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nr. 230 775 van 23 december 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. LOOBUYCK

Langestraat 46/1

8000 BRUGGE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Palestijnse origine te zijn, op 25 maart 2019 heeft

ingediend tegen de beslissing van de adjunct-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 19 september 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

28 oktober 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat A. LOOBUYCK

verschijnt voor verzoekster, en van attaché G. HABETS, die verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

Verzoekster, die verklaart van Palestijnse origine te zijn, komt volgens haar verklaringen op 2 juli 2017

België binnen met een Palestijnse identiteitskaart en verzoekt op 10 juli 2017 om internationale

bescherming. Op 20 februari 2019 beslist de adjunct-commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen (hierna: de adjunct-commissaris-generaal) tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de thans bestreden beslissing, die op dezelfde

dag aan verzoekster aangetekend wordt verzonden.

Deze beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaart geboren te zijn te Tulkarem, Westbank, op 24 juni 1989. U bent van Palestijnse origine en u

bent soennitisch moslima. U bent ongehuwd en u heeft geen kinderen. U bent niet geregistreerd bij

UNWRA.

De eerste vijf jaren van uw leven verbleef u in Jordanië, uw ouders verbleven daar omwille van de

politieke situatie van de jaren ’80. Uw vader was werkzaam bij de PLO (Palestijnse

Bevrijdingsorganisatie) en was lid van Fatah, u kent zijn concrete rol niet. Dankzij een vredesakkoord

keerden jullie terug naar de Westbank, waar u sinds uw vijf jaar bij uw familie in Tulkarem verbleef. Toen

u tweeëntwintig was, ging u voor een week samen met uw moeder, broer en zus op bezoek bij de

familieleden van uw moeder in Jordanië. Ook ging u een keer met uw jongere zus alleen naar Jordanië.

Uw jongere zus kende problemen met uw vader en in Jordanië kon ze op adem komen. Na vijf dagen

keerden jullie terug naar de Westbank.

U komt uit een gezin van zes kinderen. Uw beide ouders zijn van Palestijnse origine. U geeft aan dat u

geen gelukkige kindertijd heeft gekend. Uw vader zat tijdens uw kinderjaren een aantal keer in de

gevangenis omwille van zijn activiteiten bij de PLO en Fatah, al kent u hiervan niet de precieze oorzaak.

Door de afwezigheid van uw vader, was uw moeder verantwoordelijk voor een gezin met zes kinderen.

Tijdens uw kinderjaren kreeg u te maken met fysiek en seksueel huiselijk geweld, respectievelijk door

uw moeder en uw oudste zus. De laatste drie jaar van uw verblijf in de Westbank werd uw moeder ziek

en verontschuldigde ze zich voor het verleden. Toen u in de vierde graad zat, verscheen uw vader meer

op het toneel. U geeft aan dat het thuis aanvoelde als een militair kamp, hij begon meer en meer grip op

u te krijgen en was heel conservatief. U geeft aan dat uw vader drie huwelijkskandidaten aandroeg toen

u in de Westbank verbleef.

U studeerde vier jaar aan de Al Quds Universiteit in Tulkarem, u volgde afstandsonderwijs, maar ging

naar de Universiteit voor uw examens, uw boeken te halen etc. Van 2012 tot 2013 werkte u als

leerkracht in een privé instituut in Tulkarem, van 2013 tot 2014 werkte u in een privé school voor meisjes

in Tulkarem, ook was u actief als vrijwilligster in de organisatie El Oudi Center, in de periode 2013 tot

2015. Dit was een organisatie die jongeren samenbracht op alle vlakken van het leven. Jongeren

werden aangemoedigd om na te denken over politieke systemen, er werden workshops en trainingen

gegeven. U nam als vrijwilligster hier aan deel. Daarnaast werkte u sinds 2015 tot begin 2017 voor een

online vertaalbureau. U diende uw salaris af te staan aan uw ouders.

Op 27 juni 2016 heeft u de Westbank definitief verlaten. U ging naar uw familieleden in Jordanië en op

29 juni 2016 nam u het vliegtuig achtereenvolgens naar Istanbul en Rome. U had een legaal visum voor

Italië op basis van een Europees Project Erasmus+ (Follow The White Rabbit - ten gunste van personen

met een (gezondheids)beperking voor de periode 1 juli 2016 tot 29 juni 2017. Een week voor uw vertrek

uit de Westbank had u uw moeder ingelicht, u zei dat u voor twee weken naar Italië ging voor een

project in verband met vrouwen. Op 1 juli 2017 kwam u van Italië naar België en op 10 juli 2017 diende

u in België uw verzoek om internationale bescherming in. U geeft aan dat u op 30 juni 2017 ging

informeren bij de Italiaanse asielautoriteiten voor het indienen van een verzoek om internationale

bescherming, maar daar zeiden ze u dat u een maand diende te wachten. U had ook al begrepen dat

verzoekers om internationale bescherming niet goed werden opgevangen in Italië. Daarom kwam u naar

België. U vreest bij terugkeer uw conservatieve familie.

U vreest om bij een terugkeer gedwongen te moeten huwen, of erger, dat ze u zullen vermoorden

gezien uw huidige manier van leven. Toen u in Italië was, kreeg u van uw Jordaanse verwanten te horen

dat u in de problemen zou komen door uw manier van leven. Ze waren op de hoogte van uw leven in

Italië via facebook.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u volgende documenten neer: origineel

paspoort, een kopie van uw Palestijnse identiteitskaart en uw geboorteakte. Documenten van uw

universitaire opleiding (studentenkaart en aanbevelingsbrieven). Certificaten van organisatie en

deelname aan workshops. Uw verblijfskaart in Italië en de inhoud van het project (Erasmus+) waar u

aan deelnam. Tot slot ook een boardingpass betreffende het traject tussen Cairo en Jordanië.
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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 bij de Dienst Vreemdelingenzaken (Vragenlijst bijzondere procedure noden DVZ)

blijkt immers dat indien er gewerkt zou worden met een Arabische tolk tijdens het persoonlijk

onderhoud, dat u wenste dat deze tolk van het vrouwelijke geslacht zou zijn omdat u zich niet goed zou

voelen bij een Westerse of Arabische man. Hoewel het persoonlijke onderhoud in het Engels doorging

en er dus geen tolk nodig was, heeft het CGVS u toch een steunmaatregel verleend in het kader van de

behandeling van uw verzoek door het Commissariaat-generaal en werd u een vrouwelijke protection

officer toegewezen om op passende wijze aan uw noden tegemoet te komen.

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.

Er dient na het persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen (CGVS) te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in

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

in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vooreerst bent u er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat u uit een dermate conservatief gezin

komt zoals u wil laten uitschijnen. Zo stelt het CGVS vast dat uw vader u toestond om universitaire

studies te volgen, die hij eveneens voor u financierde (CGVS p.6, 12). Hieruit blijkt dat uw vader open

stond voor uw zelfstandige ontwikkeling en dat hij u hierin zelfs steunde. Dit strookt niet met het beeld

dat u schetst over het conservatieve milieu van waaruit u afkomstig bent, dat uw vader sinds uw

tienerjaren meer en meer grip op zijn kinderen begon te krijgen, bepaalde wat jullie moesten doen, jullie

niet naar buiten mochten, dat het als ware ‘een gevangenis’ was thuis; u opgroeide als een

moslimmeisje van een conservatief gezin (CGVS p.5, 9). Bovendien stelt het CGVS vast dat u na uw

studies, gedurende een viertal jaar bent gaan werken, wat tevens met het medeweten van uw ouders

was (CGVS p.6, 12). U ermee geconfronteerd dat het feit dat u de mogelijkheid had om te studeren,

alsook om zelfstandig te werken, niet strookt met het beeld dat u schetst over uw conservatieve familie,

kan u wederom niet overtuigen. U geeft enerzijds aan dat u uw universitaire opleiding op afstand volgde,

alsook dat u uw jobs uitvoerde binnen de stad van waar u afkomstig bent en dat u uw loon diende af te

staan aan uw familieleden (CGVS p.12). Dit zijn louter loze beweringen die u niet weet te staven. In

verband met uw studie merkt het CGVS ook op dat het leren op afstand, zoals u beweert (CGVS p.6,

12), genuanceerd dient te worden daar u aangeeft dat u zich voor uw examens, voor het afhalen van uw

boeken (CGVS p.6, 12), wel buitenshuis begaf. Het feit dat u van op afstand studeerde en het feit dat u

uw salaris diende af te geven aan uw ouders, weegt niet op tegen de vaststelling dat u de

mogelijkheden kreeg binnen uw gezin om uzelf te ontwikkelen en te ontplooien, alsook dat uw vader

zelfs bijdroeg in het financieren van uw studie. Het hoeft niet te verwonderen dat het CGVS omwille van

deze vaststellingen ernstige bedenkingen maakt bij het beeld dat u schetst over uw conservatieve

familie en zulks doet afbreuk aan uw beweerde problemen die u bij terugkeer naar de Westbank zal

meemaken.

