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 nr. 271 537 van 21 april 2022 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. JACOBS 

Kroonlaan 88 

1050 BRUSSEL 

 

  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 onbepaalde nationaliteit te zijn, op 4 oktober 2021 

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

staatlozen van 20 september 2021. 

 

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 16 februari 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 31 maart 2022. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. POLLET. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat F. 

JACOBS en van attaché E. GUSSE, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

1.1. Verzoeker, die verklaart van onbepaalde nationaliteit te zijn en afkomstig uit Khan Younis, Gaza, 

diende een eerste verzoek om internationale bescherming in op 19 september 2018. De commissaris-

generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna ‘de commissaris-generaal) nam op 21 januari 

2020 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus 

die door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werd bevestigd in zijn arrest X van 30 oktober 2020.  

 

1.2. Verzoeker diende, zonder België te hebben verlaten, op 1 december 2020 een eerste volgend 

verzoek om internationale bescherming in. De commissaris-generaal nam op 29 januari 2021 een 

beslissing niet-ontvankelijk verzoek (volgend verzoek). Verzoeker tekende geen beroep aan tegen deze 

beslissing.  
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1.3. Verzoeker dient, zonder België te hebben verlaten, op 18 mei 2021 een tweede volgend verzoek 

om internationale bescherming in. De commissaris-generaal neemt op 20 september 2021 de bestreden 

beslissing niet-ontvankelijk verzoek (volgend verzoek), die luidt als volgt:  

 

“A. Feitenrelaas 

 

Volgens uw verklaringen bent u van Palestijnse origine en afkomstig uit Khan Younis. U diende een 

eerste maal een verzoek om internationale bescherming in op 19 september 2018. U verklaarde toen 

het volgende: 

 

U bent een Arabier en een soenniet. U bent niet UNRWA geregistreerd. Vanaf uw geboorte tot aan uw 

vertrek uit Gaza woonde u in de A. M. in Jort Allot, Khan Younis. U bent getrouwd met M. A. S., samen 

heeft u negen kinderen. U behaalde een diploma boekhouden in Caïro. Na uw studies werkte u als 

zelfstandig aannemer in Israël. U pendelde tussen Khan Younis en Israël. In 2005 begon u als 

handelaar in etenswaren in Khan Younis en Rafah. In mei 2016 was u onderweg toen F. M. u om geld of 

cement en ijzer vroeg om tunnels te maken. Hij is de verantwoordelijke van al Qassam in de regio van 

Jort Allot. U reageerde dat u het geld niet had, omdat u goederen leverde aan uw winkeliers op krediet 

en zij u aan het einde van de maand betaalden. U beloofde F. het geld te geven zodra u het kreeg. U 

werd zo vier à vijf keer benaderd door F. waarbij hij u om geld of bouwmaterialen vroeg, om een tunnel, 

een moskee of een politiekantoor te bouwen, of om wapens te kopen. U werd één keer op straat 

aangesproken, twee keer in uw auto en de laatste keer bij u thuis. Enkel de eerste keer beloofde u hem 

geld te geven. De andere keren weigerde u en zei u dat u niet in staat was om hem geld of 

bouwmaterialen te geven. U werd daarop meerdere keren door hem bedreigd. Zo zou hij u een lesje 

leren, waar heel Khan Younis van zou horen. U reageerde dat u geld zou inzamelen en zou betalen. De 

laatste keer dat hij u om geld vroeg was in de tweede helft van december 2016 bij u thuis. U zat op een 

stoel naast het vuur, waarop een pot met water stond op te warmen. F. kwam de kamer binnen met 

twee of drie gemaskerde mannen en vroeg om 2000 dollar. U weigerde en ging met hem in discussie, 

waarop F. in uw gezicht sloeg. U wou rechtstaan maar de gemaskerde mannen hielden u tegen en 

duwden u op de stoel. Daarop gaf F. de pot met water een schop. Een deel van het water kwam daarbij 

op uw handen, uw voeten, uw schouder en in uw gezicht terecht. F. zei dat hij de brandwonden niet 

veroorzaakt had. Hij vertelde u meteen naar het ziekenhuis te gaan en daar niets te zeggen over het 

incident en over hem, anders zou hij u vermoorden. Daarop vertrok hij. U ging naar het ziekenhuis, waar 

u verzorging kreeg op de spoeddienst. U had tweedegraads brandwonden aan uw linkerhand en 

eerstegraads brandwonden aan uw rechterhand, uw voeten en uw gezicht. U bleef 40 à 50 dagen in het 

ziekenhuis. Ongeveer om de twee dagen zag u F. in het ziekenhuis, waar hij praatte met de dokter of 

met de directeur van het ziekenhuis. U vroeg in het ziekenhuis om een medisch attest zodat u een 

medische behandeling in Egypte zou kunnen krijgen. Dit werd u geweigerd door de dokter die u 

behandelde. U vermoedt dat F. hier achter zit. U probeerde tevergeefs om via het secretariaat contact 

op te nemen met een andere dokter en langs die weg een medisch attest te krijgen. Eind februari 2017 

mocht u uit het ziekenhuis vertrekken en keerde u terug naar huis. Ongeveer een maand lang moest u 

om de twee dagen naar het ziekenhuis voor een nabehandeling. Nadat deze behandeling stopte begon 

u uit schrik elders te overnachten. Overdag bleef u thuis. Gemiddeld sliep u nog twee nachten per week 

in uw eigen huis, de andere nachten sliep u bij uw zussen of getrouwde dochter. Uw handelszaak heeft 

u na het incident van december 2016 stopgezet. Sinds uw thuiskomst uit het ziekenhuis zag u F. nog 

meerdere keren vanop het balkon van uw huis. Hij keek daarbij in de richting van uw huis. Ook uw 

vrouw zag hem één keer uit zijn auto stappen en in de richting van uw huis kijken. U heeft hem niet 

meer gesproken. U had het gevoel dat hij u observeerde en controleerde. Tussen één en twee maanden 

na het stopzetten van de behandeling probeerde u een eerste keer Gaza te verlaten. Hamas 

aanhangers stuurden u terug aan de grens. Met tussenpozen van twee maanden probeerde u een 

tweede en een derde keer om Gaza te verlaten. U werd iedere keer teruggestuurd. Bij de vierde poging 

slaagde u erin om op 13 mei 2018 Gaza te verlaten via Rafah. In het kader van uw eerste verzoek om 

internationale bescherming nam het CGVS op 21 januari 2020 een beslissing tot weigering van de 

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. U tekende beroep aan tegen 

deze beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Op 30 oktober 2020 bevestigde de 

RvV in haar arrest de beslissing van het CGVS. 

