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nr. 244 507 van 20 november 2020

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat Najate EL JANATI

Rue Jules Cerexhe 82

4800 Verviers

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Palestijnse nationaliteit te zijn, op 23 januari 2020

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

staatlozen van 19 december 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 18 september 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

26 oktober 2020.

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

Gehoord de opmerkingen van verzoeker en zijn advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco advocaat

N. EL JANATI en van attaché L. DECROOS, die verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

Verzoeker, die verklaart van Palestijnse nationaliteit te zijn, komt volgens zijn verklaringen op

22 september 2018 België binnen met een kopie van zijn identiteitskaart en paspoort en verzoekt op

4 oktober 2018 om internationale bescherming. Op 19 december 2019 beslist de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) tot weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit is de thans bestreden

beslissing, die op 23 december 2019 aan verzoeker aangetekend wordt verzonden.

Deze beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaart van Palestijnse origine te zijn en geboren te zijn op X 1976 in Khan Younis, Gaza. U woonde

in Khan Younis tot ongeveer 1988, waarna u met de familie verhuisde naar de Verenigde Arabische

Emiraten. Van 1994 tot 2005 woonde u in Oekraïne om er te studeren. Het eerste jaar verbleef u in

Kiev. Van 1995 tot 2005 verbleef u in Lugansk. U studeerde er af als master in de pediatrische

heelkunde. U trouwde in 1995 met M. A. (...), die de Oekraïense nationaliteit heeft. In Oekraïne werden

drie van uw zes kinderen geboren, alvorens u in november 2005 met uw volledige gezin verhuisde naar

Khan Younis.

U bent bij het UNRWA ingeschreven. Uw kinderen gingen naar een UNRWA-school. U heeft een eigen

appartement en bezit een stuk bouwgrond. U had een eigen wagen.

Eind 2006 bent u beginnen werken als kinderchirurg in het Nasser-ziekenhuis. Rond 2008 werkte u in

het Gaza Europees ziekenhuis. Tussendoor heeft u van 2008 tot 2010 deeltijds gewerkt aan de faculteit

van de technologische wetenschappen. Gedurende twee jaar gaf u daar les. Sinds 2012 was u ook

werkzaam voor het UNRWA. U werkte toen voor de veldziekenhuizen als chirurg. In 2013 bent u gestart

met een privépraktijk in het privéziekenhuis van Al Amal.

In maart 2018 kreeg u telefoon van het hoge coördinatiecomité dat de mars van de terugkeer

organiseerde. U werd gevraagd om als velddokter deel te nemen om de gewonde mensen te

behandelen. Eerste stemde u in, omdat er u verteld werd dat het om vreedzame manifestaties ging.

Toen u zag dat het een bloedbad was en er kinderen bij betrokken waren, weigerde u nog te gaan. Op

20 april 2018 kreeg u een oproepingsbrief waarbij u zich moest wenden tot het politiekantoor van Khan

Younis. U ging er de volgende dag naar toe, maar werd niet gehoord. U ging vervolgens drie dagen na

elkaar naar het politiekantoor. Op de derde dag werd u naar de gevangenis gebracht. U werd drie à vier

dagen later terug vrijgelaten met de boodschap dat ze u de volgende keer op de manifestatie

verwachtten. De volgende vrijdag ging ik u opnieuw niet. Op 15 mei 2018 belde de directeur van het

ziekenhuis u op om te zeggen dat u ontslagen was. Op 16 mei 2018 namen drie gemaskerde personen

van Hamas u mee. Ze gaven nogmaals de boodschap dat u moest deelnemen aan de manifestaties. Ze

brachten u terug naar huis en gaven u vanaf dat moment huisarrest. Op 1 juni 2018 kwamen leden van

Hamas bij u thuis en verbrandden ze uw boeken. Ze namen u mee en sloten u op tot midden juli. U

werd vrijgelaten omwille van de bombardementen door Israël. Uw vader bemiddelde midden augustus

2018 met Hamas. Hij kreeg de boodschap dat u een verrader was, en dat deze moeten gedood worden.

Op dezelfde dag werd u opgehaald en naar de gevangenis gebracht voor 10 dagen. Nadat u vrijgelaten

werd, besloot u het land te verlaten.

Op 5 september 2018 vertrok u uit Gaza. Via Egypte, Turkije en Griekenland kwam u in België aan op

22 september en diende u op 4 oktober 2018 uw verzoek tot internationale bescherming in. Uw

echtgenote en kinderen verblijven momenteel in Gaza.

Ter staving van uw verzoek legt u kopieën neer van de volgende documenten: uw identiteitskaart

(uitgiftedatum 12 november 2005), de eerste pagina van uw paspoort (uitgiftedatum 20 februari 2012),

de Palestijnse identiteitskaart van uw vrouw (uitgiftedatum 20 februari 2007), uw huwelijksakte, uw eigen

geboorteakte en deze van uw jongste vier kinderen, uw registratiekaart van het UNRWA, uw diploma’s,

een appendix van uw diploma en een certificaat om als dokter te mogen werken in Gaza.

B. Motivering

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

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-Generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Na een grondige analyse van uw verzoek om internationale bescherming is gebleken dat u niet in

aanmerking komt voor de toekenning van de vluchtelingenstatus of voor de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus.
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Het CGVS wijst er op dat u doorheen uw asielprocedure doelbewust de Belgische autoriteiten trachtte te

misleiden door essentiële stukken achter te houden. U verklaarde in eerste instantie bij de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) dat u op legale wijze en in het bezit van uw eigen paspoort uit Gaza gereisd

bent en dat uw origineel paspoort gestolen werd in Griekenland (verklaring DVZ, d.d. 29/05/2019, vraag

24; vraag 31). Tijdens uw onderhoud op het CGVS gooit u het echter over een andere boeg en stelt u

dat u uw origineel paspoort had meegegeven aan een tussenpersoon van de smokkelaar die uw

paspoort naar uw familie in Gaza zou brengen. Omdat hij schrik had om met verschillende paspoorten

tegengehouden te worden aan een van de vele controleposten in Egypte, zou hij uw paspoort hebben

weggegooid (notities persoonlijk onderhoud CGVS, d.d. 23/10/2019, p. 10). Naast deze flagrante

tegenstrijdigheid over het ontbreken van uw origineel paspoort, komt het eveneens weinig geloofwaardig

over dat u uw paspoort zou hebben meegegeven met een tussenpersoon die het opnieuw naar Gaza

zou brengen. Dat u een dermate belangrijk document zomaar zou meegeven aan een derde persoon,

komt weinig overtuigend over. Het reisdocument voor Palestijnen is immers een belangrijk document dat

niet alleen uw identiteit kan staven, maar ook iets zegt over uw status en uw verblijf in de Gazastrook.

Gezien uw tegenstrijdige en ongeloofwaardige verklaringen over het ontbreken van uw paspoort

ontstaat het vermoeden dat u uw reisdocument wel degelijk in uw bezit heeft maar wenst achter te

houden voor de Belgische asielinstanties, dit om de erin vervatte informatie over het moment en de

wijze waarop u gereisd heeft, alsook de mogelijkheid van een eventuele terugkeer naar de Gazastrook,

een (langdurig) verblijf in een derde land, of een terugkeer naar een derde land, in casu Oekraïne (zie

infra), te verhullen. Vreemd is ook dat u slechts enkel een kopie van de voorpagina en de eerste pagina

van uw vervallen paspoort neerlegt, en niet van uw recent paspoort. U kiest met andere woorden welke

informatie u deelt en welke niet.

Zelfs indien zou worden aangenomen dat u inderdaad niet langer in het bezit bent van uw paspoort

omdat u dit belangrijk document moedwillig heeft meegegeven aan een derde persoon, dan duidt uw

gedrag op een flagrant gebrek aan medewerking in uw hoofde. Op een verzoeker rust immers de

verplichting om van bij aanvang van de procedure zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen

van informatie over zijn verzoek, waarbij het aan hem is om de nodige feiten en relevante elementen

aan te brengen bij de Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen over zijn verzoek om

internationale bescherming. Het CGVS mag van u dan ook correcte verklaringen en waar mogelijk

documenten verwachten, in het bijzonder over uw identiteit, plaats(en) van eerder verblijf en de door u

afgelegde reisroute (artikel 48/6, § 1 van de Vreemdelingenwet).

Bovendien strookt het afleggen van tegenstrijdige verklaringen betreffende het bezit van documenten

alsook het onnodig achterhouden of meegeven van documenten aan derden niet met het gedrag dat het

CGVS kan en mag verwachten van een persoon die daadwerkelijk een gegronde vrees voor vervolging

heeft. In een dergelijke situatie mogen de bevoegde asielinstanties namelijk de onvoorwaardelijke en

volledige medewerking van de persoon in kwestie verwachten. Dat u hieraan verzaakt valt niet te rijmen

met de door u ingeroepen vrees. Er kan immers niet worden ingezien hoe u die beweert te vrezen voor

zijn leven en om die reden een verzoek om internationale bescherming indient, de documenten die zijn

verklaringen kunnen staven, achterhoudt of er tegenstrijdige verklaringen over aflegt.