Bovendien merkt het CGVS op dat u in het verleden in staat was om drie huwelijkskandidaten die door

uw vader aan u werden voorgedragen, te weigeren. U geeft aan dat u enerzijds zelf heeft kunnen

inpraten op uw vader en dat anderzijds uw moeder uw vader op andere gedachten heeft kunnen

brengen (CGVS p.11, 12). Het feit dat u in staat was om uw vader op andere gedachten te brengen,

strookt andermaal niet met het door u geschetste conservatieve en strenge beeld van uw vader die grip

op u had. Het feit dat uw vader er drie keer in meeging om de door hem aangewezen

huwelijkskandidaten links te laten liggen, ondermijnt de door u geschetste druk van uw vader die u wil

laten uitschijnen. Bovendien stelt het CGVS vast dat u bitter weinig weet te vertellen over de drie

huwelijkskandidaten die u werden voorgedragen, zo weet u van twee kandidaten de naam niet meer en

zegt u zeer beknopt iets over hun professionele bezigheid en over hun uiterlijk (CGVS p.11,12). Indien

dit effectief in een context van gedwongen huwelijk zich heeft voorgedaan, kan er van u verwacht

worden dat u meer gedetailleerd zou kunnen vertellen daar deze context een grote indruk op u zou

moeten nagelaten hebben. Het feit dat u bitter weinig kan vertellen over deze kandidaten doet dan ook

afbreuk aan de extreme context die u schetst. Het gegeven dat uw vader tot driemaal toe afzag van zijn
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huwelijkskandidaten, ondermijnt wederom het beeld dat u van hem schetst. U gevraagd op wat u zich

baseert om te stellen dat u bij een terugkeer naar de Westbank uitgehuwelijkt zou worden, zegt u

zonder meer “Dat is definitief, je kan geen single meisje zijn in onze familie. Op de leeftijd van 28 jaar

zal je moeten huwen.” (CGVS p.12). Het hoeft geen betoog dat deze verklaring zwak is als staving van

de door u beweerde vrees. U heeft tot driemaal toe uw vader op andere gedachten kunnen brengen,

waaruit blijkt dat hij zich open ten aanzien van u opstelde. Nergens uit uw verklaringen blijkt dat dit bij

een terugkeer anders zou kunnen zijn.

Bovendien blijkt uit uw verklaringen dat u voor uw definitief vertrek uit de Westbank reeds twee keer

naar Jordanië bent gereisd (CGVS p.3,4). De eerste keer ging u samen met uw moeder, broer en zus

voor een week naar Jordanië om uw familie te bezoeken. De tweede keer ging u samen met uw jongste

zus voor een vijftal dagen naar uw familie langs moederszijde (CGVS p.3, 4). U schetst deze bezoeken

na de leeftijd van 21 jaar, de periode waarin uw vader, volgens uw verklaringen, meer en meer grip

uitoefende (CGVS p.3, 4, 5). Het feit dat u tot tweemaal toe, zonder de aanwezigheid van uw vader, uw

ouderlijke verblijfplaats kon verlaten, nuanceert de door u afgelegde verklaringen over de grip die uw

vader had op uw leven. Toen u met uw jongste zus naar Jordanië ging, was dit omdat zij nood had om

ademruimte te krijgen omdat uw vader haar onder druk zette (CGVS p.3). Gezien u niet kunt overtuigen

in het door u beweerde beeld van uw vader, kunnen ook hieromtrent de nodige vraagtekens gesteld

worden. Hoe dan ook blijkt uit uw verklaringen dat uw grootvader langs moederszijde uw vader kon

overtuigen om u en uw jongste zus naar Jordanië te laten gaan (CGVS p.3, 4), hieruit blijkt dat uw vader

gevoelig was voor de invloed van uw familieleden in Jordanië. Dit doet tevens afbreuk, en zoals reeds

werd opgemerkt, aan het door u geschetste karakter van uw vader.

Verder stelt het CGVS vast dat u nooit enige pogingen heeft ondernomen om te ontsnappen aan uw

situatie van onderdrukking, aan het conservatieve milieu waarin u opgroeide. U schetst een verleden

van fysiek misbruik langs moederszijde, seksueel misbruik door uw oudste zus, alsook geterroriseer van

uw vader en broers (CGVS p. 4, 5). U gevraagd of u ooit voor uw definitieve vertrek uit de Westbank in

juni 2016, geprobeerd heeft om oplossingen te zoeken voor uw situatie, zegt u van niet (CGVS p.12). U

geeft aan dat u berustte in uw leven, dat u zich pas na uw afstuderen realiseerde dat u niet langer in

deze situatie kon leven en dat uw bewustzijn wakker werd (CGVS p.12). U gevraagd om welke reden u

dan in juni 2016 besloot om de Westbank definitief te verlaten, zegt u dat er zich een kans aanbood

(Europees Project Italië) en dat u dit zag als uw ontsnappingsplan (CGVS p.9). Wanneer u in een

dermate precaire situatie zit zoals u beschrijft, en die zich reeds sinds uw kindertijd manifesteerde, vindt

het CGVS het weinig aannemelijk dat u nooit eerder effectieve pogingen heeft ondernomen om aan uw

situatie te ontsnappen. Dit ondermijnt in sterke mate de door u geschetste situatie en de door u

beweerde vrees. U geeft aan dat u na het afstuderen aan de universiteit via internet naar bepaalde

scholarships of beurzen zocht als uitweg voor uw situatie (CGVS p.12), evenwel vindt het CGVS dit een

passieve manier ten aanzien van de situatie die u schetst. Bovendien is dit een loze bewering die u niet

staaft. Het CGVS stelt vast dat u op verschillende momenten in uw leven de mogelijkheid had om te

ontkomen aan uw situatie, met name wanneer u naar de universiteit ging om uw examens af te leggen

of boeken op te halen, wanneer u buitenshuis ging werken, toen u naar de activiteiten van de

jongerenorganisatie ging, de reisjes naar Jordanië etc… . Het feit dat u nooit enige effectieve poging

ondernomen heeft om te ontkomen aan uw situatie, vindt het CGVS allerminst aannemelijk in de door u

geschetste context waar u zich in bevond en dit ondermijnt in sterke mate de door u beweerde vrees.

Bovendien zijn er tegenstrijdigheden op te merken over de manier waarop u de Westbank definitief

verlaten heeft. Zo verklaart u bij het CGVS dat u enkel uw moeder op de hoogte bracht van uw vertrek,

dat u loog dat u maar voor twee weken naar Italië zou gaan omdat ze dit anders niet zou toestaan

(CGVS p.7, 11). Evenwel merkt het CGVS op dat u bij de Dienst Vreemdelingenzaken verklaard heeft

dat u uw ouders informeerde over uw vertrek naar Italië, en dus niet alleen uw moeder (Vragenlijst

CGVS punt 3 vraag 5). U hiermee geconfronteerd zegt u dat u ‘my parent’ had gezegd tegen de DVZ

(CGVS p.11). Het CGVS aanvaardt deze uitleg niet om deze tegenstrijdigheid het hoofd te bieden. Het

feit dat u blijkbaar zonder problemen de Westbank kon verlaten, ondermijnt mede de door u beweerde

druk die uitging van uw familie.

Bovendien wordt uw beweerde vrees dat uw familie u zal vermoorden omwille van uw manier van leven,

verder ondermijnd door het feit dat u tijdens uw periode wanneer u in Italië zat geen directe

bedreigingen heeft ontvangen van uw familieleden die u vreest (CGVS p.9, 10). U geeft aan dat enkel

naaste verwanten van u met u contact opnamen omdat ze zich zorgen maakten wanneer u zou

terugkeren (CGVS p.9, 10). Na uw vertrek uit de Westbank heeft u geen bedreigingen ontvangen van

uw familie omdat u niet met hen verbonden was (CGVS p.9, 10). U geeft uitdrukkelijk aan dat u zich

baseert op uw ervaringen tijdens uw leven in de Westbank, dat u problemen zal kennen bij terugkeer
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met uw familieleden (CGVS p.9, 10). Op basis van bovenstaande argumentatie heeft u niet kunnen

overtuigen in uw problemen en de familiale context die u schetst. Het feit dat u zich hierop dan ook

baseert, komt de aannemelijkheid van uw beweerde problemen bij terugkeer dan ook niet ten goede.

Bovendien dient er aangestipt te worden dat u aangeeft dat uw beide broers politiemannen zijn bij de

Palestijnse Autoriteit, evenwel, wanneer u hierover werd bevraagd, kan u niet aangeven wat hun

concrete functies zijn (CGVS p.5, 7). U geeft aan dat u niet betrokken bent in hun leven (CGVS p.5, 7),

dat u daarom niet concreet kan aangeven wat ze precies doen. Hetzelfde geldt voor de precieze functie

van uw vader, bij Fatah en de PLO in het verleden, u geeft aan dat u enkel wist dat het geld dat hij kreeg

vanuit deze bronnen kwam (CGVS p.6). Ook dit overtuigt het CGVS niet om uw beweerde problemen te

staven. Van u kan er verwacht worden, daar u aangeeft dat u uw familieleden vreest bij een terugkeer

naar de Westbank, dat u hierover meer weet te vertellen. Daarnaast geeft u aan dat u nooit problemen

hebt gekend omwille van het professionele verleden van uw vader (CGVS p.6).