 

Zonder België verlaten te hebben diende u op 1 december 2020 een tweede verzoek om internationale 

bescherming in. In het kader van uw tweede verzoek wierp u op dat F. M. uw familie na uw vertrek bleef 

lastig vallen, zo kwam F. samen met enkele leden van Al Qassam naar uw huis op zoek naar u, waarbij 

uw kinderen werden geterroriseerd door de manier waarop er aangeklopt werd en werd er eenmaal een 

huiszoeking uitgevoerd.  
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U was hier initieel niet van op de hoogte, daar uw familie dit voor u verzweeg omwille van uw 

gezondheidssituatie en bent hier uiteindelijk over ingelicht door uw zoon A.. Verder haalde u aan dat u 

uw zoon A. had verzocht een advocaat in te schakelen om informatie in te winnen over waarom ze naar 

u op zoek zouden zijn, wat uw zoon deed in februari 2019. 

Uw tweede verzoek om internationale bescherming werd op 29 januari 2021 door het Commissariaat-

Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen niet-ontvankelijk verklaard. U ging niet in beroep tegen 

deze beslissing. 

 

Zonder België te hebben verlaten verzocht u op 18 mei 2021 een derde keer om internationale 

bescherming. U haalt bij uw derde verzoek aan dat u met de dood wordt bedreigd door Al Qassam, door 

wie u wordt beschuldigd van collaboratie met Israël en het ontvangen van Israëlisch geld. Daarnaast 

verklaart u dat de gezondheid van uw vrouw verslechterd is en dat u zelf medische klachten heeft, 

waaronder een maagzweer, rugklachten en psychologische problemen. U legt ter ondersteuning van uw 

huidig verzoek om internationale bescherming een kopie van een attest van de ouderenraad neer, 

waarin staat dat u door Hamas werd bedreigd en met kokend water werd verwond, een kopie van een 

brief opgesteld door uw advocaat waarin hij de gerechtelijke procedure overloopt die tegen u werd 

aangespannen en een kopie van een mail van uw Belgische psycholoog, waarin hij aangeeft dat u 

psychologisch begeleid wordt en last heeft van slaap –en concentratieproblemen en een depressie. 

 

B. Motivering 

 

Wat betreft de beoordeling in toepassing van artikel 48/9 van de Vreemdelingenwet, moet vooreerst 

worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal naar aanleiding van uw vorig verzoek om 

internationale bescherming géén bijzondere procedurele noden in uw hoofde heeft kunnen vaststellen 

die het nemen van bepaalde specifieke steunmaatregelen rechtvaardigen. 

 

Op grond van het geheel van de gegevens die actueel in uw administratief dossier voorhanden zijn, kan 

worden vastgesteld dat er zich géén bijkomende elementen aandienen noch door u worden aangereikt 

die hier een ander licht op werpen. U haalt tijdens het toelichten van uw nieuwe elementen die de basis 

vormen van onderhavig verzoek aan dat u psychologische problemen heeft en in behandeling bent 

(Verklaring volgend verzoek, afgenomen op DVZ, vraag 12). U legt ter ondersteuning hiervan een mail 

van uw psycholoog neer. Gevraagd of er bepaalde elementen of omstandigheden zij die uw deelname 

aan de procedure of het vertellen van uw verhaal bemoeilijken antwoordde u echter negatief (Vragenlijst 

bijzondere procedure noden, DVZ, vraag 1, d.d. 24.08.2021). Uit de mail van uw psycholoog blijkt dat 

verder psychologisch contact nodig is om tot een gegronde vaststelling van uw psychologische 

problemen te komen. Aldus kan hier geen conclusie uit getrokken worden wat betreft uw cognitieve 

capaciteiten. 

 

Bijgevolg blijft de vorige beoordeling onverkort gelden en kan er in het kader van onderhavige procedure 

redelijkerwijze worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden en dat u in de gegeven 

omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen. 

 

Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratief dossier, dient vastgesteld te worden dat 

uw volgend verzoek niet-ontvankelijk moet verklaard worden. 

 

In overeenstemming met artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de 

commissarisgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een volgend verzoek bij 

voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die de 

kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 

of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke 

elementen, verklaart de commissarisgeneraal het verzoek niet-ontvankelijk. 

 

Naar aanleiding van uw eerste verzoek om internationale bescherming werd door het CGVS op 21 

januari 2020 besloten dat (I) artikel 1D van de vluchtelingenconventie niet op u van toepassing is, 

aangezien u niet aangetoond heeft dat u en gerechtigd was, en daadwerkelijk ingeroepen heeft, de 

bescherming geboden door andere organen of instellingen van de verenigde naties zoals de UNRWA. 