Uw gedrag doet vermoeden dat u wilt beletten dat de Belgische asielinstanties kennis zouden nemen

van de inhoud van uw paspoort, en zeker van uw huidig geldig paspoort, dit omdat de hierin vervatte

informatie niet overeenstemt met de verklaringen die u ten overstaan van de Belgische asielinstanties

heeft afgelegd en dit document een negatieve invloed zou kunnen hebben op de beslissing inzake uw

verzoek om internationale bescherming. Het gegeven dat u doelbewust documenten achterhoudt, heeft

teneinde een grondig onderzoek van uw verzoek om internationale bescherming te beletten, vormt niet

alleen een indicatie dat u niet de waarheid vertelt. Uw gedrag brengt ook uw algehele

geloofwaardigheid, alsook de geloofwaardigheid van de door u aangehaalde asielmotieven in het

gedrang. Het gegeven dat u de instanies bevoegd voor het beoordelen van uw nood aan internationale

bescherming tracht te misleiden betreft een element dat in rekening moet gebracht worden bij het

beoordelen van uw verzoek om internationale bescherming en heeft tot gevolg dat de geloofwaardigheid

van uw overige verklaringen met een grotere dan normale gestrengheid beoordeeld dient te worden.

Uit uw verklaringen en de neergelegde stukken blijkt vervolgens dat u staatloos bent. Overeenkomstig

de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet dient een persoon die, indien hij geen nationaliteit

bezit en verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, aannemelijk te maken

dat hij daarheen, uit hoofde van een gegronde vrees voor vervolging of uit hoofde van een reëel risico

op ernstige schade, niet kan of niet wil terugkeren.
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Er dient hierbij te worden opgemerkt dat het CGVS niet betwist dat u oorspronkelijk afkomstig bent uit

Palestina, noch dat u daar geboren en getogen bent. Het is evenwel een feit van algemene bekendheid

dat staatlozen in het algemeen, en Palestijnen in het bijzonder doorheen hun levensloop één of

meerdere landen van gewoonlijk verblijf kunnen hebben. De nood aan internationale bescherming moet

in voorkomend geval dan getoetst worden ten aanzien van elk land van gewoonlijk verblijf. Er is immers

geen nood aan internationale bescherming als de verzoeker geen gegronde vrees voor vervolging heeft,

noch een reëel risico op ernstige schade loopt in één van de landen waar hij voor zijn komst naar België

gewoonlijk verbleven heeft.

Om te bepalen of een verzoeker zijn gewone verblijfplaats heeft gehad in een welbepaald land, houdt

het CGVS rekening met het geheel van feitelijke omstandigheden die een duurzame band met dat land

aantonen. Het is niet vereist dat de verzoeker een juridische band heeft met het land of er op legale

wijze verbleven heeft. Het gegeven dat een verzoeker geruime tijd in een land verbleven heeft, en een

werkelijke en bestendige of duurzame band met het land heeft gekend is echter wel een belangrijk

criterium voor het bepalen van het land van gewoonlijk verblijf.

Gelet op uw verklaringen aangaande de omstandigheden van uw verblijf in Oekraïne, dient dit land als

een land van gewoonlijk verblijf beschouwd te worden. Immers, voor u uw werkzaamheden in Gaza bent

beginnen uitoefenen, heeft u meer dan een decennium in Oekraïne gewoond, waar u niet enkel heeft

gestudeerd maar ook een gezin heeft gesticht met een Oekraïense vrouw en er als dusdanig een

sociaal leven heeft uitgebouwd.

Zo woonde u van augustus 1994 tot augustus 1995 in de hoofdstad Kiev waar u gedurende dat jaar de

Russische taal heeft geleerd en uw toekomstige echtgenote heeft leren kennen (CGVS, p. 4, 6). Naast

Russisch spreekt u eveneens Oekraïens (CGVS, p. 3). In september 1995 trouwde u officieel in Kiev

met M. R. (...), die momenteel nog steeds over de Oekraïense nationaliteit beschikt (CGVS, p. 5-6). Uw

echtgenote is afkomstig van Barashofka, een dorp buiten de stad Kiev (CGVS, p. 5). In 1995 verhuisde

u dan samen met uw echtgenote naar Lugansk waar jullie tot 30 oktober 2005 verbleven (CGVS, p. 4,

p. 6). U huurde er een appartement en verhuisde gedurende deze periode drie à vier keer binnen de

stad zelf (CGVS, p. 4). U studeerde tien jaar aan de Medische Staatsuniversiteit van Lugansk (CGVS,

p. 5). Tijdens de eerste zes jaar van uw studie volgde u een opleiding tot geneeskunde en heelkunde

(CGVS, p. 5). De laatste vier jaar liep u stage in het ziekenhuis van Lugansk. U had er een eigen praktijk

in het kader van uw stage (CGVS, p. 5). Doorheen de jaren had u in Oekraïne steeds een geldige

verblijfstitel. U verbleef er steeds met een studentenvisum, dat u regelmatig moest verlengen (CGVS,

p. 5). Drie van uw zes kinderen zijn geboren in Oekraïne (CGVS, p. 7). Uw echtgenote heeft twee broers

en twee zussen, die nog steeds in Kiev verblijven. Uw echtgenote onderhoudt vanuit Gaza contact met

haar jongste zus (CGVS, p. 6). Een blik op uw afgeschermde Facebookaccount leert echter dat ook u

nog contact onderhoud met personen woonachtig in Oekraïne. Hoewel uw vriendenlijst publiekelijk is

afgeschermd kan toch worden vastgesteld dat de door u geposte foto geliket wordt door personen

woonachtig in Oekraïne. Bovenstaande elementen tonen aan dat u een duurzame band had met

Oekraïne en er een stabiel leven had uitgebouwd.

Gelet op het bovenstaande dienen zowel de Gazastrook als Oekraïne dus als uw landen van gewoonlijk

verblijf bestempeld te worden.

Na grondig onderzoek van al uw verklaringen en alle stukken in uw administratief dossier dient

geconcludeerd te worden dat u er niet in geslaagd bent bij terugkeer naar Oekraïne een gegronde vrees

voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of het bestaan van een reëel risico op het lijden

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Gevraagd waarom u niet terug kunt naar Oekraïne haalt u aan dat u er gediscrimineerd werd en dat er

geen overheid is en de personen die u viseren in Gaza u ook daar zullen vinden (CGVS, p. 12).

Gevraagd naar de manier waarop u werd gediscrimineerd, haalt u aan dat u ’s avonds niet op straat kon

rondlopen omwille van uw huidskleur (CGVS, p. 12). U kon niet te voet naar huis, en moest hierdoor

vaak de taxi nemen (CGVS, p. 12). Verder werd u op de bus soms uitgescholden of belachelijk gemaakt

(CGVS, p. 12). U bent één keer in elkaar geslagen omdat u een sigaret weigerde te geven (CGVS,

p. 12). U vertelt dat u, tijdens een bezoek aan uw schoonvader in het ziekenhuis, één keer terecht kwam

op de afdeling besmettelijke ziektes van datzelfde ziekenhuis. U werd hiervoor ook gearresteerd en

moest betalen om terug vrijgelaten te worden (CGVS, p. 12). Toen u met uw kinderen over straat liep,
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vroeg de politie u regelmatig waar u heen ging. Ze dachten dat u de kinderen ontvoerd had, omdat ze

blond waren en een andere huidskleur hadden (CGVS, p. 12). U verklaart dat deze voorvallen van tijd

tot tijd plaatsvonden, zo één keer om de vier maanden, en benadrukt ook dat niet iedereen u op deze

manier behandelde (CGVS, p. 12). Deze feiten worden niet betwist. Het CGVS benadrukt echter dat het

ontzeggen van bepaalde rechten en een discriminerende bejegening op zich geen vervolging in

vluchtelingenrechtelijke zin inhoudt. Om tot de erkenning van de status van vluchteling te leiden, moeten

het ontzeggen van rechten en de discriminatie van die aard zijn dat zij aanleiding geven tot een toestand

die gelijkgeschakeld kan worden met een vrees in vluchtelingenrechtelijke zin of ernstige schade in de

zin van de definitie van subsidiaire bescherming. Zulks houdt in dat de gevreesde problemen dermate

systematisch en ingrijpend zijn dat fundamentele mensenrechten worden aangetast waardoor het leven

in het land van herkomst ondraaglijk wordt. Aangezien u gedurende elf jaar in Oekraïne heeft verbleven,

er steeds gestudeerd heeft, op verschillende locaties een verblijfplaats gehuurd heeft, er de laatste vier

jaar van uw verblijf gewerkt hebt in het universitair ziekenhuis waar u een eigen praktijk had, patiënten

ontving en opereerde (CGVS, p. 5), blijkt uit de door u aangehaalde feiten niet dat u daadwerkelijk

systematisch werd gediscrimineerd. De door u geschetste situatie kan dan ook niet bestempeld worden

als een vorm van discriminatie die uw leven in Oekraïne ondraaglijk maakte.