Verder dient het CGVS op te merken dat u aangeeft dat u op sporadische wijze actief was als

vrijwilligster in een jongerenbeweging die geen uitgesproken politieke agenda had (CGVS p.6, 13). U

geeft aan “We hebben geen linkse of een rechtse agenda. Het was een statement dat we niet de

mainstream van de politieke partijen volgen.” (CGVS p.6). U geeft aan dat u op een sporadische wijze

deelnam aan bepaalde activiteiten zoals workshops en projecten, maandelijks of twee keer per maand

(CGVS p.6, 13). U gevraagd of u ooit problemen gekend heeft met de autoriteiten naar aanleiding van

deze activiteiten, geeft u uitdrukkelijk aan dat u nooit problemen heeft gekend (CGVS p.6, 13). U geeft

aan dat u tevens niet weet of u bij een terugkeer omwille hiervan in gevaar zal zijn, dat u niet weet hoe

ze dit zullen aanpakken en dat u geen weet heeft van uw dossier (CGVS p.13). Het gegeven dat u

onwetend bent over eventuele problemen bij terugkeer omwille van uw betrokkenheid bij deze

organisatie is niet voldoende om het CGVS hiervan te overtuigen. Bovendien is er de vaststelling dat u

nooit enig probleem hierdoor ervaren heeft, wat tevens niet overtuigt dat u bij een terugkeer omwille van

uw activiteiten, te meer daar deze sporadisch waren en u louter deelnam als vrijwilliger, problemen zal

kennen. Bovendien ondermijnt uw betrokkenheid bij deze jongerenbeweging ook de vrees ten overstaan

van uw familie. Immers, u geeft weliswaar aan dat uw familie hier niet van de hoogte was, doch dan kan

het niet overtuigen dat u het risico nam aan activiteiten deel te nemen, temeer dit in uw eigen dorp

gebeurde en u toch niet kon uitsluiten hierbij te worden betrapt. U hier dan ook naar gepeild, antwoordt

u dat u nood had aan mensen, dat u de kortste weg ernaar toe nam en dat u de leden op het hart drukte

dat dit voor u een privé aangelegenheid was (CGVS p.13). Moest u effectief uw vader en broers

dusdanig vrezen is het totaal niet geloofwaardig dat u een dergelijk risico nam, dat hoeft geen verder

betoog.

Tot slot is er de algemene vaststelling dat u pas een jaar na uw aankomst in Europa een verzoek om

internationale bescherming heeft ingediend (CGVS p.7). Ook dit ondermijnt de door u beweerde vrees in

ernstige mate. Indien u een dermate nood heeft aan internationale bescherming, kan er van u verwacht

worden dat u in een zo kort mogelijk tijdsbestek na aankomst in een veilig land een verzoek om

internationale bescherming indient. Het feit dat u dit niet heeft gedaan en dat u pas om internationale

bescherming verzoekt nadat uw visum op basis van uw professionele bezigheden in Italië verstreken is,

doet sterk afbreuk aan uw nood aan internationale bescherming.

Volledigheidshalve dienen de door u neergelegde documenten besproken te worden. Uw originele

paspoort, de kopie van uw Palestijnse identiteitskaart en de kopie van uw geboorteakte hebben

betrekking op uw identiteit en herkomst die door het CGVS niet in twijfel worden getrokken. De kopie

van uw studentenkaart en de twee aanbevelingsbrieven van academici aan de Al Quds Open University

hebben betrekking op uw universitaire studie die door het CGVS niet in twijfel wordt getrokken. In het

kader van de aanbevelingsbrieven merkt het CGVS evenwel op dat deze door eender wie en voor

eender welke doeleinden opgemaakt kunnen zijn. Gebaseerd op bovenstaande argumentatie leidt het

CGVS geenszins een persoonlijke vrees af uit de certificaten van deelname aan de organisatie en

workshops die u neerlegt. De documenten die u neerlegt aangaande het vrijwilligersproject Erasmus +

Italië en uw verblijfskaart in Italië staan tevens niet ter discussie. Uw boardingpass die u neerlegt (Cairo

28/6/17 naar Jordanië 29/6/17) staat tevens niet ter discussie. U geeft aan dat u dit ticket louter geboekt

heeft om uw beurs terugbetaald te krijgen (CGVS p.8), evenwel is dit een loze bewering waardoor het

CGVS vraagtekens plaatst bij de achterliggende intentie van het boeken van een terugkeerticket.

Gezien bovenstaande observaties is het CGVS van mening dat u de vluchtelingenstatus geweigerd

dient te worden.
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Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een verzoeker 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.

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
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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.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

In een enig middel voert verzoekster de schending aan van de artikelen 48/3 en 48/4 van de wet van

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet) en van de materiële motiveringsplicht.

Verzoekster licht haar middel als volgt toe:

“II.1.1. De verwerende partij meent dat de verzoekende partij niet in aanmerking komt voor de

vluchtelingenstatus, noch voor subsidiaire bescherming.

Zij betwijfelt vooreerst het profiel van de verzoekende partij, zijnde een dochter van een conservatief

gezin:

(…)

De verwerende partij lijdt echter aan een tunnelvisie, die kennelijk verhinderd heeft om het profiel van de

verzoekende partij op onbevooroordeelde wijze te onderzoeken.

De studies die ze volgde aan de Al Quds universiteit waren immers op afstand. De verzoekende partij

leerde van thuis uit en ging enkel naar de universiteit om haar boeken te halen en examens af te leggen.

Zie ook gehoor p. 6:

(…)

Verzoekende partij was dus helemaal geen vrije vrouw zoals de verwerende partij tracht voor te houden.

Het familiaal huis was voor haar een gevangenis, waar ze nauwelijks uit mocht.

De verwerende partij lijkt een "conservatieve" opvoeding te verwarren met een "achterlijke" opvoeding.

Dit is een foute interpretatie. Zo is de Iraanse samenleving bijvoorbeeld uiterst conservatief en onvrij,

doch de bevolking is er gemiddeld zeer hoog opgeleid. Men kan wel degelijk hoog opgeleid zijn en toch

door omstandigheden een zeer onvrij leven leiden.

Het is aldus een 'onvrije' opvoeding die de verzoekende partij genoot, waarbij ze voor alles

gecontroleerd werd, louter en alleen omdat ze een vrouw is die de eer van de familie moet hooghouden.

Dit kon ook afgeleid worden uit de jobs die de verzoekende partij heeft verricht, doch die verwerende

partij heeft nagelaten te onderzoeken / nadere vragen over te stellen.

De verzoekende partij verrichte immers vier jobs:

- Op 15 minuten wandelen van haar ouderlijk huis bij de Oxford learning Academy. Alle werknemers

waren vrouwen en haar baas was de neef van haar vader.

- Op 10 wandelen van het ouderlijk huis bij de Palestinian women development center. Alle

personeelsleden waren vrouwen.

- Op vijf minuten wandelen van het ouderlijk huis op de Al-lsraa Girls Private School. Alle

personeelsleden waren opnieuw vrouwen.

- Als freelancer. Verzoekende partij werkte volledig van thuis. Deze job hielp haar tevens wat geld

verborgen te houden voor haar vader, want ze moest in principe haar gehele salaris afstaan, wat de

verwerende partij dan weer niet vreemd lijkt te vinden.
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Bovendien is er ook steeds een reden die ervoor zorgt dat men juist revolteert tegen onvrijheid. Bij de

verzoekende partij was het nu net haar hoogopgeleid zijn die haar deed beseffen dat als vrouw meer in

mars had en dat zij haar leven in een conservatief verstikkende omgeving ten aanzien van de vrouw niet

langer aankon. De verwerende partij lijkt dit niet te begrijpen.

Men kan zich dan afvragen aan welke Palestijnse vrouw de verwerende partij dan wel bescherming

toekent in een dergelijke situatie: de achterlijk gehouden vrouw uit conservatief milieu (blijkbaar het

standaardprofiel waaraan de verzoekende partij zou moeten doen om geloofwaardig te zijn voor de

verwerende partij) zal wellicht dit verstikkende gevoel minder ervaren en haar familie niet ontvluchten –

ook omdat zij van niet beter weet uiteraard en dus is een dergelijk profiel juist ongeloofwaardig.

II.1.2. De verwerende partij trekt het conservatieve profiel van haar familie tevens in twijfel omdat ze in

staat was drie huwelijkskandidaten die door haar vader waren voorgedragen te weigeren.

Alvorens hierover meer duiding gegeven wordt, dient de verwerende partij er toch op gewezen worden

dat gezinnen waar de vader de huwelijkskandidaten gaat zoeken voor zijn dochter, toch evenmin als

'progressief kunnen worden aangemerkt...

Bovendien werd de verzoekende partij geslagen door haar vader naar aanleiding van de weigering van

de tweede kandidaat.

Cf. gehoor, p. 11:

(…)

Er wordt de verzoekende partij tevens verweten niet meer details over de huwelijkskandidaten te

hebben, doch zij werd volledig buiten de onderhandelingen van haar vader gelaten. Ze kon niet met

haar huwelijkskandidaten spreken en haar vader gaf haar evenmin details over hen.