Daardoor werd uw verzoek (II) beoordeeld in het licht van artikel 48/3 en 48/4 van de 

Vreemdelingenwet. Hierbij werd besloten dat u (i) geen gegronde vrees voor vervolging aannemelijk kon 

maken op basis van problemen met F. M. en Al Qassam omdat u weigerde financiële of materiële steun 

te bieden en (ii) u, gezien het ongeloofwaardig karakter van uw verzoek om internationale bescherming, 

de subsidiaire beschermingsstatus op grond van artikel 48/4, §2, a) en b) niet kan worden toegekend. 
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Ook bleek dat (iii) uw individuele situatie in de Gazastrook naar omstandigheden behoorlijk is, en dat er 

niet kon worden afgeleid dat er in uw hoofde concrete en ernstige veiligheidsproblemen of ernstige 

problemen van socio-economische of medische aard bestaan die er toe geleid hebben dat u uw land 

van gewoonlijk verblijf diende te verlaten en u voorts geen concrete elementen aanbracht waaruit zou 

blijken dat de algemene situatie in de Gazastrook van dien aard is dat u in geval van terugkeer naar de 

Gazastrook persoonlijk een bijzonder risico op een ‘onmenselijke en vernederende’ behandeling loopt 

zodat er niet kan worden aangenomen dat u in een mensonwaardige situatie zou terechtkomen indien u 

zou terugkeren naar de Gazastrook; en (iv) dat het mogelijk was naar de Gazastrook terug te keren, dat 

men desgevallend vrij eenvoudig en op relatief korte tijd een Palestijns paspoort kan bekomen via de 

Palestijnse Missie in Brussel; en (v) uit een grondige analyse van de veiligheidssituatie in de Gazastrook 

bleek dat er geen sprake was van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld 

dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat u louter door uw 

aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, 

c) van de Vreemdelingenwet. Deze beslissing en beoordeling werden door de RvV bevestigd op 30 

oktober 2020. 

 

Uw tweede verzoek om internationale bescherming d.d. 19 oktober 2020 werd op 15 december 2020 

niet ontvankelijk verklaard aangezien u geen elementen had aangebracht die de vaststellingen gedaan 

in het kader van uw eerste verzoek, aangaande de ongeloofwaardigheid van uw relaas, konden 

opheffen. U ging niet in beroep tegen deze beslissing. 

 

Bijgevolg resten er u geen beroepsmogelijkheden meer met betrekking tot uw vorige verzoeken om 

internationale bescherming en staat de beoordeling ervan vast, behoudens voor zover er, wat u betreft, 

kan worden vastgesteld dat er een nieuw element aanwezig is in de zin van artikel 57/6/2 van de 

Vreemdelingenwet, dat de kans minstens aanzienlijk vergroot dat u voor internationale bescherming in 

aanmerking komt. Echter, in onderhavig geval is er geen dergelijk element of feit in uw dossier 

voorhanden. 

 

U herhaalt immers louter summier de motieven van uw eerste en tweede verzoek, met name dat u 

bedreigd werd door Al Qassam en verklaart nu dat u beschuldigd wordt van collaboratie met Israël en 

het aannemen van Israëlisch geld. De verklaringen die u naar aanleiding van uw huidig verzoek om 

internationale bescherming aanhaalt liggen evenwel in het verlengde van iets dat op geen enkele wijze 

als aangetoond wordt beschouwd. Deze verklaringen kunnen geen aanleiding geven tot een nieuwe 

beoordeling van uw asielrelaas en zijn niet van dien aard om de vastgestelde ongeloofwaardigheid op te 

heffen. 

 

De door u neergelegde documenten kunnen evenmin een ander licht werpen op uw asielrelaas. 

Vooreerst betreffen het kopieën, die onderhevig kunnen zijn aan het nodige knip- en plakwerk en aldus 

een beperkte bewijswaarde hebben. Deze bewijswaarde wordt verder verzwakt, daar documenten 

slechts bewijswaarde kunnen hebben ondersteund door geloofwaardige en coherente verklaringen, wat 

gelet op uw tegenstrijdige en vage verklaringen zoals vastgesteld in uw eerste verzoek, niet het geval is. 

De geloofwaardigheid van het attest van de ouderenraad wordt verder onderuit gehaald daar de inhoud 

niet overeenkomt met uw verklaringen. Zo is er in het attest sprake van onbekenden die u zouden 

hebben belaagd en wordt nergens de naam van F. M. vermeld. Tevens stelt het attest dat u uw 

evenwicht verloor en daarna een onbekende een kom met water omstootte, terwijl uit uw verklaringen 

blijkt dat u neerzat, werd vastgehouden en dan een kom water over u heen kreeg door F. zelf (NPO I 

1ste verzoek p. 12, 16). 

 

Attesten van een advocaat kunnen niet weerhouden worden als objectieve bron. 

 

De mail van uw psycholoog werd reeds eerder besproken. 

 

Gelet op het geheel aan voorgaande vaststellingen volstaan de in het kader van uw huidig verzoek 

ingediende documenten dan ook geenszins om de vastgestelde ongeloofwaardigheid van uw relaas op 

te heffen. 

 

Uit uw verklaring dat uw echtgenote ziek is en behandeld wordt kan geen nood aan internationale 

bescherming in uwen hoofde afgeleid worden. 
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Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen of feiten aan die de kans aanzienlijk groter 

maken dat u voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in 

de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Evenmin beschikt het CGVS over dergelijke elementen. 

In de beslissing naar aanleiding van uw eerste en tweede verzoek werd tevens informatie aangereikt 

over de veiligheidssituatie in Gaza, en de toegankelijkheid van de Gazastrook. Voor de volledigheid 

wordt hierover actuele informatie toegevoegd. 

 

Uit de beschikbare informatie (zie de COI Focus Palestine. Territoires palestiniens - Gaza. Situation 

sécuritaire van 27 augustus 2021, beschikbaar op https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/ 

coi_focus_territoire_palestinien_-_gaza_situation_securitaire_20210827.pdf of https://www.cgvs.be/nl); 

blijkt dat de veiligheidssituatie in de Gazastrook, sinds de machtsovername van Hamas en de 

daaropvolgende installatie van de Israëlische blokkade, gekenmerkt wordt door kleinschalige 

schermutselingen tussen de Israëlische strijdkrachten en Hamas, die af en toe onderbroken worden 

door escalaties van grootschalig geweld. Hamas zet Israël onder druk door het gebruik van raketten en 

mortiervuur ten einde ervoor te zorgen dat de beperkingen op de bewegingsvrijheid van de Gazanen 

teruggeschroefd worden. De Israëlische strijdkrachten gebruiken op hun beurt hun militaire macht en de 

blokkade om Hamas te dwingen tot kalmte. Af en toe, wanneer één van de partijen in het conflict 

bepaalde grenzen heeft overschreden, komt het tot een korte maar intense escalatie van geweld. 