Betreffende uw verklaringen dat leden van Hamas, die u in Gaza viseren, u zouden vinden in Oekraïne

(CGVS, p. 12, p. 13), dient te worden opgemerkt dat daaraan geen geloof kan worden gehecht.

Gevraagd naar concrete aanwijzingen dat uw vervolgers uit Gaza u in Oekraïne zouden opzoeken, haalt

u een voorbeeld aan van een Palestijn die gehuwd was met een Oekraïense vrouw. Hij werd

beschuldigd door Hamas en vluchtte naar Oekraïne, waarop hij verdween. Hij werd ontvoerd in het

bijzijn van zijn vrouw (CGVS, p. 13). U kende deze man niet persoonlijk maar vernam zijn verhaal uit de

pers, afgelegd door zijn echtgenote (CGVS, p. 14). U bent er echter niet zeker van of er een link is

tussen Hamas en de verdwijning van deze man in Oekraïne (CGVS, p. 14). Gevraagd hoe leden van

Hamas u zouden vinden in Oekraïne, vermoedt u dat Palestijnse studenten in Oekraïne in contact staan

met Hamas (CGVS, p. 14). Verder dan een hypothetisch vermoeden komt u echter niet. U slaagt er dan

ook niet in één concreet element aan te halen hoe u in Oekraïne door Hamas zou worden vervolgd. U

dient immers uw vrees voor vervolging of het bestaan van een reëel risico op lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in concreto aan te tonen en u blijft

desbetreffend in gebreke.

Bovenstaande vaststellingen leiden er toe dat u er niet in geslaagd bent een gegronde vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of het bestaan van een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Vervolgens dient te worden opgemerkt dat verschillende elementen vervat in uw administratief dossier

en uw verklaringen er op wijzen dat u kan terugkeren naar Oekraïne.

Gevraagd of u een verblijfsvergunning kan bemachtigen voor Oekraïne haalt u aan van niet. Zo zou u in

2012 geprobeerd hebben een toeristenvisum te bemachtigen, maar dat werd u geweigerd (CGVS, p. 5).

U weet echter niet waarom omdat het u niet werd medegedeeld. Het is vreemd dat u niet zou hebben

proberen achterhalen waarom u een toeristenvisum geweigerd werd, te meer uw echtgenote de

Oekraïense nationaliteit bezit. Er kan dan ook worden getwijfeld aan uw bewering dat dit visum u

toendertijd werd geweigerd. Opnieuw kan verwezen worden naar het niet neerleggen van uw paspoort,

waardoor een vermoeden bestaat dat u zaken wenst te verbergen.

Gevraagd door het CGVS of u, toen u in Oekraïne was, een duurzamere verblijfsvergunning poogde te

verkrijgen, naast uw studentenvisum die u op het einde jaarlijks diende te verlengen (CGVS, p. 5), haalt

u aan van niet en verwijst u naar uw verklaringen betreffende de mogelijkheid voor u om de Oekraïense

nationaliteit te verwerven.

U verklaart echter, tijdens uw verblijf in Oekraïne, slechts eenmaal te hebben geprobeerd om via de

familie van uw echtgenote de nationaliteit te verkrijgen (CGVS, p. 6). U moest hiervoor een eigendom

hebben, beweert u. Om die reden hadden jullie het idee opgevat het huis van uw schoonvader op uw

naam te laten registreren, wat echter niet werd aanvaard door uw schoonfamilie (CGVS, p. 6). Een

tweede reden waarom u toen niet doorgedrukt hebt de Oekraïense nationaliteit te verkrijgen, is, zo

beweert u opnieuw, dat de Oekraïense overheid de dubbele nationaliteit niet erkent en u daarom

afstand diende te zullen moeten doen van uw Palestijnse nationaliteit, wat u niet wou aangezien u

steeds de intentie had om terug te keren naar Gaza (CGVS, p. 6).
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Beide door u aangehaalde redenen worden echter niet gevolgd door het CGVS en kunnen aldus geen

belemmering meer vormen waarom u vandaag de dag niet naar Oekraïne terug zou kunnen.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat, omwille van uw huidige vrees voor vervolging ten opzichte

van Gaza, uw persoonlijke reden toendertijd om de Oekraïense nationaliteit niet aan te vragen, vervalt.

Bovendien blijkt uit de informatie in het administratief dossier dat de dubbele nationaliteit inderdaad niet

erkend wordt in Oekraïne, maar dat buitenlanders die een paspoort bezitten van een land dat de

dubbele nationaliteit toelaat, niet in strijd zijn met de Oekraïense wet. Palestina laat de dubbele

nationaliteit toe.

Uit de COI, vervat in het administratief dossier, blijkt vervolgens dat u Oekraïne kan binnen reizen op

een legale manier, hetzij vrij voor minder dan 90 dagen of met een tijdelijke verblijfsvergunning op basis

van uw huwelijk met een Oekraïense onderdaan. Ook blijkt dat u de Oekraïense nationaliteit

eenvoudigweg kunt aanvragen louter op basis van uw huwelijk met uw Oekraïense vrouw. Volgens de

COI “Permanent residence permit in Ukraine” geeft uw huwelijk met een Oekraïense aanleiding tot het

verkrijgen van een permanente verblijfsstatus, zoals is vastgelegd in de ‘Family Code’ van Oekraïne. Er

moeten hiervoor aan enkele voorwaarden worden voldaan. Vooreerst mag u geen crimineel verleden

hebben, wat inhoudt dat u een verklaring moet hebben van goed gedrag en zeden. Ook mag u niet op

de ‘most-wanted’ lijst staan van Interpol en niet verdacht zijn van spionage tegen Oekraïne. Ten tweede

moet u legaal Oekraïne binnenkomen. Als derde voorwaarde moet u vier medische examens

ondergaan. Meer specifiek houdt dit in dat u geen tuberculose of HIV mag hebben, u een drugstest

moet ondergaan en u geen besmettelijke ziektes mag hebben. Er zijn geen tegenindicaties dat u niet

aan deze voorwaarden zou voldoen. U heeft geen crimineel verleden, zoals blijkt uit uw verklaringen

(DVZ, vraag 2). Dit alles toont aan dat u aan de voorwaarden voldoet voor het verkrijgen van een

permanente verblijfsstatus. Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dan ook dat er geen administratieve

obstakels zijn en niets u ervan weerhoudt of u belemmert opnieuw naar Oekraïne te reizen en er een

verblijfstitel aan te vragen en in hogere orde zelfs eenvoudigweg de Oekraïense nationaliteit te

verwerven. Uw bewering dat u over een eigendom moet beschikken (CGVS, p. 13), vindt geen steun in

de informatie toegevoegd aan het administratief dossier.

In de kantlijn dient te worden opgemerkt dat ook het vervallen van het Oekraïense paspoort van uw

echtgenote geen belemmering kan vormen waarom u niet terug naar Oekraïne zou kunnen. U verklaart

zelf dat het paspoort van uw echtgenote in 2008 is verlopen (CGVS, p. 6) en u verschillende keren

geprobeerd heeft het te verlengen via het consulaat in Ramallah, zonder succes (CGVS, p. 6). Omdat u

geen gehoor vond en het idee had dat er veel bureaucratie heerste, staakte u uw pogingen om haar

paspoort te vernieuwen (CGVS, p. 7). U verklaart echter dat men gemakkelijk een document kan

verkrijgen om één maand te reizen naar Oekraïne om zo het vervallen paspoort te verlengen en

bevestigt dat als u meer inspanningen had gedaan, uw echtgenotes paspoort zeker verlengd was

geweest (CGVS, p. 7). Het vervallen paspoort van uw echtgenote kan geen reden zijn voor het weigeren

van een verblijfsstatus.

Gelet op bovenstaande vaststellingen blijkt dat u kan terugkeren naar Oekraïne en dat u niet

aannemelijk heeft gemaakt dat u in Oekraïne een gegronde vrees voor vervolging koestert noch heeft u

aangetoond dat u er een reëel risico op ernstige schade zou lopen. Daar uw nood aan internationale

bescherming ten aanzien van Oekraïne niet is aangetoond, en aangezien uit voorafgaande

vaststellingen blijkt dat u kan terugkeren naar Oekraïne, dienen de overige door u aangehaalde feiten

die zich in Gaza zouden afgespeeld hebben, niet verder onderzocht te worden, dit omdat dergelijk

onderzoek toch niet tot een ander besluit betreffende de gegrondheid van uw verzoek om internationale

bescherming zou kunnen leiden.