Opnieuw: een ongeletterde jonge Palestijnse vrouw zou de haar vader voorgestelde huwelijkspartner

niet durven weigeren en bijgevolg dit later niet als motief komen inroepen bij de verwerende partij. Het is

juist omwille van de hoogopgeleidheid van de verzoekende partij dat zij hiertegen revolteerde, wat door

haar familie niet werd geapprecieerd.

II.1.3. Ook de familiale reizen die naar Jordanië ondernomen werden, zijn volledig verkeerd

geïnterpreteerd:

(…)

De verzoekende partij verbleef in Jordanië bij familie van haar moeder. Het was geen toeristische trip

waarbij zij vrij kon gaan flaneren en terrasjes doen, zoals de verwerende partij impliciet lijkt te

veronderstellen.

De eerste reis naar Jordanië werd ondernomen met haar moeder, zus en broer. Het was geen

toeristische trip, neen, de hele familie verbleef constant in het huis van de grootvader. Het was aldus

meer een familieverplichting.

De tweede keer mocht de verzoekende partij naar Jordanië gaan met haar zus nadat de zij haar tantes

van moederszijde wekenlang gesmeekt had om haar vader te overtuigen om toestemming te geven,

hetgeen lukte.

Zij en haar zus werden naar de grens gebracht door familieleden van vaderszijde en direct na de

grensovergang werden ze opgepikt door familieleden langs de Jordaanse kant.

II.1.4. De verwerende partij laat echter haar ware tunnelvisie zien in de volgende, ronduit choquerende

passage:

(…)

Deze passage getuigt van de volledige afwezigheid van het minste greintje inlevingsvermogen, wat toch

wel van de verwerende partij zou kunnen mogen worden verwacht?

Waar moest de verzoekende partij naartoe? Zij leefde op de Westbank!
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Verwerende partij lijkt niets af te weten van de politieke, sociale en geografische situatie op de

Westelijke Jordaanoever. Zij lijkt niet te beseffen dat men op de Westbank niet zomaar kan rondreizen!

De Westbank is Ibiza niet. Zelfs de COI Focus van 6 augustus 2013 van de verwerende partij maakt dit

duidelijk op de p. 17-18:

(…)

Bovendien is het besef van de verzoekende partij en het besluit om haar familie te ontvluchten ook niet

op één dag gekomen. Daar ging een heel bewustwordingsproces aan vooraf! De verwerende partij lijkt

niet te willen inzien dat zij met dergelijke motivering de verzoekende partij, een slachtoffer,

culpabiliseert. Sterker nog, zij draait alles om en stelt dat de verzoekende partij niet als slachtoffer mag

worden aanzien omdat zij niets ondernam tegen haar omgeving, wat bovendien zelfs niet klopt (zij

trachtte rust te vinden in Jordanië, weigerde haar huwelijkspartners en slaagde erin een beetje geld

achter te houden via haar freelance werk). Dit is voor de verzoekende partij bijzonder grievend en

ronduit onaanvaardbaar!

Dit is a fortiori onaanvaardbaar omdat verzoekende partij het slachtoffer geweest is van seksueel

misbruik. Men moet geen groot licht zijn om in te zien dat men een dergelijk slachtoffer nooit mag

culpabiliseren!

Het is bovendien duidelijk wanneer men het gehoor erop naleest dat de verzoekende partij blokkeerde

bij het vertellen over het seksueel misbruik. De verwerende partij lijkt dit totaal niet aan te voelen tijdens

het gehoor.

Cf. gehoor, p. 5-6:

(…)

De verzoekende partij gaat hiervoor al geruime tijd naar een psycholoog (stuk 5). Voor de verwerende

partij lijkt het wel een fait divers...

II.1.5. Vervolgens meent de verwerende partij één tegenstrijdigheid gevonden te hebben:

(…)

De verwerende partij fixeert zich opnieuw op een misverstand. Het eerste gehoor ging bijzonder snel en

er werden nog fouten genoteerd:

(…)

De verzoekende partij was sinds 1 juli 2016 immers reeds in Italië! Aldus is enige relativeringszin wel op

zijn plaats.

II.1.6. De verwerende partij vervolgt:

(…)

Het klopt inderdaad dat de verzoekende partij na haar vertrek geen expliciete bedreigingen ontving. Zij

heeft hier eerlijk op geantwoord. Wel dient er rekening mee gehouden te worden dat zij zelf geen

contact zocht met haar familie en meermaals van telefoonnummer veranderde.

Verzoekende partij gaf aan schrik te hebben bij haar terugkeer het slachtoffer te worden van een

eermoord. Eermoorden op vrouwen behoren immers tot de Palestijnse gebruiken en zijn absoluut geen

zeldzaamheid.

Zo stellen de Verenigde naties in "Women's Human Rights and Justice, Murder of Women in Palestine

under the pretext of Honour" - By Judge Ahmad Al Ashqar, April 2014 - stuk 3):

(…)

Bovenstaand rapport geeft aldus duidelijk aan dat eermoorden op vrouwen in Palestina een groeiend

fenomeen zijn, waar de rechtspraak geen halt aan weet toe te roepen.

Zo stelt 'The Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces' in Palestinian women and

penal law - Policy brief Ramallah and Geneva, May 2012 (stuk 4):

(…)
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De verwerende partij vond het kennelijk zelfs niet de moeite om hier ook maar enige opzoeking omtrent

te doen, het administratief dossier bevat hier immers geen enkele informatie over!

II.1.7. De verwerende partij verwijt de verzoekende partij tevens te weinig te weten over het beroep van

haar vader en haar broers.

De verwerende partij moet echter eerst eens nagaan hoe het gezinsleven in Palestina er uit ziet, althans

in de kleinere gehuchten (in de grotere steden kan het soms iets losser zijn). Zo is er ook binnen de

gezinswoning een scheiding. Mannen en vrouwen zitten in aparte kamer als er bezoek komt. Vrouwen

mogen alleen binnen komen om eten en drinken te brengen.

Vrouwen mogen al zeker geen vragen stellen aan de mannelijke familieleden.

Daar komt nog eens bij dat zowel de broers van de verzoekende partij als haar vader een soort militaire

mentaliteit hadden (autoritair).

II.1.8. De verwerende partij tilt er ook zwaar aan dat de verzoekende partij op sporadische wijze actief

was voor een jongerenbeweging El Oudi Center, ook dit zou volgens haar een bewijs zijn dat zij uit een

niet-conservatieve familie komt:

(…)

De verzoekende partij heeft dit geenszins als hoofdreden aan voor haar asielaanvraag. Zij is in de

eerste plaats haar streek ontvlucht om aan haar familie te ontsnappen.

Wel is het zo dat, zoals zij vertelt tijdens haar gehoor, een militant van die groepering opgepakt geweest

zijn. Het betrof een persoon met liberale ideeën, doch hij had de pech een familielid te hebben dat lid

was van hamas, waardoor hij tevens verdacht werd.

Verzoekende partij leerde de groep kennen via facebook. Het was in de eerste plaats een groep

(moderne) gelijkgezinden, eerder dan een politiek geïnspireerde groep. Het waren allemaal mensen van

Tulkarem van ongeveer dezelfde leeftijd.

De verzoekende partij slaagde er soms eens langs te gaan als ze bijvoorbeeld vergaderden voor haar

werk startte of als haar werk gedaan was of als ze er in slaagde om vroeger te stoppen op haar werk (zo

kon ze het verborgen houden voor haar familie). [hoe verborgen gehouden voor familie]

II.1.9. Tot slot meent de verwerende partij dat de verzoekende partij in Italië had moeten asiel

aanvragen:

(…)

Het klopt dat de verzoekende partij, die verblijf had in Italië, niet onmiddellijk asiel aanvroeg. Ze voelde

zich toen immers tijdelijk beschermd en kon alzo wat op adem komen. Voortschrijdend inzicht maakte

haar duidelijk dat zij een asielaanvraag diende in te dienen, wilde zij niet gerefouleerd worden.

Een laattijdige asielaanvraag kan op zich nooit een reden zijn om een asielaanvraag te weigeren.

Hieromtrent werd op 16 februari 2016 nog een parlementaire vraag gesteld aan de toenmalige

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, die hierop antwoordde (http://www.dekamer.be/kwcr/showpage.

cfm?section=qrva&language=nl&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=54&dossierlD=54-B067-885-0545-2015201

607837.xml ) :

4. Het CGVS kan niet overgaan tot weigering van de status van vluchteling of subsidiaire

beschermingsstatus enkel en alleen omwille van het niet tijdig indienen van de asielaanvraag. Maar het

laattijdig indienen van de asielaanvraag kan een element - naast vele andere - zijn in de beoordeling

van de geloofwaardigheid.

II.1.10. De verzoekende partij meent dan ook dat de verwerende partij met een tunnelvisie naar haar

relaas kijkt, zonder de bredere context in rekenschap te nemen.

Het geslacht van de verzoekende partij staat immers niet ter discussie. Het is net omdat zij studeerde,

dat zij haar omgeving als verstikkend ervoer. Had zij niet gestudeerd, dan had zij zich wellicht

makkelijker kunnen schikken in haar lot.
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Geen enkel onderzoek werd door de verwerende partij gevoerd naar de gendergerelateerde

discriminatie en eermoorden in Palestina.