 

Vanwege de maatregelen die Hamas en Israël getroffen hebben om de Covid-19-pandemie te bestrijden 

zijn de inwoners van de Gazastrook gedurende de periode van 1 januari 2020 tot begin mei 2021, 

relatief gespaard gebleven van geweld. In november en december 2020 vonden er Israëlische 

bombardementen op Hamasdoelwitten plaats als vergelding voor raketbeschietingen. Er vielen geen 

slachtoffers. De protesten in het kader van de Grote Mars van Terugkeer, die eind december 2019 

werden onderbroken, werden niet hervat in 2020. 

 

In mei 2021 flakkerde de vijandelijkheden tussen Hamas en Israël opnieuw op. De plotse en hevige 

uitbarsting van het geweld volgde op weken van oplopende spanningen omwille van de gedwongen 

uitzetting van Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem en de toegangsbeperkingen die Israël oplegde 

aan gelovigen in de Oude Stad. Nadat raketaanvallen op Jeruzalem voerden de Israëlische 

strijdkrachten van 10 tot 21 mei luchtaanvallen uit op het Gazaanse grondgebied, terwijl Palestijnse 

groeperingen op hun beurt duizenden raketten op Israël afvuurden. Tijdens dit 11-daagse conflict 

werden er in Gaza 260 Palestijnen, waarvan minstens de helft burgers, gedood en raakten meer dan 

2.200 Palestijnen gewond. Op 21 mei 2021 trad een staakt-het-vuren in werking. Niettegenstaande er 

sprake was van sporadische lanceringen van brandballonnen gericht op het Israëlisch grondgebied en 

doelgerichte Israëlische vergeldingsaanvallen, bleef de situatie op het terrein in de weken na het staakt-

het-vuren rustig. Op 16 augustus werd voor het eerst sinds het staakt-het-vuren in mei een Palestijnse 

raket onderschept door het Israëlische antiraketsysteem. De raket veroorzaakte geen gewonden of 

schade. 

 

Tot slot komen er nog steeds regelmatige incidenten voor in de bufferzone. De Israëlische troepen 

beantwoorden pogingen om de bufferzone te naderen of over te steken met geweld. Dit geweld treft 

voornamelijk de lokale bewoners, boeren, en vissers. Het aantal burgerslachtoffers dat hierbij te 

betreuren valt, blijft gering. 

 

Niettegenstaande uit de beschikbare informatie aldus blijkt dat de Gazastrook in mei 2021 een plotse en 

hevige uitbarsting van geweld heeft gekend, waarbij hoofdzakelijk burgerslachtoffers langs Palestijnse 

zijde gevallen zijn, is er actueel geen sprake van een aanhoudende strijd tussen de aanwezige 

georganiseerde gewapende groeperingen onderling, noch van een open militair conflict tussen deze 

gewapende groeperingen, Hamas en de Israëlische strijdkrachten. 

 

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 

de Gazastrook 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 u louter door uw 

aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, 

c) van de Vreemdelingenwet. 

 

 

 

https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_territoire_palestinien_-_gaza_situation_securitaire_20210827.pdf
https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_territoire_palestinien_-_gaza_situation_securitaire_20210827.pdf
https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_territoire_palestinien_-_gaza_situation_securitaire_20210827.pdf
https://www.cgvs.be/nl
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Aldus rijst de vraag of u persoonlijke omstandigheden kan inroepen die de ernst van de bedreiging die 

voortvloeit uit het willekeurig geweld in de Gazastrook in uw hoofde dermate verhogen dat er moet 

aangenomen dat u bij een terugkeer naar Gaza een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging van uw 

leven of persoon. 

 

U laat na het bewijs te leveren dat u specifiek geraakt wordt, om redenen die te maken hebben met uw 

persoonlijke omstandigheden, door een reëel risico als gevolg van het willekeurig geweld te Gaza. 

Evenmin beschikt het CGVS over elementen die erop wijzen dat er in uw hoofde omstandigheden 

bestaan die ertoe leiden dat u een verhoogd risico loopt om het slachtoffer te worden van willekeurig 

geweld. 

 

In verband met de vraag of het op dit ogenblik mogelijk is, terug te keren naar de Gazastrook via de 

grensovergang van Rafah of via enig ander toegangspunt, meent het Commissariaat-generaal dat deze 

vraag niet relevant is voor de beoordeling van uw nood aan internationale bescherming. Uit uw 

administratieve dossier blijkt namelijk dat u geen bijstand van het UNWRA genoot, dat uw verzoek om 

internationale bescherming aldus moet worden onderzocht in het licht van artikel 1A van het Verdrag 

van Genève, en niet in het licht van artikel 1D, en dat u dus moet aantonen dat er, wat u betreft, een 

gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 of een reëel risico op ernstige schade in de zin 

van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet bestaat. Net zoals een verzoeker ten aanzien van zijn land 

van nationaliteit een vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade moet aantonen, moet 

een staatloze verzoeker, om aanspraak te kunnen maken op internationale bescherming, aannemelijk 

maken dat er in zijn hoofde een vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade bestaat en 

dat hij om de redenen bedoeld in de voormelde wetsbepalingen niet kan terugkeren naar zijn land van 

gewoonlijk verblijf. De feitelijke onmogelijkheid om terug te keren naar de Gazastrook of de problemen 

die een terugkeer beletten moeten het vereiste persoonlijke, opzettelijk en ernstige karakter vertonen 

opdat er sprake kan zijn van een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade 

aan te tonen. Dit is hier niet het geval. De opening vloeit voort uit regionale politieke problemen en hangt 

af van diverse factoren, inclusief en in ruime mate van de manier waarop de Palestijnen zelf de 

Gazastrook beheren. Deze moeilijkheden houden geen verband met uw persoonlijke eigenschappen. 