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 zijn 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 ernstige schade in

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

Uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat er weliswaar militaire incidenten

voorkomen in de Oekraïense provincies van Donetsk en Lugansk, maar dat de situatie er over het

algemeen kalm blijft, met uitzondering van de zones grenzend aan de “contactlijn” van de strijdende
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partijen. De informatie geeft ook aan dat het aantal slachtoffers -en a fortiori de burgerslachtoffers-

gering blijft.

Rekening houdend met voornoemde vaststellingen, en na een grondige analyse van de beschikbare

informatie, dient vastgesteld dat de Oekraïense provincies van Donetsk en Lugansk, waar u zoals

eerder aangehaald lang verbleven heeft, actueel niet gekenmerkt wordt als een uitzonderlijke situatie

waarin de mate van het willekeurig geweld dermate hoog is om aan te nemen dat uw leven of persoon

ernstig wordt bedreigd in de zin van artikel 48/4, § 2, onder c) van de Vreemdelingenwet.

De documenten die u voorlegde kunnen deze appreciatie niet in positieve zin veranderen. U legt enkel

kopieën neer, en kan geen originele documenten voorleggen. Deze documenten ondersteunen uw

identiteit, uw Palestijnse herkomst, uw gezinssituatie, uw studies en uw werkprofiel. Dit zijn elementen

die het CGVS niet in twijfel trekt. Echter, zoals eerder vermeld, ondermijnt het achterhouden van uw

paspoort en het feit dat u hierover tegenstrijdige verklaringen aflegt, uw geloofwaardigheid en schept het

vermoeden dat u geen duidelijk zicht wenst te geven op uw reizen de jaren voor uw komst naar België.

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.

Ik vestig de aandacht van de Minister op het feit dat verzoeker niet teruggeleid mag worden naar

Palestijns Gebied.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Het verzoekschrift

In een enig middel voert verzoeker de schending aan van artikel 1, A van het Internationaal Verdrag

betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet

van 26 juni 1953 (hierna: Verdrag van Genève), van de artikelen 48, 48/3, 48/4 en 48/5 van de wet van

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van artikel 3 van het Europees Verdrag tot

bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op

4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM), van de artikelen 2 en 3 van

de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van het

“algemeen beginsel van voorzichtigheid”, van het “algemeen beginsel van behoorlijk bestuur”, van het

redelijkheidsbeginsel en van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Verzoeker vangt aan met een theoretische uiteenzetting over het voordeel van de twijfel, dat hem in

casu niet werd gegund “aangezien de verwerende partij zich beperkt tot het constateren van de

algemene ongeloofwaardigheid van het relaas”.

Ondergeschikt meent verzoeker dat hem de subsidiaire beschermingsstatus moet worden toegekend.

Hij licht dit als volgt toe:

“Overwegende dat het past verzoekende partij het statuut van de subsidiaire bescherming toe te

kennen, omdat verzoekster in geval van terugkeer naar haar land van herkomst het voorwerp zal zijn

van het risico op vervolging, foltering en onmenselijke en vernederende behandelingen.

OVERWEGENDE dat verweerster haar besluit baseert op veronderstellingen en van mening is dat

verzoekster recht heeft op de bescherming van UKRAINE.

OVERWEGENDE dat er tijdens zijn hoorzitting geen zekerheid van een dergelijke bescherming werd

ingeroepen en dat hij ernstige problemen had met de Oekraïense politie. Hij werd in elkaar geslagen en

is sinds 2005 niet meer teruggekeerd naar UKRAINE. De politie hield hem vast en vier dagen na deze

gebeurtenissen werd hij gedwongen UKRAINE te verlaten.

DAT de betwiste beslissing niet terugkomt op deze elementen.

DAT de klager geen banden meer heeft met Oekrain en dat zijn vrouw met de Oekraïense nationaliteit

nog steeds in GAZA zit, die ook vrees heeft met betrekking tot haar familie.

DAT de aanvrager van mening is dat zijn aanvraag moet worden geanalyseerd in verband met GAZA.

DAT hij echte angsten heeft voor het geval hij terugkeert naar GAZA.
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DAT UKRAINE wordt beschouwd als het land waar de aanvrager zijn gewone verblijfplaats heeft.

DAT de aanvrager als student in UKRAINE woont.

DAT het aan de verdachte was om zijn zaak te analyseren met betrekking tot zijn problemen bij GAZA.”

Ten slotte meent verzoeker, uiterst ondergeschikt, dat de bestreden beslissing vernietigd moet worden.

Hij onderbouwt dit als volgt:

“Dat verzoekster aantoont dat het CGVS de situatie niet correct heeft geschat, en dat uit dezen hoofde

alleen al de bestreden beslissing minstens moet vernietigd worden voor bijkomend onderzoek.

Dat aldus de redenen opgegeven in de beslissing blijk geven van bepaalde lacunes binnen het CGVS

en niet beantwoorden aan de verplichting om een nauwkeurig en aandachtig onderzoek te doen van alle

elementen van de zaak.

Dat inderdaad niet genoeg rekening werd gehouden met de religieuze strekking van verzoekster, die het

hoofdzakelijk doelwit is van de aanslagen van IS aldus verwerende partij, de situatie in GAZA in het licht

van deze strekking en de risico’s die verzoekster bijgevolg zou lopen in geval van terugkeer.

Dat de verwerende partij dus zijn motivatieplicht schendt en dat de zaak bijgevolg opnieuw moet worden

bestudeerd.”

2.2. Stukken

Aan het verzoekschrift worden geen nieuwe stavingstukken gevoegd.

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 commissaris-generaal beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (hierna: 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 het beroep is de Raad niet noodzakelijk

gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van verzoeker

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 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

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 verzoeker al dan niet

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

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.”
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2.3.2. Ontvankelijkheid van het middel

2.3.2.1. Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4°, van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op

straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van

het beroep worden ingeroepen”. Onder “middel” wordt begrepen een voldoende duidelijke omschrijving

van de door de bestreden beslissing overtreden rechtsregel of rechtsprincipe en van de wijze waarop

die rechtsregel of dat rechtsprincipe door de bestreden beslissing wordt geschonden (RvS

22 januari 2010, nr. 199.798). Te dezen voert verzoeker de schending aan van artikel 48 van de

Vreemdelingenwet, doch geeft hij niet de minste toelichting over de wijze waarop hij deze bepaling

geschonden acht. De Raad ziet overigens niet in hoe dit artikel, dat bepaalt dat de vreemdeling die

voldoet aan de voorwaarden die daartoe worden gesteld door de internationale overeenkomsten die

België binden, als vluchteling kan worden erkend, geschonden zou zijn. Het betreft dus een algemeen

geformuleerd artikel, dat het recht op asiel of op subsidiaire bescherming voor bepaalde personen

omschrijft, doch in geen geval een automatisme inhoudt voor personen die zich op het Verdrag van

Genève iuncto artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of op artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

beroepen om asiel, dan wel subsidiaire bescherming te verkrijgen.

2.3.2.2. In de mate dat verzoeker de schending aanvoert van “het algemeen beginsel van

voorzichtigheid” en “het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur”, moet worden opgemerkt dat de

Raad geen dergelijke beginselen bekend zijn en dat verzoeker nalaat hierbij verdere toelichting te

geven, zodat dit onderdeel van het enig middel als onontvankelijk moet worden beschouwd.

2.3.2.3. In de mate dat verzoeker aanvoert dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden, dient te

worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het

onderzoek naar de nood aan internationale bescherming in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Bovendien houdt de bestreden beslissing op zich geen verwijderingsmaatregel in.

2.3.2.4. Het enig middel is, wat het voorgaande betreft, niet-ontvankelijk.

2.3.3. De motieven van de bestreden beslissing

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

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een

beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid

ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen

waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de

overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten

grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde

motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.

De bestreden beslissing moet duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de

beslissing is genomen. In casu wordt in de motieven van de bestreden beslissing verwezen naar de

toepasselijke rechtsregels, namelijk de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Tevens bevat

de beslissing een motivering in feite, met name dat aan verzoeker de vluchtelingenstatus en de

subsidiaire beschermingsstatus worden geweigerd omdat (A) zowel de Gazastrook als Oekraïne als zijn

landen van gewoonlijk verblijf bestempeld dienen te worden, omdat (B) hij er niet in geslaagd is bij

terugkeer naar Oekraïne een gegronde vrees voor vervolging of het bestaan van een reëel risico op het

lijden van ernstige schade aannemelijk te maken, nu (i) de door hem geschetste situatie niet bestempeld

kan worden als een vorm van discriminatie die zijn leven in Oekraïne ondraaglijk maakte en (ii) aan zijn

verklaringen dat leden van Hamas die hem in Gaza viseren hem zouden vinden in Oekraïne geen geloof

kan worden gehecht, omdat (C) verschillende elementen in het administratief dossier en zijn

verklaringen erop wijzen dat hij kan terugkeren naar Oekraïne, en omdat (D) de Oekraïense provincies

van Donetsk en Lugansk, waar hij lang verbleven heeft, actueel niet gekenmerkt worden als een

uitzonderlijke situatie waarin de mate van het willekeurig geweld dermate hoog is om aan te nemen dat

zijn leven of persoon ernstig wordt bedreigd in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet.