Hoe kon de verwerende partij zich aldan een correct beeld vormen van het relaas van de verzoekende

partij??

De materiële motiveringsplicht gebiedt dat iedere bestuurshandeling gedragen wordt door motieven die

in rechte en in feite aanvaardbaar zijn en blijken hetzij uit de beslissing zelf, hetzij uit het administratief

dossier. De motieven moeten bijgevolg minstens kenbaar, feitelijk juist en draagkrachtig (d.w.z. de

beslissing rechtens kunnen dragen en verantwoorden) zijn.

Algemeen wordt aangenomen dat de materiële motiveringsverplichting een procedureel en een

inhoudelijk voorwerp heeft.

De inhoudelijke motiveringsplicht gebiedt dat de motieven waarop een bestuurshandeling rust,

deugdelijk zijn: de beslissing moet gedragen worden door motieven die in rechte en in feite

aanvaardbaar zijn. Dit is in casu niet het geval!

II.1.11.De verzoekende partij meent dan ook dat de thans bestreden beslissing een schending uitmaakt

van het artikel 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Verzoekende partij moet in hoofdorde erkend

worden als vluchteling, subsidiair de subsidiaire bescherming toegekend krijgen. De verzoekende partij

meent dan ook in ondergeschikte zin dat de beslissing minstens vernietigd dient te worden en

teruggestuurd naar de verwerende partij voor verder en grondig onderzoek.”

2.2. Stukken

2.2.1. Als bijlage aan het verzoekschrift worden twee rapporten over de strafrechtelijke aanpak van

eremoorden op vrouwen in Palestina respectievelijk de bescherming van vrouwen en meisjes onder de

vigerende strafwetten in de bezette Palestijnse gebieden (stukken 3 en 4), alsook fotokopieën van twee

attesten van het Belgische Rode Kruis (stuk 5) als nieuwe stavingstukken gevoegd.

2.2.2. Op 17 oktober 2019 brengt verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid, van

de Vreemdelingenwet aan de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) een aanvullende

nota bij waarbij zij de COI Focus “Territoires palestiniens – Cisjordanie. Situation Sécuritaire” van

10 september 2019 (update) voegt.

2.3. Beoordeling

2.3.1. Juridisch kader voor het onderzoek van de gegrondheid van het beroep

2.3.1.1. Bevoegdheid

Inzake beroepen tegen de beslissingen van de (adjunct-)commissaris-generaal beschikt de Raad over

volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn

geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het

rechtsplegingsdossier. Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van

het geschil (wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2479/001, p. 95-96 en 133). Door de

devolutieve kracht van de beroepen is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop

de bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van verzoekster daarop. Hij dient verder niet op elk

aangevoerd argument in te gaan.

De Raad is het enige rechtscollege dat bevoegd is om kennis te nemen van de beroepen ingediend

tegen de beslissingen van de (adjunct-)commissaris-generaal. In toepassing van de richtlijn 2011/95/EU

van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van

onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor

een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire

bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn

2011/95/EU), moet de Raad zijn bevoegdheid uitoefenen op een wijze die tegemoet komt aan de

verplichting om “een daadwerkelijk rechtsmiddel bij een rechterlijke instantie” te voorzien in de zin van

artikel 46 van de richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013
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betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale

bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn 2013/32/EU). Hieruit volgt dat wanneer de Raad een beroep

onderzoekt dat werd ingediend op basis van artikel 39/2, § 1, van de Vreemdelingenwet, hij gehouden is

de wet uit te leggen op een manier die conform is aan de vereisten van een volledig en ex nunc

onderzoek die voortvloeien uit artikel 46, § 3, van de richtlijn 2013/32/EU.

Op grond van artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt het verzoek om internationale bescherming

hierna bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3

van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. De

Raad moet daarbij een gemotiveerd arrest vellen dat aangeeft om welke redenen verzoekster al dan

niet voldoet aan de criteria zoals bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.3.1.2. Bewijslast en samenwerkingsplicht

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,

eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU, en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepalingen

moeten worden gelezen.

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 artikel 4, eerste lid, van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,

eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht, die beperkt is tot deze eerste fase,

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 opdat de relevante elementen van zijn verzoek

kunnen worden bepaald. De verzoeker moet aldus een inspanning doen om dit verzoek te

onderbouwen, onder meer aan de hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en

stukken, of ander bewijsmateriaal. 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 moeten deze instanties ervoor 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. Hier wordt beoordeeld wat de gevolgen zijn van de tot

staving van het verzoek ingediende elementen, en dus wordt beslist of die elementen daadwerkelijk

kunnen voldoen aan de voorwaarden voor de toekenning van de gevraagde internationale bescherming.

Dit onderzoek van de gegrondheid van het verzoek behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de met

het onderzoek belaste instanties zodat in deze fase een samenwerkingsplicht niet aan de orde is (HvJ

22 november 2012, C-277/11, M.M., pt. 64-70).

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

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5, van de Vreemdelingenwet moet, 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, alsook met

de door de verzoeker overgelegde documenten en afgelegde verklaringen. Consistentie, voldoende

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

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

omstandigheden van de betrokken verzoeker. 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.



RvV X - Pagina 13

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.”

2.3.2. Beoordeling in het licht van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet

Verzoekster verklaart van Palestijnse origine te zijn en afkomstig te zijn van Tulkarem, gelegen op de

Westelijke Jordaanoever. Zij verklaart niet bij het United Nations Relief and Works Agency for Palestine

Refugees in the Near East (hierna: UNRWA) geregistreerd te zijn. Zij zou opgegroeid zijn in een

conservatief gezin en thuis te maken hebben gekregen met fysiek en seksueel geweld, respectievelijk

door haar moeder en haar oudste zus. Zij zou haar vader tijdens haar kinderjaren niet echt hebben

gekend omdat hij vaak in de gevangenis zat omwille van zijn activiteiten bij de PLO en Fatah. Vanaf de

vierde graad zou verzoekster haar vader beter hebben leren kennen. Zij verklaart dat haar vader er

enkel was om bevelen te geven en dat hij vanaf haar tienerjaren meer en meer grip op haar kreeg. Haar

vader zou er heel conservatieve opvattingen op na hebben gehouden en er nauw op hebben toegezien

dat verzoekster de goede naam van zijn familie niet schaadde. Zo mocht verzoekster van haar vader

niet buitenkomen wanneer zij dit vroeg en ervoer zij haar thuis als een gevangenis. Ook zou

verzoeksters vader achtereenvolgens drie huwelijkskandidaten voor haar hebben aangebracht, die zij

telkens geweigerd zou hebben. Verzoekster verklaart dat zij de Westelijke Jordaanoever op 27 juni 2016

verliet en naar Jordanië reisde om vervolgens van daaruit naar Rome te vliegen. In Italië zou

verzoekster gedurende één jaar actief zijn geweest als vrijwilligster in het kader van een Europees

project van Erasmus+. Verzoekster verklaart dat zij zich kort voor het verstrijken van haar visum bij de

Italiaanse autoriteiten ging informeren over de mogelijkheid om asiel aan te vragen. Omdat zij te horen

kreeg dat zij een maand diende te wachten en merkte dat asielzoekers in Italië in slechte

omstandigheden worden opgevangen, zou zij evenwel besloten hebben om naar België te komen en

hier een verzoek om internationale bescherming in te dienen. Verzoekster vreest bij terugkeer naar de

Westelijke Jordaanoever gedwongen te worden te huwen of te worden vermoord omwille van haar

huidige manier van leven. Verwanten zouden haar tijdens haar verblijf in Italië hebben gewaarschuwd

voor problemen bij haar terugkeer naar aanleiding van foto’s op haar Facebookprofiel.

Na lezing van het administratief dossier kan de Raad in navolging van de commissaris-generaal slechts

vaststellen dat verzoekster er niet in slaagt om een vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin

aannemelijk te maken.

Vooreerst acht de Raad het in navolging van de adjunct-commissaris-generaal niet aannemelijk dat

verzoekster uit een dermate conservatief gezin komt als zij wil laten uitschijnen. Hierover wordt in de

bestreden beslissing op goede gronden als volgt gemotiveerd:

“Zo stelt het CGVS vast dat uw vader u toestond om universitaire studies te volgen, die hij eveneens

voor u financierde (CGVS p.6, 12). Hieruit blijkt dat uw vader open stond voor uw zelfstandige

ontwikkeling en dat hij u hierin zelfs steunde. Dit strookt niet met het beeld dat u schetst over het

conservatieve milieu van waaruit u afkomstig bent, dat uw vader sinds uw tienerjaren meer en meer grip

op zijn kinderen begon te krijgen, bepaalde wat jullie moesten doen, jullie niet naar buiten mochten, dat

het als ware ‘een gevangenis’ was thuis; u opgroeide als een moslimmeisje van een conservatief gezin

(CGVS p.5, 9). Bovendien stelt het CGVS vast dat u na uw studies, gedurende een viertal jaar bent

gaan werken, wat tevens met het medeweten van uw ouders was (CGVS p.6, 12). U ermee

geconfronteerd dat het feit dat u de mogelijkheid had om te studeren, alsook om zelfstandig te werken,

niet strookt met het beeld dat u schetst over uw conservatieve familie, kan u wederom niet overtuigen. U

geeft enerzijds aan dat u uw universitaire opleiding op afstand volgde, alsook dat u uw jobs uitvoerde

binnen de stad van waar u afkomstig bent en dat u uw loon diende af te staan aan uw familieleden

(CGVS p.12). Dit zijn louter loze beweringen die u niet weet te staven. In verband met uw studie merkt

het CGVS ook op dat het leren op afstand, zoals u beweert (CGVS p.6, 12), genuanceerd dient te

worden daar u aangeeft dat u zich voor uw examens, voor het afhalen van uw boeken (CGVS p.6, 12),

wel buitenshuis begaf. Het feit dat u van op afstand studeerde en het feit dat u uw salaris diende af te
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geven aan uw ouders, weegt niet op tegen de vaststelling dat u de mogelijkheden kreeg binnen uw

gezin om uzelf te ontwikkelen en te ontplooien, alsook dat uw vader zelfs bijdroeg in het financieren van

uw studie. Het hoeft niet te verwonderen dat het CGVS omwille van deze vaststellingen ernstige

bedenkingen maakt bij het beeld dat u schetst over uw conservatieve familie en zulks doet afbreuk aan

uw beweerde problemen die u bij terugkeer naar de Westbank zal meemaken.