Bovendien meent het Commissariaat-generaal dat het gegeven dat men door de (eventuele en tijdelijke) 

sluiting van de grensovergang te Rafah moet wachten om terug te keren niet dermate ernstig is dat het 

als vervolging of ernstige schade in de zin van de wet kan worden bestempeld. Bijgevolg meent het 

Commissariaat-generaal dat, indien dat de grensovergang op dit ogenblik gesloten zou zijn, dit loutere 

gegeven geen vrees voor vervolging of ernstige schade in de zin van artikel 48/3 en 48/4 van de wet 

aantoont. Het CGVS meent dat de vraag of u al dan niet kan terugkeren alleen relevant is op het 

ogenblik dat van eventuele beslissing tot terugleiding of verwijdering van het grondgebied, wat echter tot 

de bevoegdheid van de Dienst Vreemdelingenzaken behoort. 

 

Bovendien stelt het Commissariaat-generaal op basis van de beschikbare informatie (zie de COIF 

Palestine. Retour dans la Bande de Gaza van 3 september 2020, beschikbaar op https://www.cgra.be/ 

sites/default/files/rapporten/coif_territoire_palestinien_gaza_retour_dans_la_bande_de_gaza_20200903

.pdf of https://www.cgvs.be/nl), vast dat het op dit ogenblik mogelijk is om naar de Gazastrook terug te 

keren. De procedure is weliswaar gemakkelijker voor personen in het bezit van hun Palestijns paspoort, 

maar zelfs indien men niet zou beschikken over dit document, kan men door het invullen van een 

aanvraagformulier en het indienen van een kopie van het verblijfsdocument in België op relatief korte tijd 

een Palestijns paspoort bekomen van de Palestijnse Minister van Binnenlandse Zaken, via de 

Palestijnse Missie in Brussel. Het feit dat men niet in het bezit is van een Palestijnse identiteitskaart 

vormt op zich geen hinderpaal bij het bekomen van een Palestijns paspoort. Het is voldoende dat men 

over een identiteitskaartnummer beschikt. Het feit Gaza illegaal te hebben verlaten of asiel in België te 

hebben aangevraagd, vormt dan ook geen hindernis voor de uitreiking van het paspoort. Hamas komt 

niet tussenbeide in de uitreikingsprocedure van het paspoort, die alleen tot de bevoegdheid van de 

Palestijnse Autoriteit in Ramallah behoort. 

 

In de mate dat bij de beoordeling van het reëel risico op ernstige schade onderzocht moet worden of u 

door onveilige gebieden zou moeten reizen om uw “veilig” gebied te bereiken ((EHRM, 11 januari 2007, 

nr. 1948/04, Salah Sheekh tegen Nederland, en RvS 18 juli 2011, nr. 214.686).) wijst het CGVS er op 

dat men zich, om toegang te krijgen tot de Gazastrook, naar het noorden van Egypte dient te begeven, 

meer bepaald naar de stad Rafah gelegen op het schiereiland Sinaï, waar zich de enige grensovergang 

tussen Egypte en de Gazastrook bevindt. De Egyptische autoriteiten hebben de nationale 

luchtvaartmaatschappij Egyptair gemachtigd om Palestijnen die in het bezit zijn van een identiteitskaart 

of een Palestijns paspoort, in te schepen, zonder verdere formaliteiten, op voorwaarde dat ze 

https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coif_territoire_palestinien_gaza_retour_dans_la_bande_de_gaza_20200903.pdf
https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coif_territoire_palestinien_gaza_retour_dans_la_bande_de_gaza_20200903.pdf
https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coif_territoire_palestinien_gaza_retour_dans_la_bande_de_gaza_20200903.pdf
https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coif_territoire_palestinien_gaza_retour_dans_la_bande_de_gaza_20200903.pdf
https://www.cgvs.be/nl
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rechtstreeks naar de Gazastrook reizen en dat de grensovergang in Rafah open is. Op deze 

voorwaarden kan elke Palestijn die wil terugkeren naar Gaza, dit doen zonder specifieke tussenkomst 

van zijn ambassade of van elke andere organisatie. In Caïro voorziet de Palestijnse ambassade te 

Egypte pendelbussen die de reiziger vervolgens rechtstreeks naar de grensovergang vervoeren. 

 

De opening van de grensovergang te Rafah wordt medebepaald door de veiligheidssituatie in het 

noorden van Sinaï. De weg naar Rafah doorkruist dit gebied, alwaar extremistische groeperingen, 

voornamelijk Wilayat Sinaï, die in 2014 trouw gezworen heeft aan de Islamitische Staat, regelmatig 

aanslagen plegen. Uit de beschikbare informatie (cf. COIF Palestine. Retour dans la Bande de Gaza 

van 3 september 2020, en meer in het bijzonder hoofdstuk 2 getiteld “Situation sécuritaire dans le Sinaï 

Nord”) blijkt dat het doelwit van deze aanslagen de in de regio aanwezige politie en het leger zjjn. De 

Wilayat Sinaï maakt bij het uitvoeren van terreuraanslagen gebruik van bermbommen gericht tegen 

militaire voertuigen, en het neerschieten van militairen, politieagenten, en personen die verdacht worden 

van actieve medewerking met de militaire en politionele autoriteiten. Voorts voeren zij guerrilla-aanvallen 

uit op checkpoints, militaire gebouwen en kazernes. Het Egyptische leger en de politie reageren op hun 

beurt door bombardementen en luchtaanvallen uit te voeren op schuilplaatsen van jihadistische 

terroristen, en door grootscheepse razzia’s uit te voeren waarbij het vaak tot gevechten komt. Bij 

dergelijke confrontaties hebben al honderden rebellen het leven gelaten. Niettegenstaande beide 

strijdende partijen beweren dat zij de moeite doen om in de mate van het mogelijke de plaatselijke 

burgerbevolking te ontzien, zijn hierbij ook burgerslachtoffers te betreuren. Uit de beschikbare informatie 

komt echter duidelijk naar voren dat Palestijnen uit de Gazastrook, die reizen naar of terugkeren uit 

Egypte, niet geviseerd worden, noch het slachtoffer zijn geweest van aanslagen gepleegd door 

de gewapende groeperingen actief in de regio. 