Al deze vaststellingen worden in de bestreden beslissing omstandig toegelicht.

Aldus kunnen de motieven die de bestreden beslissing onderbouwen op eenvoudige wijze in die

beslissing worden gelezen zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en hierdoor tevens heeft

kunnen nagaan of het zin heeft hiertegen de beroepsmogelijkheden aan te wenden waarover hij in

rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals
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voorgeschreven in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van bestuurshandelingen, voldaan. Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze formele

motivering hem niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens

de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette

doel van de formele motiveringsplicht. Het middel kan in deze mate niet worden aangenomen.

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

Vooreerst stelt de Raad vast dat de commissaris-generaal in de bestreden beslissing op het volgende

wijst:

“Het CGVS wijst er op dat u doorheen uw asielprocedure doelbewust de Belgische autoriteiten trachtte

te misleiden door essentiële stukken achter te houden. U verklaarde in eerste instantie bij de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) dat u op legale wijze en in het bezit van uw eigen paspoort uit Gaza gereisd

bent en dat uw origineel paspoort gestolen werd in Griekenland (verklaring DVZ, d.d. 29/05/2019, vraag

24; vraag 31). Tijdens uw onderhoud op het CGVS gooit u het echter over een andere boeg en stelt u

dat u uw origineel paspoort had meegegeven aan een tussenpersoon van de smokkelaar die uw

paspoort naar uw familie in Gaza zou brengen. Omdat hij schrik had om met verschillende paspoorten

tegengehouden te worden aan een van de vele controleposten in Egypte, zou hij uw paspoort hebben

weggegooid (notities persoonlijk onderhoud CGVS, d.d. 23/10/2019, p. 10). Naast deze flagrante

tegenstrijdigheid over het ontbreken van uw origineel paspoort, komt het eveneens weinig geloofwaardig

over dat u uw paspoort zou hebben meegegeven met een tussenpersoon die het opnieuw naar Gaza

zou brengen. Dat u een dermate belangrijk document zomaar zou meegeven aan een derde persoon,

komt weinig overtuigend over. Het reisdocument voor Palestijnen is immers een belangrijk document dat

niet alleen uw identiteit kan staven, maar ook iets zegt over uw status en uw verblijf in de Gazastrook.

Gezien uw tegenstrijdige en ongeloofwaardige verklaringen over het ontbreken van uw paspoort

ontstaat het vermoeden dat u uw reisdocument wel degelijk in uw bezit heeft maar wenst achter te

houden voor de Belgische asielinstanties, dit om de erin vervatte informatie over het moment en de

wijze waarop u gereisd heeft, alsook de mogelijkheid van een eventuele terugkeer naar de Gazastrook,

een (langdurig) verblijf in een derde land, of een terugkeer naar een derde land, in casu Oekraïne (zie

infra), te verhullen. Vreemd is ook dat u slechts enkel een kopie van de voorpagina en de eerste pagina

van uw vervallen paspoort neerlegt, en niet van uw recent paspoort. U kiest met andere woorden welke

informatie u deelt en welke niet.

Zelfs indien zou worden aangenomen dat u inderdaad niet langer in het bezit bent van uw paspoort

omdat u dit belangrijk document moedwillig heeft meegegeven aan een derde persoon, dan duidt uw

gedrag op een flagrant gebrek aan medewerking in uw hoofde. Op een verzoeker rust immers de

verplichting om van bij aanvang van de procedure zijn volle medewerking te verlenen bij het verschaffen

van informatie over zijn verzoek, waarbij het aan hem is om de nodige feiten en relevante elementen

aan te brengen bij de Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen over zijn verzoek om

internationale bescherming. Het CGVS mag van u dan ook correcte verklaringen en waar mogelijk

documenten verwachten, in het bijzonder over uw identiteit, plaats(en) van eerder verblijf en de door u

afgelegde reisroute (artikel 48/6, § 1 van de Vreemdelingenwet).

Bovendien strookt het afleggen van tegenstrijdige verklaringen betreffende het bezit van documenten

alsook het onnodig achterhouden of meegeven van documenten aan derden niet met het gedrag dat het

CGVS kan en mag verwachten van een persoon die daadwerkelijk een gegronde vrees voor vervolging

heeft. In een dergelijke situatie mogen de bevoegde asielinstanties namelijk de onvoorwaardelijke en

volledige medewerking van de persoon in kwestie verwachten. Dat u hieraan verzaakt valt niet te rijmen

met de door u ingeroepen vrees. Er kan immers niet worden ingezien hoe u die beweert te vrezen voor

zijn leven en om die reden een verzoek om internationale bescherming indient, de documenten die zijn

verklaringen kunnen staven, achterhoudt of er tegenstrijdige verklaringen over aflegt.

Uw gedrag doet vermoeden dat u wilt beletten dat de Belgische asielinstanties kennis zouden nemen

van de inhoud van uw paspoort, en zeker van uw huidig geldig paspoort, dit omdat de hierin vervatte

informatie niet overeenstemt met de verklaringen die u ten overstaan van de Belgische asielinstanties

heeft afgelegd en dit document een negatieve invloed zou kunnen hebben op de beslissing inzake uw

verzoek om internationale bescherming. Het gegeven dat u doelbewust documenten achterhoudt, heeft

teneinde een grondig onderzoek van uw verzoek om internationale bescherming te beletten, vormt niet

alleen een indicatie dat u niet de waarheid vertelt. Uw gedrag brengt ook uw algehele

geloofwaardigheid, alsook de geloofwaardigheid van de door u aangehaalde asielmotieven in het

gedrang. Het gegeven dat u de instanies bevoegd voor het beoordelen van uw nood aan internationale

bescherming tracht te misleiden betreft een element dat in rekening moet gebracht worden bij het

beoordelen van uw verzoek om internationale bescherming en heeft tot gevolg dat de geloofwaardigheid

van uw overige verklaringen met een grotere dan normale gestrengheid beoordeeld dient te worden.
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Uit uw verklaringen en de neergelegde stukken blijkt vervolgens dat u staatloos bent. Overeenkomstig

de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet dient een persoon die, indien hij geen nationaliteit

bezit en verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, aannemelijk te maken

dat hij daarheen, uit hoofde van een gegronde vrees voor vervolging of uit hoofde van een reëel risico

op ernstige schade, niet kan of niet wil terugkeren.

Er dient hierbij te worden opgemerkt dat het CGVS niet betwist dat u oorspronkelijk afkomstig bent uit

Palestina, noch dat u daar geboren en getogen bent. Het is evenwel een feit van algemene bekendheid

dat staatlozen in het algemeen, en Palestijnen in het bijzonder doorheen hun levensloop één of

meerdere landen van gewoonlijk verblijf kunnen hebben. De nood aan internationale bescherming moet

in voorkomend geval dan getoetst worden ten aanzien van elk land van gewoonlijk verblijf. Er is immers

geen nood aan internationale bescherming als de verzoeker geen gegronde vrees voor vervolging heeft,

noch een reëel risico op ernstige schade loopt in één van de landen waar hij voor zijn komst naar België

gewoonlijk verbleven heeft.

Om te bepalen of een verzoeker zijn gewone verblijfplaats heeft gehad in een welbepaald land, houdt

het CGVS rekening met het geheel van feitelijke omstandigheden die een duurzame band met dat land

aantonen. Het is niet vereist dat de verzoeker een juridische band heeft met het land of er op legale

wijze verbleven heeft. Het gegeven dat een verzoeker geruime tijd in een land verbleven heeft, en een

werkelijke en bestendige of duurzame band met het land heeft gekend is echter wel een belangrijk

criterium voor het bepalen van het land van gewoonlijk verblijf.

Gelet op uw verklaringen aangaande de omstandigheden van uw verblijf in Oekraïne, dient dit land als

een land van gewoonlijk verblijf beschouwd te worden. Immers, voor u uw werkzaamheden in Gaza bent

beginnen uitoefenen, heeft u meer dan een decennium in Oekraïne gewoond, waar u niet enkel heeft

gestudeerd maar ook een gezin heeft gesticht met een Oekraïense vrouw en er als dusdanig een

sociaal leven heeft uitgebouwd.

