6 december 2017 van de overdracht van de

Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. Dit verklaart het grote aantal Palestijnse

slachtoffers dat OCHA in december 2017 heeft geregistreerd. Ondanks de vrees voor een opflakkering

van het geweld in de Westelijke Jordaanoever, vond er geen massale volksmobilisatie plaats zoals in de

Gazastrook. Verder is er in de Westelijke Jordaanoever 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. Echter,

de door de Israëlische strijdkrachten uitgevoerde zoekacties en arrestaties lokken vaak een

gewelddadige reactie langs Palestijnse zijde uit en leiden soms tot dodelijke confrontaties met de

Israëlische ordetroepen. Het aantal hierbij te betreuren burgerslachtoffers is beperkt. Uit de beschikbare

informatie blijkt dat er in 2017 en 2018 op veel plaatsen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-

Jeruzalem opsporings- en aanhoudingsoperaties hebben plaatsgevonden die tot geweld kunnen leiden,

vaak in de vluchtelingenkampen. De gouvernementen van Jeruzalem, Hebron, Ramallah, Bethlehem,

Jenin en Nablus worden regelmatig genoemd. In de Westelijke Jordaanoever komen voorts regelmatig

manifestaties voor waarbij het ongenoegen m.b.t. tot de kolonisatie, het bestaan van de Muur, het

slopen van Palestijnse eigendommen en het uitzettingsbeleid gericht tegen Palestijnen woonachtig in

Oost-Jeruzalem wordt geuit, of steun wordt betuigd aan de Palestijnse gedetineerden in Israël. Deze

betogingen worden vaak met geweld de kop ingedrukt. Demonstraties die leidden tot geweld kwamen

voor in verschillende gouvernementen. Incidenten komen verder hoofdzakelijk voor wanneer de

instructies bij checkpoints niet correct worden opgevolgd, of wanneer men te dicht bij de Muur komt en

daardoor als bedreigend beschouwd wordt door de Israëlische troepen. Het aantal burgerslachtoffers

hierbij blijft evenwel gering.

Gelet op het voorgaande besluit de Raad dat er voor burgers in de Westelijke Jordaanoever actueel

geen reëel risico bestaat op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.

De Raad wijst er in dit verband op dat artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet slechts beoogt

bescherming te bieden in de uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de

gang zijnde gewapend conflict in het land van herkomst, in casu de Westelijke Jordaanoever, dermate

hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het

betrokken land of, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar

een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige

bedreiging, wat in casu niet het geval is zoals blijkt uit wat voorafgaat. Verzoekster brengt in het

verzoekschrift geen informatie bij waaruit kan blijken dat de informatie waarover het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen beschikt niet correct dan wel niet actueel zou zijn, of die

een ander licht kan werpen op voormelde analyse van de veiligheidssituatie in de Westelijke

Jordaanoever. Zo uit het geheel van de informatie waarop de Raad vermag acht te slaan blijkt dat de

bezetting in de Westelijke Jordaanoever het leven van vele Palestijnen domineert, dat er nog

spanningen zijn in de Westelijke Jordaanoever, dat er incidenten plaatsvinden waarbij Palestijnse

burgers het leven laten en dat geweld en onzekerheid het dagelijkse leven kenmerken, benadrukt de

Raad dat deze feiten niets veranderen aan de vaststelling dat het conflict in de Westelijke Jordaanoever

actueel niet de vereiste intensiteit bereikt om gecatalogeerd te worden als een gewapend conflict in de

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

2.13. In zoverre verzoekster zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen nog beroept

op haar asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen

dienaangaande.
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Zij toont niet aan dat zij op deze basis in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet. Verzoekster

toont geen andere concrete persoonlijke kenmerken en omstandigheden aan waaruit blijkt dat zij een

reëel risico loopt op foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, of een reëel

risico op een ernstige bedreiging van het leven of de persoon. Verzoekster maakte immers doorheen

haar verklaringen geen gewag van andere persoonlijke problemen die zij in de Westelijke Jordaanoever

zou hebben gekend of zal kennen.

2.14. In acht genomen het geheel van wat voorafgaat, besluit de Raad dat verzoekster conform artikel 1,

D van de Vluchtelingenconventie juncto artikel 55/2 van de Vreemdelingenwet dient te worden

uitgesloten van de vluchtelingenstatus en dat verzoekster voorts niet aantoont dat de bepalingen van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet inzake de subsidiaire beschermingsstatus op haar van toepassing

zijn.

Het enig middel is ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt uitgesloten van de vluchtelingenstatus.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negentien juli tweeduizend negentien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT M.-C. GOETHALS