 

Vanaf februari 2018 hebben de Egyptische autoriteiten een omvangrijke antiterroristische operatie 

uitgevoerd, bekend als “Operatie Sinaï 2018”, die tot op heden nog niet officieel is afgesloten. In 2019 

en 2020 bleven militanten zich richten op leden van de Egyptische veiligheidsdiensten (militairen, 

dienstplichtigen, politie, ...) en op mensen die geacht worden samen te werken met de regering 

(arbeiders, leiders en leden van aan de regering gelieerde stammen) door middel van gewapende 

aanvallen, zelfmoordaanslagen, moorden en ontvoeringen. Burgers werden geviseerd omdat ze ervan 

verdacht werden samen te werken met de veiligheidsdiensten en zijn soms het slachtoffer het geweld 

dat gelieerd is aan de aanvallen door jihadistische groeperingen op de veiligheidsdiensten of dat het 

gevolg is van fouten van de Egyptische veiligheidstroepen. Vanaf medio 2019 is het geweld afkomstig 

van de Wilayat Sinaï verschoven Bir el-Abed, gelegen in het westen van de provincie. De dodelijkste 

aanval in 2020 vond plaats op 21 juli 2020 en was gericht tegen Egyptisch legerkamp en een checkpoint 

ten westen van de stad. Militanten kregen voet aan de grond in vier naburige dorpen, waardoor de 

dorpelingen op de vlucht sloegen. De aanval was tegelijkertijd de grootste aanval van de Wilayat Sinaï 

tegen het Egyptische leger in de afgelopen jaren. 

 

De noodtoestand werd op 27 juli 2020 andermaal verlengd voor een periode van 3 maanden, en in 

bepaalde zones van Sinaï geldt een nachtelijk uitgaansverbod. De verscherpte veiligheidsmaatregelen 

hebben een enorme impact op het dagelijkse leven van de plaatselijke bevolking, wiens 

bewegingsvrijheid beperkt wordt. 

 

Er is in de Sinaï te Egypte actueel geen sprake 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 burgers louter door hun aanwezigheid aldaar een reëel risico 

loopt op een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon. Bijgevolg kan er niet besloten worden 

dat Gazanen, die enkel door het gebied moeten reizen, om die reden niet zouden kunnen terugkeren 

naar de Gazastrook. 

 

Een van de factoren die de organisatie van pendelbussen bemoeilijkt is het implementeren van de 

nodige veiligheidsmaatregelen voor een veilig transport naar de Gazastrook, aangezien dit afhankelijk is 

van de veiligheidssituatie in de Sinaï. Maar ook andere, puur praktische factoren hebben een invloed op 

de organisatie van het busvervoer (bijvoorbeeld: de pendelbus vertrekt pas als deze volzet is). 

Bovendien dient opgemerkt te worden dat uit de beschikbare informatie weliswaar blijkt dat de 

Egyptische politie het doelwit is van extremistische organisaties actief in de Sinaï, doch hieruit blijkt niet 

dat de politie die deze pendelbussen begeleidt of dat deze bussen zelf reeds geviseerd zouden zijn door 

jihadistische milities, en dit terwijl er tegelijkertijd sprake is van een duidelijke toename van het aantal 

terugkeerders naar Gaza via de grensovergang van Rafah.  
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Aldus kan er gesteld worden dat deze terugkeer op een voldoende veilige manier plaatsvindt, aangezien 

de Egyptische autoriteiten gepaste middelen voorzien om een beveiligde terugkeer naar Gaza te 

garanderen. 

 

Informatie over de openingsdagen van de grenspost is beschikbaar in de media en circuleert op sociale 

netwerken. Daarenboven blijkt dat er weliswaar beperkingen op de grensovergang van Rafah kunnen 

worden toegepast op de inwoners van de Gazastrook die Gaza willen verlaten (en dus naar Egypte 

willen gaan), doch dat er tegelijkertijd geen enkele beperking van toepassing is op personen die willen 

terugkeren naar Gaza, behalve het bezit van een geldig paspoort. Bovendien blijkt uit de beschikbare 

informatie dat wanneer de grensovergang geopend wordt, duizenden Palestijnen van de gelegenheid 

gebruik maken om in en uit de Gazastrook te reizen. In de praktijk is de grensovergang te Rafah tussen 

mei 2018 en begin 2020 vrijwel onafgebroken open gebleven, en dit vijf dagen per week (zondag tot en 

met donderdag), met uitzondering van feestdagen en speciale gelegenheden. . 

 

De beslissing van de Palestijnse Autoriteit om op 6 januari 2019, naar aanleiding van de nieuwe 

hoogoplopende spanningen tussen Fatah en Hamas, zijn personeel terug te trekken van de 

grensovergang te Rafah heeft ertoe geleid dat de grensovergang sindsdien, net zoals dat het geval was 

in de periode juni 2007 tot en met november 2017, enkel wordt bemand door Hamas. Indien er op een 

bepaald ogenblik gevreesd werd dat de situatie aan de grensovergang te Rafah achteruit zou gaan, 

blijkt duidelijk uit de informatie toegevoegd aan uw administratieve dossier dat dit niet het geval is 

geweest. De grensovergang bleef immers, na de terugtrekking van de Palestijnse Autoriteit op 7 januari 

2019, voortdurend 5 dagen per week geopend in de richting van terugkeer naar de Gazastrook. Als 

gevolg van maatregelen ter bestrijding van de coronaviruspandemie werd de grensovergang bij Rafah 

op 26 maart 2020 gesloten. Het werd vervolgens heropend van 13 tot 16 april 2020, van 12 tot 14 mei 

2020 en van 11 tot 13 augustus 2020, waardoor duizenden Palestijnen konden terugkeren. Op 24 

augustus 2020 werd, na een toename van het aantal besmettingen met Covid-19, de noodtoestand 

afgekondigd en gedurende 48u een lockdown opgelegd. Deze werd nadien met 5 dagen verlengd. In 

Egypte zijn de luchthavens na een opschorting van internationale vluchten op 1 juli 2020 heropend en 

moeten reizigers, ongeacht hun nationaliteit, een negatieve test voorleggen voordat ze aan boord gaan. 