Zo woonde u van augustus 1994 tot augustus 1995 in de hoofdstad Kiev waar u gedurende dat jaar de

Russische taal heeft geleerd en uw toekomstige echtgenote heeft leren kennen (CGVS, p. 4, 6). Naast

Russisch spreekt u eveneens Oekraïens (CGVS, p. 3). In september 1995 trouwde u officieel in Kiev

met M. R. (...), die momenteel nog steeds over de Oekraïense nationaliteit beschikt (CGVS, p. 5-6). Uw

echtgenote is afkomstig van Barashofka, een dorp buiten de stad Kiev (CGVS, p. 5). In 1995 verhuisde

u dan samen met uw echtgenote naar Lugansk waar jullie tot 30 oktober 2005 verbleven (CGVS, p. 4,

p. 6). U huurde er een appartement en verhuisde gedurende deze periode drie à vier keer binnen de

stad zelf (CGVS, p. 4). U studeerde tien jaar aan de Medische Staatsuniversiteit van Lugansk (CGVS,

p. 5). Tijdens de eerste zes jaar van uw studie volgde u een opleiding tot geneeskunde en heelkunde

(CGVS, p. 5). De laatste vier jaar liep u stage in het ziekenhuis van Lugansk. U had er een eigen praktijk

in het kader van uw stage (CGVS, p. 5). Doorheen de jaren had u in Oekraïne steeds een geldige

verblijfstitel. U verbleef er steeds met een studentenvisum, dat u regelmatig moest verlengen (CGVS,

p. 5). Drie van uw zes kinderen zijn geboren in Oekraïne (CGVS, p. 7). Uw echtgenote heeft twee broers

en twee zussen, die nog steeds in Kiev verblijven. Uw echtgenote onderhoudt vanuit Gaza contact met

haar jongste zus (CGVS, p. 6). Een blik op uw afgeschermde Facebookaccount leert echter dat ook u

nog contact onderhoud met personen woonachtig in Oekraïne. Hoewel uw vriendenlijst publiekelijk is

afgeschermd kan toch worden vastgesteld dat de door u geposte foto geliket wordt door personen

woonachtig in Oekraïne. Bovenstaande elementen tonen aan dat u een duurzame band had met

Oekraïne en er een stabiel leven had uitgebouwd.

(…)

Vervolgens dient te worden opgemerkt dat verschillende elementen vervat in uw administratief dossier

en uw verklaringen er op wijzen dat u kan terugkeren naar Oekraïne.

Gevraagd of u een verblijfsvergunning kan bemachtigen voor Oekraïne haalt u aan van niet. Zo zou u in

2012 geprobeerd hebben een toeristenvisum te bemachtigen, maar dat werd u geweigerd (CGVS, p. 5).

U weet echter niet waarom omdat het u niet werd medegedeeld. Het is vreemd dat u niet zou hebben

proberen achterhalen waarom u een toeristenvisum geweigerd werd, te meer uw echtgenote de

Oekraïense nationaliteit bezit. Er kan dan ook worden getwijfeld aan uw bewering dat dit visum u

toendertijd werd geweigerd. Opnieuw kan verwezen worden naar het niet neerleggen van uw paspoort,

waardoor een vermoeden bestaat dat u zaken wenst te verbergen.

Gevraagd door het CGVS of u, toen u in Oekraïne was, een duurzamere verblijfsvergunning poogde te

verkrijgen, naast uw studentenvisum die u op het einde jaarlijks diende te verlengen (CGVS, p. 5), haalt

u aan van niet en verwijst u naar uw verklaringen betreffende de mogelijkheid voor u om de Oekraïense

nationaliteit te verwerven.

U verklaart echter, tijdens uw verblijf in Oekraïne, slechts eenmaal te hebben geprobeerd om via de

familie van uw echtgenote de nationaliteit te verkrijgen (CGVS, p. 6). U moest hiervoor een eigendom

hebben, beweert u. Om die reden hadden jullie het idee opgevat het huis van uw schoonvader op uw

naam te laten registreren, wat echter niet werd aanvaard door uw schoonfamilie (CGVS, p. 6). Een
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tweede reden waarom u toen niet doorgedrukt hebt de Oekraïense nationaliteit te verkrijgen, is, zo

beweert u opnieuw, dat de Oekraïense overheid de dubbele nationaliteit niet erkent en u daarom

afstand diende te zullen moeten doen van uw Palestijnse nationaliteit, wat u niet wou aangezien u

steeds de intentie had om terug te keren naar Gaza (CGVS, p. 6).

Beide door u aangehaalde redenen worden echter niet gevolgd door het CGVS en kunnen aldus geen

belemmering meer vormen waarom u vandaag de dag niet naar Oekraïne terug zou kunnen.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat, omwille van uw huidige vrees voor vervolging ten opzichte

van Gaza, uw persoonlijke reden toendertijd om de Oekraïense nationaliteit niet aan te vragen, vervalt.

Bovendien blijkt uit de informatie in het administratief dossier dat de dubbele nationaliteit inderdaad niet

erkend wordt in Oekraïne, maar dat buitenlanders die een paspoort bezitten van een land dat de

dubbele nationaliteit toelaat, niet in strijd zijn met de Oekraïense wet. Palestina laat de dubbele

nationaliteit toe.

Uit de COI, vervat in het administratief dossier, blijkt vervolgens dat u Oekraïne kan binnen reizen op

een legale manier, hetzij vrij voor minder dan 90 dagen of met een tijdelijke verblijfsvergunning op basis

van uw huwelijk met een Oekraïense onderdaan. Ook blijkt dat u de Oekraïense nationaliteit

eenvoudigweg kunt aanvragen louter op basis van uw huwelijk met uw Oekraïense vrouw. Volgens de

COI “Permanent residence permit in Ukraine” geeft uw huwelijk met een Oekraïense aanleiding tot het

verkrijgen van een permanente verblijfsstatus, zoals is vastgelegd in de ‘Family Code’ van Oekraïne. Er

moeten hiervoor aan enkele voorwaarden worden voldaan. Vooreerst mag u geen crimineel verleden

hebben, wat inhoudt dat u een verklaring moet hebben van goed gedrag en zeden. Ook mag u niet op

de ‘most-wanted’ lijst staan van Interpol en niet verdacht zijn van spionage tegen Oekraïne. Ten tweede

moet u legaal Oekraïne binnenkomen. Als derde voorwaarde moet u vier medische examens

ondergaan. Meer specifiek houdt dit in dat u geen tuberculose of HIV mag hebben, u een drugstest

moet ondergaan en u geen besmettelijke ziektes mag hebben. Er zijn geen tegenindicaties dat u niet

aan deze voorwaarden zou voldoen. U heeft geen crimineel verleden, zoals blijkt uit uw verklaringen

(DVZ, vraag 2). Dit alles toont aan dat u aan de voorwaarden voldoet voor het verkrijgen van een

permanente verblijfsstatus. Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dan ook dat er geen administratieve

obstakels zijn en niets u ervan weerhoudt of u belemmert opnieuw naar Oekraïne te reizen en er een

verblijfstitel aan te vragen en in hogere orde zelfs eenvoudigweg de Oekraïense nationaliteit te

verwerven. Uw bewering dat u over een eigendom moet beschikken (CGVS, p. 13), vindt geen steun in

de informatie toegevoegd aan het administratief dossier.

In de kantlijn dient te worden opgemerkt dat ook het vervallen van het Oekraïense paspoort van uw

echtgenote geen belemmering kan vormen waarom u niet terug naar Oekraïne zou kunnen. U verklaart

zelf dat het paspoort van uw echtgenote in 2008 is verlopen (CGVS, p. 6) en u verschillende keren

geprobeerd heeft het te verlengen via het consulaat in Ramallah, zonder succes (CGVS, p. 6). Omdat u

geen gehoor vond en het idee had dat er veel bureaucratie heerste, staakte u uw pogingen om haar

paspoort te vernieuwen (CGVS, p. 7). U verklaart echter dat men gemakkelijk een document kan

verkrijgen om één maand te reizen naar Oekraïne om zo het vervallen paspoort te verlengen en

bevestigt dat als u meer inspanningen had gedaan, uw echtgenotes paspoort zeker verlengd was

geweest (CGVS, p. 7). Het vervallen paspoort van uw echtgenote kan geen reden zijn voor het weigeren

van een verblijfsstatus.”