Bovendien merkt het CGVS op dat u in het verleden in staat was om drie huwelijkskandidaten die door

uw vader aan u werden voorgedragen, te weigeren. U geeft aan dat u enerzijds zelf heeft kunnen

inpraten op uw vader en dat anderzijds uw moeder uw vader op andere gedachten heeft kunnen

brengen (CGVS p.11, 12). Het feit dat u in staat was om uw vader op andere gedachten te brengen,

strookt andermaal niet met het door u geschetste conservatieve en strenge beeld van uw vader die grip

op u had. Het feit dat uw vader er drie keer in meeging om de door hem aangewezen

huwelijkskandidaten links te laten liggen, ondermijnt de door u geschetste druk van uw vader die u wil

laten uitschijnen. Bovendien stelt het CGVS vast dat u bitter weinig weet te vertellen over de drie

huwelijkskandidaten die u werden voorgedragen, zo weet u van twee kandidaten de naam niet meer en

zegt u zeer beknopt iets over hun professionele bezigheid en over hun uiterlijk (CGVS p.11,12). Indien

dit effectief in een context van gedwongen huwelijk zich heeft voorgedaan, kan er van u verwacht

worden dat u meer gedetailleerd zou kunnen vertellen daar deze context een grote indruk op u zou

moeten nagelaten hebben. Het feit dat u bitter weinig kan vertellen over deze kandidaten doet dan ook

afbreuk aan de extreme context die u schetst. Het gegeven dat uw vader tot driemaal toe afzag van zijn

huwelijkskandidaten, ondermijnt wederom het beeld dat u van hem schetst. U gevraagd op wat u zich

baseert om te stellen dat u bij een terugkeer naar de Westbank uitgehuwelijkt zou worden, zegt u

zonder meer “Dat is definitief, je kan geen single meisje zijn in onze familie. Op de leeftijd van 28 jaar

zal je moeten huwen.” (CGVS p.12). Het hoeft geen betoog dat deze verklaring zwak is als staving van

de door u beweerde vrees. U heeft tot driemaal toe uw vader op andere gedachten kunnen brengen,

waaruit blijkt dat hij zich open ten aanzien van u opstelde. Nergens uit uw verklaringen blijkt dat dit bij

een terugkeer anders zou kunnen zijn.”

In haar verzoekschrift betoogt verzoekster dat de adjunct-commissaris-generaal aan een tunnelvisie lijdt

en haar “conservatieve” opvoeding lijkt te verwarren met een “achterlijke” opvoeding. Zij stelt dat men

wel degelijk hoog opgeleid kan zijn en toch door omstandigheden een zeer onvrij leven kan leiden en

benadrukt dat zij een ‘onvrije’ opvoeding gekregen heeft en in alles gecontroleerd werd, louter en alleen

omdat ze een vrouw is en de eer van de familie hoog moet houden. Volgens verzoekster kan dit ook

worden afgeleid uit de jobs die zij heeft verricht. Verzoekster betoogt verder dat de adjunct-commissaris-

generaal niet lijkt te begrijpen dat zij net door haar hoge opleiding besefte in welk voor verstikkend

conservatief milieu zij zich als vrouw bevond. Een vrouw uit een conservatief milieu die achterlijk wordt

gehouden zal dit verstikkende gevoel wellicht minder ervaren en haar familie niet ontvluchten, zo

redeneert verzoekster.

De Raad stelt vast dat verzoekster een bijzonder conservatief beeld schetst van haar familie, en meer

bepaald van haar vader en oudere broers. Uit haar verklaringen blijkt dat haar vader controle uitoefende

op alle aspecten van haar leven – de kleding die zij droeg, het gebruik van haar stem, haar

bewegingsvrijheid – en dat zijn greep vanaf haar tienerjaren alleen maar sterker werd. Verzoekster

mocht van haar vader niet buitenkomen. Haar broers zouden net als haar vader zijn geweest en

dezelfde mentaliteit hebben gehad wat betreft de wijze waarop meisjes zich moeten gedragen

(administratief dossier (hierna: adm. doss.), stuk 6, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 5 en 9).

Het gegeven dat verzoekster aan de universiteit ging studeren, met medeweten en financiële steun van

haar vader, en dat zij daarna bijdroeg tot het gezinsinkomen door te gaan werken, strookt echter niet

met dit beeld. Met haar betoog dat zij niet ‘achterlijk’ werd gehouden door haar familie gaat verzoekster

eraan voorbij dat vrouwen volgens het traditionele, conservatieve verwachtingspatroon worden geacht

jong te trouwen en hun maatschappelijke rol te beperken tot het baren van kinderen en het verrichten

van huishoudelijke taken. Dit lijkt niet de richting te zijn waarin haar vader verzoekster wou duwen, en dit

ondanks de ijzersterke greep die hij op haar zou hebben gehad. Verzoekster wijst erop dat haar vader

huwelijkskandidaten voor haar uitzocht en dat dit toch niet als ‘progressief’ kan worden aangemerkt.

Verzoekster zou bovendien door haar vader geslagen zijn toen zij de tweede kandidaat weigerde. In de

bestreden beslissing wordt echter terecht opgemerkt dat verzoekster er tot driemaal toe in geslaagd is

om, al dan niet via bemiddeling door haar moeder, haar vader op andere gedachten te brengen en de

huwelijkskandidaat in kwestie te weigeren. Dit strookt andermaal niet met het door verzoekster

geschetste conservatieve en strenge beeld van haar vader, die verzoekster volledig in zijn greep zou

hebben gehad. De argumentatie van verzoekster dat zij net door haar hoge opleidingsniveau besefte in

welke situatie zij zich bevond en hiertegen revolteerde, doet niets af aan de pertinente vaststelling dat zij

deze situatie niet aannemelijk maakt.
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Verder stelt de Raad vast dat verzoekster geen eensluidende verklaringen heeft afgelegd over haar

intenties toen zij op 27 juni 2016 de Westelijke Jordaanoever definitief verliet en, hieraan gerelateerd, de

redenen of gebeurtenissen die voor haar de doorslag hebben gegeven om haar land van herkomst te

verlaten. Uit haar spontaan relaas op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen (hierna: CGVS), blijkt dat er aan haar vertrek een hele geschiedenis van misbruik en

repressie voorafgaat en dat verzoekster haar vertrek naar Italië als een ontsnappingsplan zag, als de

enige mogelijkheid om zich aan haar miserabele situatie te onttrekken. Verzoekster verklaarde dat zij dit

ontsnappingsplan begon voor te bereiden wanneer zij de bevestiging kreeg van het Erasmus+-project

dat zij aanvaard was en dat zij bij haar vertrek uit de Westelijke Jordaanoever voelde dat het haar kans

was om een leven zonder angst te beginnen. Verzoekster verklaarde dienaangaande: “En wanneer ik

vertrok en mijn leven startte in Italië, kon ik me niet voorstellen om terug te gaan” (adm. doss., stuk 6,

notities van het persoonlijk onderhoud, p. 9). Dat verzoekster haar deelname aan een Erasmus+-project

in Italië van meet af aan beschouwde als een plan om zich definitief te onttrekken aan haar persoonlijke

leefsituatie in haar land van herkomst, blijkt evenwel niet uit de verklaringen die zij heeft afgelegd bij de

Dienst Vreemdelingenzaken (hierna: DVZ). Daar gevraagd naar de feiten die hebben geleid tot haar

vlucht uit haar land van herkomst, verklaarde verzoekster dat zij Palestina verliet om als vrijwilligster te

gaan werken voor Erasmus, maar dat zij haar ouders vertelde dat zij voor haar werk naar Italië moest.

Vervolgens zou zij met haar ouders en andere mensen problemen gekregen hebben toen zij foto’s van

haar zagen op sociale media. Verzoekster verklaarde verder dat zij niet meer naar huis durfde terug te

keren omdat zij geschrokken was van de reacties van de mensen daar, waaronder haar ouders. Uit

deze weergave van de feiten blijkt dat verzoekster pas in Italië besloten heeft niet meer naar haar land

van herkomst terug te keren en dus niet reeds die intentie had toen zij er in 2016 vertrok (adm. doss.,

stuk 13, vragenlijst, vraag 3.5).