Dient verder opgemerkt te worden dat verschillende landen nationale lockdowns afgekondigd hebben en 

hun grenzen tijdelijk gesloten hebben in een poging om de verspreiding van virus te stoppen. De 

maatregelen die getroffen worden door de Egyptische en Palestijnse autoriteiten teneinde de 

verspreiding van COVID-19 tegen te gaan liggen in lijn met de maatregelen die wereldwijd getroffen 

worden ter indamming van de corona pandemie. Het betreffen aldus specifieke maatregelen die 

kaderen binnen een welbepaalde doelstelling en bijgevolg van tijdelijk van aard zijn. Er kan dan ook niet 

gesteld worden dat de grensovergang te Rafah definitief gesloten is, en een terugkeer naar de 

Gazastrook onmogelijk blijft. U brengt ook geen enkel bewijs aan dat u op dit moment een voor lange 

tijd geconfronteerd wordt met de absolute onmogelijkheid om terug te keren naar de Gazastrook als 

gevolg van de COVID-19-pandemie. 

 

Voor zover nodig, dient nog benadrukt te worden dat de COVID-19 virus pandemie niet afkomstig is van 

een van de actoren bedoeld in artikel 48/5, § 1 van de Vreemdelingenwet, noch door een van hen wordt 

veroorzaakt, zodat een van de essentiële criteria voor het verlenen van internationale bescherming, 

namelijk de identificatie van een actor die aan de oorsprong ligt van de inbreuk en waartegen 

bescherming is vereist, ontbreekt. 

 

Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal, blijkt verder niet dat afgewezen verzoekers die 

terugkeren naar de Gazastrook louter omwille van hun verblijf in het buitenland, dan wel omwille van het 

indienen van een verzoek om internationale bescherming, een reëel risico lopen om blootgesteld te 

worden aan foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Het CGVS sluit niet uit 

dat u bij een terugkeer naar de Gazastrook mogelijks ondervraagd zal worden over uw activiteiten in het 

buitenland en de redenen waarom u Gazastrook verlaten heeft, dan wel ernaar terugkeert. Hieruit kan 

op zich evenwel geen reëel risico op het lijden van ernstige schade worden afgeleid. Dit wordt bevestigd 

door het feit dat Fedasil deelgenomen heeft aan de begeleiding van verschillende personen die vrijwillig 

teruggekeerd zijn naar Gaza, met name in 2019, en dat indien er gevallen gerapporteerd werden waarbij 

personen enkele uren werden vastgehouden op de luchthaven te Caïro, de feedback die gegeven werd 

door de teruggekeerde Palestijnen niet van die aard is om te besluiten dat men, in Caïro of te Rafah, 

blootgesteld werd aan een onmenselijke of vernederende behandeling louter omwille van een terugkeer 

na een verblijf in Europa. 

Er dient opgemerkt te worden dat het CGVS de situatie in Gaza al vele jaren nauwlettend en continu in 

het oog houdt via zijn documentatie- en onderzoeksdienst.  
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De grenspost te Rafah wordt al jarenlang aan Palestijnse zijde enkel door Hamas gecontroleerd wordt. 

Indien er ernstige, aangetoonde en terugkerende problemen waren geweest met de manier waarop 

Hamas Palestijnen die in Europa verbleven hadden, behandelde, zou dit ongetwijfeld gemeld zijn door 

de talrijke instellingen, organisaties, en instanties die de situatie in de Gazastrook nauwlettend in het 

oog houden. De raadpleging van de diverse bronnen opgelijst in de informatie toegevoegd aan uw 

administratieve dossier leverde evenwel geen enkele aanwijzing op dat Hamas Palestijnen die 

terugkeerden naar de Gazastrook, louter omwille van een verblijf in Europa of omwille van het indienen 

van een verzoek om internationale bescherming, gefolterd of onmenselijk of vernederend behandeld 

heeft. Actueel maken verschillende onafhankelijke, betrouwbare en objectieve bronnen evenmin 

melding van dergelijke problemen. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel blijkt. 

Evenmin blijkt uit uw verklaringen dat u voor uw komst naar België in de specifieke negatieve aandacht 

van Hamas stond, waardoor er redelijkerwijze van uitgegaan kan worden dat Hamas u niet zullen 

viseren bij een terugkeer naar uw land van nationaliteit. U heeft derhalve niet aangetoond dat er, 

omwille van de omstandigheden bij een terugkeer via de grenspost te Rafah, in uw hoofde een vrees 

voor vervolging dan wel een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 

van de Vreemdelingenwet bestaat. 

 

C. Conclusie 

 

Op basis van de elementen uit uw dossier, verklaar ik uw verzoek om internationale bescherming niet-

ontvankelijk in de zin van artikel 57/6/2, § 1 van de Vreemdelingenwet. 

 

Ik vestig uw aandacht op het feit dat tegen deze beslissing een niet schorsend beroep kan worden 

ingediend overeenkomstig artikel 39/70, 2e lid van de Vreemdelingenwet. 

 

Dit beroep dient te worden ingediend binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving van de 

beslissing. 

 

Indien u zich echter op het ogenblik van uw aanvraag in een situatie van vasthouding of detentie bevond 

of ter beschikking was gesteld van de regering dient het beroep ingediend te worden binnen een termijn 

van 5 dagen na de kennisgeving van de beslissing ( artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de 

Vreemdelingenwet samen gelezen met artikel 74/8 of 74/9 van dezelfde wet). 