Te dezen onderneemt verzoeker in voorliggend verzoekschrift geen ernstige poging om deze motieven

te weerleggen of te ontkrachten. Het komt nochtans aan verzoeker toe om deze motieven aan de hand

van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen. Door zich louter te beperken

tot een theoretische uiteenzetting over het voordeel van de twijfel en het stellen dat zijn verzoek moet

worden geanalyseerd in verband met Gaza, daar hij geen banden meer heeft met Oekraïne en zijn

Oekraïense vrouw nog steeds in Gaza zit – wat hij overigens op geen enkele wijze aantoont –, blijft

verzoeker daartoe echter in gebreke. Verzoeker betwist niet dat hij meer dan een decennium (van 1994

tot 2005) in Oekraïne heeft gewoond, noch dat kan worden vermoed dat hij zijn paspoort wenst achter te

houden voor de Belgische instanties om een mogelijke terugkeer naar Oekraïne te verhullen. Aldus

slaagt hij er niet in in concreto te weerleggen dat Oekraïne als zijn land van gewoonlijk verblijf moet

worden beschouwd.

Wat betreft verzoekers vrees voor vervolging ten aanzien van Oekraïne wordt in de bestreden beslissing

als volgt gemotiveerd:

“Gevraagd waarom u niet terug kunt naar Oekraïne haalt u aan dat u er gediscrimineerd werd en dat er

geen overheid is en de personen die u viseren in Gaza u ook daar zullen vinden (CGVS, p. 12).

Gevraagd naar de manier waarop u werd gediscrimineerd, haalt u aan dat u ’s avonds niet op straat kon

rondlopen omwille van uw huidskleur (CGVS, p. 12). U kon niet te voet naar huis, en moest hierdoor

vaak de taxi nemen (CGVS, p. 12). Verder werd u op de bus soms uitgescholden of belachelijk gemaakt
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(CGVS, p. 12). U bent één keer in elkaar geslagen omdat u een sigaret weigerde te geven (CGVS,

p. 12). U vertelt dat u, tijdens een bezoek aan uw schoonvader in het ziekenhuis, één keer terecht kwam

op de afdeling besmettelijke ziektes van datzelfde ziekenhuis. U werd hiervoor ook gearresteerd en

moest betalen om terug vrijgelaten te worden (CGVS, p. 12). Toen u met uw kinderen over straat liep,

vroeg de politie u regelmatig waar u heen ging. Ze dachten dat u de kinderen ontvoerd had, omdat ze

blond waren en een andere huidskleur hadden (CGVS, p. 12). U verklaart dat deze voorvallen van tijd

tot tijd plaatsvonden, zo één keer om de vier maanden, en benadrukt ook dat niet iedereen u op deze

manier behandelde (CGVS, p. 12). Deze feiten worden niet betwist. Het CGVS benadrukt echter dat het

ontzeggen van bepaalde rechten en een discriminerende bejegening op zich geen vervolging in

vluchtelingenrechtelijke zin inhoudt. Om tot de erkenning van de status van vluchteling te leiden, moeten

het ontzeggen van rechten en de discriminatie van die aard zijn dat zij aanleiding geven tot een toestand

die gelijkgeschakeld kan worden met een vrees in vluchtelingenrechtelijke zin of ernstige schade in de

zin van de definitie van subsidiaire bescherming. Zulks houdt in dat de gevreesde problemen dermate

systematisch en ingrijpend zijn dat fundamentele mensenrechten worden aangetast waardoor het leven

in het land van herkomst ondraaglijk wordt. Aangezien u gedurende elf jaar in Oekraïne heeft verbleven,

er steeds gestudeerd heeft, op verschillende locaties een verblijfplaats gehuurd heeft, er de laatste vier

jaar van uw verblijf gewerkt hebt in het universitair ziekenhuis waar u een eigen praktijk had, patiënten

ontving en opereerde (CGVS, p. 5), blijkt uit de door u aangehaalde feiten niet dat u daadwerkelijk

systematisch werd gediscrimineerd. De door u geschetste situatie kan dan ook niet bestempeld worden

als een vorm van discriminatie die uw leven in Oekraïne ondraaglijk maakte.

Betreffende uw verklaringen dat leden van Hamas, die u in Gaza viseren, u zouden vinden in Oekraïne

(CGVS, p. 12, p. 13), dient te worden opgemerkt dat daaraan geen geloof kan worden gehecht.

Gevraagd naar concrete aanwijzingen dat uw vervolgers uit Gaza u in Oekraïne zouden opzoeken, haalt

u een voorbeeld aan van een Palestijn die gehuwd was met een Oekraïense vrouw. Hij werd

beschuldigd door Hamas en vluchtte naar Oekraïne, waarop hij verdween. Hij werd ontvoerd in het

bijzijn van zijn vrouw (CGVS, p. 13). U kende deze man niet persoonlijk maar vernam zijn verhaal uit de

pers, afgelegd door zijn echtgenote (CGVS, p. 14). U bent er echter niet zeker van of er een link is

tussen Hamas en de verdwijning van deze man in Oekraïne (CGVS, p. 14). Gevraagd hoe leden van

Hamas u zouden vinden in Oekraïne, vermoedt u dat Palestijnse studenten in Oekraïne in contact staan

met Hamas (CGVS, p. 14). Verder dan een hypothetisch vermoeden komt u echter niet. U slaagt er dan

ook niet in één concreet element aan te halen hoe u in Oekraïne door Hamas zou worden vervolgd. U

dient immers uw vrees voor vervolging of het bestaan van een reëel risico op lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming in concreto aan te tonen en u blijft

desbetreffend in gebreke.”

Verzoeker beperkt zich tot een herhaling van zijn vluchtrelaas en zijn eigen standpunt, namelijk dat hij in

Oekraïne in elkaar geslagen werd en dat hij door de politie werd vastgehouden, zonder evenwel de

concrete motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten of te weerleggen of aan een inhoudelijke

kritiek te onderwerpen. Met de loutere herhaling van de elementen uit zijn vluchtrelaas weerlegt

verzoeker geenszins de concrete vaststellingen van de commissaris-generaal. Aldus maakt verzoeker

zijn vrees voor vervolging niet aannemelijk, noch toont hij aan dat de bestreden beslissing op grond van

onjuiste feitelijke gegevens of op onredelijke wijze is genomen. Met een dergelijke summiere

uiteenzetting doet verzoeker niets meer dan te kennen geven dat hij het niet eens is met de beoordeling

van de commissaris-generaal van de door hem afgelegde verklaringen.

Voor zover verzoeker nog betoogt dat hij in Oekraïne geen zekerheid heeft van bescherming, wijst de

Raad er op dat vermits de door hem voorgehouden problemen in Oekraïne onvoldoende ernstig zijn,

een onderzoek naar de al dan niet voorhanden zijnde beschermingsmogelijkheden in zijn land van

gewoonlijk verblijf irrelevant is.

Ten slotte is de commissaris-generaal van oordeel dat er voldoende elementen zijn die erop wijzen dat

verzoeker kan terugkeren naar zijn land van gewoonlijk verblijf. Hij licht dit in de bestreden beslissing als

volgt toe:

“Gevraagd of u een verblijfsvergunning kan bemachtigen voor Oekraïne haalt u aan van niet. Zo zou u

in 2012 geprobeerd hebben een toeristenvisum te bemachtigen, maar dat werd u geweigerd (CGVS,

p. 5). U weet echter niet waarom omdat het u niet werd medegedeeld. Het is vreemd dat u niet zou

hebben proberen achterhalen waarom u een toeristenvisum geweigerd werd, te meer uw echtgenote de

Oekraïense nationaliteit bezit. Er kan dan ook worden getwijfeld aan uw bewering dat dit visum u

toendertijd werd geweigerd. Opnieuw kan verwezen worden naar het niet neerleggen van uw paspoort,

waardoor een vermoeden bestaat dat u zaken wenst te verbergen.



RvV X - Pagina 15

Gevraagd door het CGVS of u, toen u in Oekraïne was, een duurzamere verblijfsvergunning poogde te

verkrijgen, naast uw studentenvisum die u op het einde jaarlijks diende te verlengen (CGVS, p. 5), haalt

u aan van niet en verwijst u naar uw verklaringen betreffende de mogelijkheid voor u om de Oekraïense

nationaliteit te verwerven.

U verklaart echter, tijdens uw verblijf in Oekraïne, slechts eenmaal te hebben geprobeerd om via de

familie van uw echtgenote de nationaliteit te verkrijgen (CGVS, p. 6). U moest hiervoor een eigendom

hebben, beweert u. Om die reden hadden jullie het idee opgevat het huis van uw schoonvader op uw

naam te laten registreren, wat echter niet werd aanvaard door uw schoonfamilie (CGVS, p. 6). Een

tweede reden waarom u toen niet doorgedrukt hebt de Oekraïense nationaliteit te verkrijgen, is, zo

beweert u opnieuw, dat de Oekraïense overheid de dubbele nationaliteit niet erkent en u daarom

afstand diende te zullen moeten doen van uw Palestijnse nationaliteit, wat u niet wou aangezien u

steeds de intentie had om terug te keren naar Gaza (CGVS, p. 6).