Overigens verklaarde verzoekster bij de DVZ dat haar vader ermee dreigde haar te zullen vermoorden

omwille van het schandelijke gedrag dat zij in zijn ogen stelde op basis van de foto’s die hij van haar te

zien had gekregen (adm. doss., stuk 13, vragenlijst, vraag 3.5). Op het CGVS is van dergelijke

bedreigingen door verzoeksters vader na haar vertrek naar Italië geen sprake meer. Verzoekster

ontkende uitdrukkelijk dat zij na haar vertrek nog bedreigd werd door haar familie. Zij lichtte toe dat zij

niet in verbinding stond met haar familie, behalve soms met haar moeder. Verzoekster zou slechts door

verwanten die het goed met haar voor hadden en die de foto’s hadden gezien gewaarschuwd zijn om te

vermijden dat zij bij haar terugkeer naar de Westelijke Jordaanoever problemen zou krijgen (adm. doss.,

stuk 6, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 9-10). Haar verklaringen bij de DVZ dat zij in Italië

problemen kreeg met haar ouders, die haar ervan zouden hebben verdacht daar foute dingen te doen,

en dat zij door haar vader zelfs met de dood werd bedreigd, zijn hiermee flagrant in tegenspraak.

Voorts acht de Raad het niet aannemelijk dat verzoekster een jaar gewacht heeft om internationale

bescherming aan te vragen indien zij reeds bij aankomst in Italië van plan was om niet meer terug te

keren naar haar land van herkomst. Immers, verzoekster wist dat haar visum voor Italië maar één jaar

geldig was en niet kon worden verlengd (adm. doss., stuk 13, vragenlijst, vraag 3.5). Toch zou zij pas op

30 juni 2017, een tweetal weken voor haar visum op 15 juli 2017 zou verstrijken, bij de Italiaanse

asielinstanties hebben geïnformeerd naar de mogelijkheid van het indienen van een verzoek om

internationale bescherming (adm. doss., stuk 6, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 8). Het is niet

aannemelijk dat verzoekster, indien zij haar land van herkomst daadwerkelijk heeft verlaten om te

ontsnappen aan een verstikkende conservatieve thuissituatie, zo lang wacht om de nodige stappen te

zetten om haar legaal verblijf in Europa te bestendigen, en dit nog daargelaten de redelijke verwachting

dat iemand met een daadwerkelijke nood aan internationale bescherming binnen een zo kort mogelijk

tijdsbestek na aankomst in een veilig land een verzoek om internationale bescherming indient.

Hoewel verzoekster op het CGVS spontaan te kennen gaf dat zij zich bij haar vertrek uit de Westelijke

Jordaanoever in 2016 niet kon voorstellen ooit terug te gaan en dit als een kans zag om een leven

zonder angst te beginnen, verklaarde zij wat verder tijdens haar persoonlijk onderhoud dat zij pas

besefte dat zij niet meer naar de Westelijke Jordaanoever kon terugkeren toen zij op 3 juli 2017 de

beslissing nam om in België asiel aan te vragen (adm. doss., stuk 6, notities van het persoonlijk

onderhoud, p. 10). Gevraagd waarom zij al op 1 juli 2017 Italië verliet en naar België kwam indien zij pas

op 3 juli 2017 de beslissing nam om in België internationale bescherming te vragen, antwoordde

verzoekster tot tweemaal toe naast de kwestie. Vervolgens opnieuw gevraagd op welk moment zij zich

realiseerde dat het voor haar onmogelijk zou zijn om naar de Westelijke Jordaanoever terug te keren,

antwoordde verzoekster dit keer, en in lijn met haar spontaan relaas, dat dit reeds bij haar binnenkomst

in Italië was. Gevraagd om dit verder toe te lichten, beweerde verzoekster dan weer dat zij bij haar
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vertrek uit de Westelijke Jordaanoever nog niet wist dat dit haar enige kans was en dat haar denkproces

zich pas in Italië op gang trok. Verzoekster verklaarde dat zij na enkele maanden in Italië begon na te

denken over een oplossing voor haar situatie en op zoek ging naar studiebeurzen. Andere stappen zou

zij echter niet ondernomen hebben (ibid., p. 10-11). Het hoeft geen betoog dat dermate wisselende en

incoherente verklaringen over haar bewustwording van haar nood aan bescherming in ernstige mate

afbreuk doen aan de ernst van de vrees die verzoekster ertoe zou hebben aangezet haar land van

herkomst te verlaten en die haar zou verhinderen daarheen terug te keren.

Tot slot volgt de Raad de adjunct-commissaris-generaal waar deze in de bestreden beslissing nog het

volgende overweegt:

“Verder dient het CGVS op te merken dat u aangeeft dat u op sporadische wijze actief was als

vrijwilligster in een jongerenbeweging die geen uitgesproken politieke agenda had (CGVS p.6, 13). U

geeft aan “We hebben geen linkse of een rechtse agenda. Het was een statement dat we niet de

mainstream van de politieke partijen volgen.” (CGVS p.6). U geeft aan dat u op een sporadische wijze

deelnam aan bepaalde activiteiten zoals workshops en projecten, maandelijks of twee keer per maand

(CGVS p.6, 13). U gevraagd of u ooit problemen gekend heeft met de autoriteiten naar aanleiding van

deze activiteiten, geeft u uitdrukkelijk aan dat u nooit problemen heeft gekend (CGVS p.6, 13). U geeft

aan dat u tevens niet weet of u bij een terugkeer omwille hiervan in gevaar zal zijn, dat u niet weet hoe

ze dit zullen aanpakken en dat u geen weet heeft van uw dossier (CGVS p.13). Het gegeven dat u

onwetend bent over eventuele problemen bij terugkeer omwille van uw betrokkenheid bij deze

organisatie is niet voldoende om het CGVS hiervan te overtuigen. Bovendien is er de vaststelling dat u

nooit enig probleem hierdoor ervaren heeft, wat tevens niet overtuigt dat u bij een terugkeer omwille van

uw activiteiten, te meer daar deze sporadisch waren en u louter deelnam als vrijwilliger, problemen zal

kennen. Bovendien ondermijnt uw betrokkenheid bij deze jongerenbeweging ook de vrees ten overstaan

van uw familie. Immers, u geeft weliswaar aan dat uw familie hier niet van de hoogte was, doch dan kan

het niet overtuigen dat u het risico nam aan activiteiten deel te nemen, temeer dit in uw eigen dorp

gebeurde en u toch niet kon uitsluiten hierbij te worden betrapt. U hier dan ook naar gepeild, antwoordt

u dat u nood had aan mensen, dat u de kortste weg ernaar toe nam en dat u de leden op het hart drukte

dat dit voor u een privé aangelegenheid was (CGVS p.13). Moest u effectief uw vader en broers

dusdanig vrezen is het totaal niet geloofwaardig dat u een dergelijk risico nam, dat hoeft geen verder

betoog.”

Verzoekster wijst erop dat haar voormalige activiteiten voor de jongerenbeweging voor haar niet de

hoofdreden vormen voor haar asielaanvraag en dat zij in de eerste plaats gevlucht is om aan haar

familie te ontsnappen. Dit doet echter niets af aan de pertinente vaststelling dat zij niet aannemelijk

maakt dat zij als meisje uit een uiterst conservatief gezin het risico zou hebben genomen om actief te

zijn in een organisatie met een duidelijke publieke functie, met name de jeugd sensibiliseren omtrent het

bestaan van verschillende politieke systemen (adm. doss., stuk 6, notities van het persoonlijk

onderhoud, p. 13). Door te stellen dat zij soms naar vergaderingen van deze organisatie ging net voor of

na haar werk en dit zo voor haar familie kon verborgen houden, verklaart verzoekster niet waarom zij

gezien haar persoonlijke thuissituatie het risico zou lopen dat haar familie dit zou ontdekken. Dit risico

kan, gelet op het feit dat verzoekster met andere dorpelingen in contact kwam, toch niet gering worden

geacht. Bovendien ondermijnen deze vaststellingen de ijzersterke greep die verzoeksters conservatieve

vader op verzoekster zou hebben gehad.

Gelet op wat voorafgaat, maakt verzoekster niet aannemelijk dat zij bij terugkeer naar haar regio van

herkomst, met name de Westelijke Jordaanoever, dient te vrezen dat zij door haar familie zal worden

vermoord of uitgehuwelijkt. De bij het verzoekschrift gevoegde algemene informatie over eremoorden op

vrouwen in Palestina en het gebrek aan juridische bescherming hiertegen (stukkenbundel verzoekster,

stukken 3 en 4) volstaat niet om aan te tonen dat verzoekster in haar land van herkomst werkelijk wordt

bedreigd en vervolgd of dat er wat haar betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals

bepaald in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet bestaat. Deze vrees voor vervolging of dit reëel risico

op ernstige schade dient in concreto te worden aangetoond en verzoekster blijft wat dit betreft in

gebreke.