Beide door u aangehaalde redenen worden echter niet gevolgd door het CGVS en kunnen aldus geen

belemmering meer vormen waarom u vandaag de dag niet naar Oekraïne terug zou kunnen.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat, omwille van uw huidige vrees voor vervolging ten opzichte

van Gaza, uw persoonlijke reden toendertijd om de Oekraïense nationaliteit niet aan te vragen, vervalt.

Bovendien blijkt uit de informatie in het administratief dossier dat de dubbele nationaliteit inderdaad niet

erkend wordt in Oekraïne, maar dat buitenlanders die een paspoort bezitten van een land dat de

dubbele nationaliteit toelaat, niet in strijd zijn met de Oekraïense wet. Palestina laat de dubbele

nationaliteit toe.

Uit de COI, vervat in het administratief dossier, blijkt vervolgens dat u Oekraïne kan binnen reizen op

een legale manier, hetzij vrij voor minder dan 90 dagen of met een tijdelijke verblijfsvergunning op basis

van uw huwelijk met een Oekraïense onderdaan. Ook blijkt dat u de Oekraïense nationaliteit

eenvoudigweg kunt aanvragen louter op basis van uw huwelijk met uw Oekraïense vrouw. Volgens de

COI “Permanent residence permit in Ukraine” geeft uw huwelijk met een Oekraïense aanleiding tot het

verkrijgen van een permanente verblijfsstatus, zoals is vastgelegd in de ‘Family Code’ van Oekraïne. Er

moeten hiervoor aan enkele voorwaarden worden voldaan. Vooreerst mag u geen crimineel verleden

hebben, wat inhoudt dat u een verklaring moet hebben van goed gedrag en zeden. Ook mag u niet op

de ‘most-wanted’ lijst staan van Interpol en niet verdacht zijn van spionage tegen Oekraïne. Ten tweede

moet u legaal Oekraïne binnenkomen. Als derde voorwaarde moet u vier medische examens

ondergaan. Meer specifiek houdt dit in dat u geen tuberculose of HIV mag hebben, u een drugstest

moet ondergaan en u geen besmettelijke ziektes mag hebben. Er zijn geen tegenindicaties dat u niet

aan deze voorwaarden zou voldoen. U heeft geen crimineel verleden, zoals blijkt uit uw verklaringen

(DVZ, vraag 2). Dit alles toont aan dat u aan de voorwaarden voldoet voor het verkrijgen van een

permanente verblijfsstatus. Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dan ook dat er geen administratieve

obstakels zijn en niets u ervan weerhoudt of u belemmert opnieuw naar Oekraïne te reizen en er een

verblijfstitel aan te vragen en in hogere orde zelfs eenvoudigweg de Oekraïense nationaliteit te

verwerven. Uw bewering dat u over een eigendom moet beschikken (CGVS, p. 13), vindt geen steun in

de informatie toegevoegd aan het administratief dossier.

In de kantlijn dient te worden opgemerkt dat ook het vervallen van het Oekraïense paspoort van uw

echtgenote geen belemmering kan vormen waarom u niet terug naar Oekraïne zou kunnen. U verklaart

zelf dat het paspoort van uw echtgenote in 2008 is verlopen (CGVS, p. 6) en u verschillende keren

geprobeerd heeft het te verlengen via het consulaat in Ramallah, zonder succes (CGVS, p. 6). Omdat u

geen gehoor vond en het idee had dat er veel bureaucratie heerste, staakte u uw pogingen om haar

paspoort te vernieuwen (CGVS, p. 7). U verklaart echter dat men gemakkelijk een document kan

verkrijgen om één maand te reizen naar Oekraïne om zo het vervallen paspoort te verlengen en

bevestigt dat als u meer inspanningen had gedaan, uw echtgenotes paspoort zeker verlengd was

geweest (CGVS, p. 7). Het vervallen paspoort van uw echtgenote kan geen reden zijn voor het weigeren

van een verblijfsstatus.”

De voormelde motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en terecht en worden,

daar zij door verzoeker volledig ongemoeid worden gelaten, door de Raad overgenomen.

Gelet op het voorgaande, stelt de Raad vast dat verzoeker er niet in geslaagd is te weerleggen of te

ontkrachten dat Oekraïne dient te worden beschouwd als zijn land van gewoonlijk verblijf, dat zijn nood

aan internationale bescherming ten aanzien van Oekraïne niet is aangetoond en dat hij kan terugkeren

naar Oekraïne. Verzoeker maakt dan ook niet aannemelijk dat de overige door hem aangehaalde feiten

die zich in Gaza zouden hebben afgespeeld, verder onderzocht moeten worden.
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De documenten die zijn opgenomen in het administratief dossier (stuk 13, map met ‘documenten’)

kunnen omwille van de in de bestreden beslissing opgenomen pertinente redenen geen afbreuk doen

aan het voorgaande. De commissaris-generaal motiveert in de bestreden beslissing als volgt over de

door verzoeker neergelegde documenten:

“U legt enkel kopieën neer, en kan geen originele documenten voorleggen. Deze documenten

ondersteunen uw identiteit, uw Palestijnse herkomst, uw gezinssituatie, uw studies en uw werkprofiel.

Dit zijn elementen die het CGVS niet in twijfel trekt. Echter, zoals eerder vermeld, ondermijnt het

achterhouden van uw paspoort en het feit dat u hierover tegenstrijdige verklaringen aflegt, uw

geloofwaardigheid en schept het vermoeden dat u geen duidelijk zicht wenst te geven op uw reizen de

jaren voor uw komst naar België.”

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

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

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van

artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet in aanmerking

worden genomen.

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

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

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

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

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

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

verwezen naar de hoger gedane vaststellingen daarover, waarbij geconcludeerd wordt dat deze

onvoldoende zwaarwichtig zijn of dat er geen geloof aan kan worden gehecht.

Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoeker geen andere concrete persoonlijke kenmerken en

omstandigheden aantoont waaruit blijkt dat hij 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. Verzoeker maakte immers doorheen zijn opeenvolgende verklaringen geen gewag van

andere persoonlijke problemen die hij de laatste jaren in Oekraïne zou hebben gekend.

2.3.5.3. Overeenkomstig artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet kan aan een verzoeker om

internationale bescherming ook de subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer 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 een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld in het geval

van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.

Met betrekking tot artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet wordt in de bestreden beslissing

gesteld als volgt:

“Uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat er weliswaar militaire incidenten

voorkomen in de Oekraïense provincies van Donetsk en Lugansk, maar dat de situatie er over het

algemeen kalm blijft, met uitzondering van de zones grenzend aan de “contactlijn” van de strijdende

partijen. De informatie geeft ook aan dat het aantal slachtoffers -en a fortiori de burgerslachtoffers-

gering blijft.

Rekening houdend met voornoemde vaststellingen, en na een grondige analyse van de beschikbare

informatie, dient vastgesteld dat de Oekraïense provincies van Donetsk en Lugansk, waar u zoals

eerder aangehaald lang verbleven heeft, actueel niet gekenmerkt wordt als een uitzonderlijke situatie

waarin de mate van het willekeurig geweld dermate hoog is om aan te nemen dat uw leven of persoon

ernstig wordt bedreigd in de zin van artikel 48/4, § 2, onder c) van de Vreemdelingenwet.”

Deze motieven van de bestreden beslissing worden in het verzoekschrift onverlet gelaten. Zij vinden

steun in het administratief dossier, zijn deugdelijk en pertinent en worden, aangezien zij door verzoeker

niet worden weerlegd, door de Raad tot de zijne gemaakt.

2.3.5.4. Verzoeker toont gelet op het voormelde niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van gewoonlijk verblijf een reëel risico

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



RvV X - Pagina 17

2.3.6. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kan verzoeker niet als vluchteling worden erkend in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoeker toont evenmin aan dat hij in aanmerking komt

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

subsidiaire beschermingsstatus.

2.3.7. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld

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

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker door het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen uitvoerig werd gehoord. Tijdens een

persoonlijk onderhoud kreeg hij de mogelijkheid zijn vluchtmotieven uiteen te zetten en zijn argumenten

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

door zijn advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Arabisch machtig is. De Raad stelt

verder vast dat de commissaris-generaal zich voor het nemen van de bestreden beslissing heeft

gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op algemeen bekende gegevens over het

voorgehouden land van gewoonlijk verblijf van verzoeker en op alle dienstige stukken. Het betoog dat

de commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet worden bijgetreden.

2.3.8. Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan evenmin worden volgehouden, aangezien de

bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is

gebaseerd. Deze motieven zijn deugdelijk en vinden steun in het administratief dossier.

2.3.9. Waar verzoeker 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 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 verzoeker echter niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de

bestreden beslissing die door de Raad niet kan worden hersteld, noch toont hij 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 twintig november tweeduizend twintig 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