De documenten die zijn opgenomen in het administratief dossier (adm. doss., stuk 16, map met

‘documenten’) kunnen omwille van de in de bestreden beslissing opgenomen pertinente redenen geen

afbreuk doen aan het voorgaande. De adjunct-commissaris-generaal motiveert in de bestreden

beslissing als volgt over de door verzoekster neergelegde documenten:

“Uw originele paspoort, de kopie van uw Palestijnse identiteitskaart en de kopie van uw geboorteakte

hebben betrekking op uw identiteit en herkomst die door het CGVS niet in twijfel worden getrokken. De
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kopie van uw studentenkaart en de twee aanbevelingsbrieven van academici aan de Al Quds Open

University hebben betrekking op uw universitaire studie die door het CGVS niet in twijfel wordt

getrokken. In het kader van de aanbevelingsbrieven merkt het CGVS evenwel op dat deze door eender

wie en voor eender welke doeleinden opgemaakt kunnen zijn. Gebaseerd op bovenstaande

argumentatie leidt het CGVS geenszins een persoonlijke vrees af uit de certificaten van deelname aan

de organisatie en workshops die u neerlegt. De documenten die u neerlegt aangaande het

vrijwilligersproject Erasmus + Italië en uw verblijfskaart in Italië staan tevens niet ter discussie. Uw

boardingpass die u neerlegt (Cairo 28/6/17 naar Jordanië 29/6/17) staat tevens niet ter discussie. U

geeft aan dat u dit ticket louter geboekt heeft om uw beurs terugbetaald te krijgen (CGVS p.8), evenwel

is dit een loze bewering waardoor het CGVS vraagtekens plaatst bij de achterliggende intentie van het

boeken van een terugkeerticket.”

Deze motieven worden door verzoekster op generlei wijze betwist, laat staan ontkracht of weerlegd,

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

Waar verzoekster de adjunct-commissaris-generaal verwijt onvoldoende rekening te hebben gehouden

met het seksueel misbruik waarvan zij het slachtoffer zou zijn geweest, stelt de Raad vast dat

verzoekster op basis van dit gegeven geen nood aan internationale bescherming inroept. Voor zover

verzoekster aanvoert dat zij daardoor met psychische problemen kampt die de hoger gedane

vaststellingen kunnen verklaren of verschonen, kan zij niet worden gevolgd. Verzoekster stelt in haar

verzoekschrift dat zij al geruime tijd naar een psycholoog gaat als gevolg van het door haar ondergane

misbruik en verwijst hiervoor naar twee bij het verzoekschrift gevoegde attesten van het Rode Kruis

(stukkenbundel verzoekster, stuk 5). Uit deze attesten kan slechts blijken dat verzoekster twee keer een

afspraak heeft vastgelegd voor een psychologisch/psychiatrisch onderhoud, meer bepaald op

28 mei 2018 en 18 september 2018. Verzoekster legt geen medische attesten voor waaruit kan blijken

dat haar oordeelsvermogen ten gevolge van een opgelopen trauma dermate is aangetast dat zij niet in

staat zou zijn om correcte en volledige verklaringen af te leggen in het kader van haar verzoek om

internationale bescherming. Daarenboven heeft verzoekster noch haar advocaat tijdens het persoonlijk

onderhoud gewezen op een psychische problematiek die dermate ernstig is dat zij niet in staat zou zijn

om te worden gehoord over de redenen die haar terugkeer naar haar land van herkomst verhinderen.

Verzoekster laat bovendien na in concreto aan te tonen dat, waar of op welke wijze het beweerde

trauma haar verklaringen zou hebben beïnvloed. Evenmin toont zij aan dat of op welke wijze dit van

invloed zou zijn geweest op de (motieven van de) bestreden beslissing. De Raad merkt in dit verband

nog op dat elk gehoorgesprek stress en emoties met zich meebrengt, maar dat dit geen afbreuk doet

aan de plicht om het vluchtrelaas zo correct en volledig mogelijk te vertellen (RvS 5 januari 2007,

nr. 166.377).

Waar verzoekster er nog op wijst dat het laattijdig indienen van een asielaanvraag nooit op zich een

reden kan zijn om deze aanvraag te weigeren, benadrukt de Raad dat verzoekster haar nood aan

internationale bescherming omwille van meerdere redenen niet aannemelijk maakt, zoals hoger wordt

uiteengezet. Deze motieven dienen als één geheel te worden gelezen.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet kan worden aangenomen dat in dezen is

voldaan aan de cumulatieve voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet.

Wanneer zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan de voorgehouden nood aan bescherming,

is er geen reden om het vluchtrelaas te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van

vluchtelingen worden gesteld door artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet. Een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 1 van het Verdrag van

Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen.

2.3.3. Beoordeling in het licht van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

2.3.3.1. Met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a), van de

Vreemdelingenwet, kan worden volstaan met de vaststelling dat verzoekster geen elementen aanreikt

waaruit kan blijken dat zij op deze grond nood zou hebben aan subsidiaire bescherming.

2.3.3.2. In zoverre verzoekster zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4,

§ 2, b), van de Vreemdelingenwet, beroept op de aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden

verwezen naar de hoger gedane vaststellingen daarover waarbij geconcludeerd wordt dat zij haar

voorgehouden vervolgingsfeiten niet aannemelijk heeft gemaakt.
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Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoekster geen andere concrete persoonlijke kenmerken en

omstandigheden aantoont 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 opeenvolgende verklaringen geen gewag van

andere persoonlijke problemen die zij de laatste jaren op de Westelijke Jordaanoever zou hebben

gekend.

2.3.3.3. Wat betreft de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de

Vreemdelingenwet, oordeelt de adjunct-commissaris-generaal op basis van de informatie toegevoegd

aan het administratief dossier dat er in de Westelijke Jordaanoever actueel geen sprake is van een

uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld dermate hoog is dat zwaarwegende

gronden bestaan om aan te nemen dat verzoekster louter door haar aanwezigheid aldaar een reëel

risico loopt op een ernstige bedreiging in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet.

In haar op 17 oktober 2019 neergelegde aanvullende nota bevestigt verwerende partij dit oordeel op

basis van recentere landeninformatie en zet zij desbetreffend het volgende uiteen:

“Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een verzoeker 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 voorkomend geval, naar

het betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op het lijden van

ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, onder c) van de Vreemdelingenwet.

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

nota wordt gevoegd), blijkt vooreerst dat er geen sprake is 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.

De spanning en het geweld op de Westelijke Jordaanoever 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. Ondanks de vrees voor een opflakkering van

het geweld in de Westelijke Jordaanoever, vond er geen massale volksmobilisatie plaats zoals in de

Gazastrook. De spanningen wakkerden tevens 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.

Anno 2018-2019 neemt het geweld dat in de Westelijke Jordaanoever plaatsvindt, hoofdzakelijk de vorm

aan van lokale en kleinschalige confrontaties tussen Palestijnse jongeren en de Israëlische

veiligheidsdiensten, dewelke meestal ontstaan wanneer laatstgenoemden in het kader van zogenaamde

opsporings- en aanhoudingsoperatie de Palestijnse zones betreden. Dergelijke acties 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 evenwel beperkt.

Het aantal aanvallen waarbij individuele Palestijnen Israëlische burgers of leden van de Israëlische

veiligheidsdiensten viseren, is gedurende 2019 relatief beperkt gebleven. Echter, zowel in december

2018, als in maart en augustus 2019 werd een stijging van dergelijke aanvallen vastgesteld. Vermoed

wordt dat de terugkerende spanningen omtrent de Tempelberg te Jeruzalem aan de basis liggen van de

heropflakkering van dit type geweld.

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

betrekking 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.

De commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en komt gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie 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 verzoekende partij louter door haar aanwezigheid aldaar een

reëel risico loopt op een ernstige bedreiging zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet.”
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Verzoekster brengt geen informatie bij waaruit kan blijken dat de informatie waarop voorgaande

veiligheidsanalyse is gebaseerd niet langer actueel of correct is of de adjunct-commissaris-generaal

hieruit verkeerde conclusies heeft getrokken.

2.3.3.4. Verzoekster toont gelet op het voormelde niet aan dat in haar hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer naar haar land en regio van herkomst een reëel risico

zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, van de Vreemdelingenwet.

2.3.4. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kan verzoekster niet als vluchteling worden erkend in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoekster toont evenmin aan dat zij in aanmerking

komt voor de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning

van de subsidiaire beschermingsstatus.

2.3.5. Uit het voorgaande blijkt dat verzoekster niet aannemelijk maakt dat de adjunct-commissaris-

generaal op basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden

beslissing is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van de artikelen

48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen.

2.3.6. Waar verzoekster in uiterst ondergeschikte orde vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen,

wijst de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft om de beslissing van de (adjunct-)commissaris-

generaal tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus

te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2°, van de Vreemdelingenwet. Zoals blijkt uit wat

voorafgaat, toont verzoekster echter niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de

bestreden beslissing die door de Raad niet kan worden hersteld, noch toont zij aan dat er essentiële

elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming

zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen. Het verzoek tot vernietiging kan

bijgevolg niet worden ingewilligd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op drieëntwintig december tweeduizend

negentien door:

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

C. VAN DEN WYNGAERT D. DE BRUYN