 

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

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

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

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

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

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

 

2. Het verzoekschrift 

2.1. In een enig middel voert verzoeker de schending aan van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in 

samenhang gelezen met de artikelen 3 en 13 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, 

met artikel 41 en 47 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: het 

Handvest) en met artikelen 23 en 39 van de Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 

betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de 

vluchtelingenstatus (hierna: de Procedurerichtlijn); van artikelen 2 paragrafen 2 en 3 van de Wet van 29 

juli 1991 betreffende de formele motiveringsplicht van administratieve akten, artikelen 48/3, 48/4, 48/9, 

57/6 § 1 van de Vreemdelingenwet; van het beginsel van behoorlijk bestuur waaronder de 

zorgvuldigheidsplicht die inhoudt dat rekening zou worden gehouden met alle voorgelegde elementen; 

principes van machtsoverschrijding en van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de 

Mens (EVRM).  

 

Verzoeker argumenteert vooreerst dat hij wel degelijk nieuwe elementen heeft voorgelegd van zijn sterk 

verstoorde psychische toestand, onder meer een verklaring van zijn psycholoog dat duidelijk op de ernst 

van de psychische problematiek van verzoeker wijst. Hij had ook bijzondere procedurele noden 

waarmee rekening diende gehouden te worden, niet alleen tijdens zijn gehoor, maar ook bij de 

beoordeling van de geloofwaardigheid van het relaas enerzijds en het risico bij terugkeer anderzijds. In 

het bijzonder bij de beoordeling van nood aan subsidiaire bescherming. In casu werd geen enkele 

voorzorgsmaatregel genomen zodat er sprake is van schending van artikel 48/9 § 4 van de 

Vreemdelingenwet.  
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Hij stelt vervolgens: “De verzoekende partij lijdt aan zware depressie en vertoont zware psychische 

stoornissen. Dat een bijkomend duidelijke teken hiervoor is nog dat zij een zelfmoordpoging heeft 

gepleegd en thans uiteindelijk aanvaard heeft om in een psychiatrische instelling te worden opgenomen 

en behandeld. Dat tal van ongerijmdheden of zelfs tegenstrijdigheden of leemten, thans uit te leggen zijn 

door de psychische stoornissen van de verzoekende partij. Dat in dit verband naar de bijzondere 

kwetsbaarheid van de verzoekende partij dient te worden gewezen.” Hij betoogt verder dat verwerende 

partij steeds de voorgelegde elementen één per één en afzonderlijk heeft onderzocht zonder een 

globale analyse te maken van de concrete situatie van verzoeker, in geval van terugkeer, zoals 

voorgeschreven door het UNHCR Handboek. Hij wijst er op dat hij afkomstig is van Khan Younes, een 

grenszone die steeds een doelwit is geweest van de Israëli. Er is een persoonlijk onderzoek vereist van 

de persoonlijke problemen samen met de veiligheidstoestand en ook moet rekening worden gehouden 

met de socio-economische toestand van verzoeker vermits een groot deel van de bevolking in extreme 

armoede dreigt te leven en een reëel risico loopt op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 

48/4 § 2 van de Vreemdelingenwet. Uit de bestreden beslissing blijkt niet dat deze elementen in 

aanmerking zijn genomen. Hij stelt dat “Nergens blijkt uit de beslissing dat de vastgestelde 

tegenstrijdigheden of ongerijmdheden zouden onderzocht zijn met inachtneming van de gezegde 

psychische storingen, die op zich door het CGVS niet ernstig betwist zijn. Verder dient uiteraard nog te 

worden benadrukt dat de ernst van deze storingen nogmaals bekrachtigd wordt door de recente 

zelfmoordpoging van de verzoekende partij, die thans in observatie opgenomen is. . Dat de bijzondere 

kwetsbaarheid van de verzoekende partij omwille van haar psychische storingen een versoepeling voor 

gevolg moet hebben , ook wat betreft de argumenten van tegenstrijdigheden die door het CGVS 

aangehaald worden en aangehaald werden in het kader van de eerdere asielprocedure, , versoepeling 

die echter niet verenigbaar is met een onderzoek dat geleid wordt in het kader van een versnelde 

procedure zoals artikel 52/6/1 § 2 van de wet van 15.12.1980 hel stelt. Dat deze vaststelling reeds 

volstaat om de beslissing nietig te maken; Dat daarnaast dient te worden vastgesteld dat de beslissing 

hierdoor voor de verzoekende partij onverstaanbaar is.” Verzoeker hekelt de stelling van het CGVS dat 

terugkeerders in België probleemloos een paspoort kunnen bekomen van de Palestijnse overheid in 

Brussel en dat die paspoorten zonder probleem aan al dan niet afgewezen asielzoekers worden 

afgegeven. Hij stelt dat de verwerende partij in gebreke blijft te onderzoeken welk onthaal de dragers 

van zulke paspoorten krijgen als ze de Hamasbemanning van de Rafah grenspost passeren en stelt dat 

“eveneens dient te worden benadrukt dat de redenering van het CGVS weinig pertinent voorkomt 

vermits de Palestijnse paspoorten thans nog steeds door de Palestijnse autoriteit te Ramallah 

uitgevaardigd en afgegeven worden, en geenszins door hun tegenstaander die thans de macht in 

handen heeft, nl de Harnas... De Palestijnse overheid heeft geen enkele reden om haar trouwe 

onderdanen een paspoort te weigeren... Het is aan de overkant, voorbij de grens dat de problemen 

beginnen!”. Hij argumenteert verder dat het CGVS zichzelf tegenspreekt wanneer het enerzijds de 

streek van herkomst als veilig gebied aanziet, maar anderzijds in het kader van het onderzoek naar de 

toepassing van artikel 48/4 § 2, c) van de Vreemdelingenwet deze regio omschrijft als een regio waar 

wel degelijk sprake is van willekeurig geweld.  

Verzoeker wijst er vervolgens op dat hij thans werkloos is maar ook in de problemen is geraakt met 

Hamas en geen werk meer gaat vinden en de werkloosheid in Gaza nog is toegenomen 

(https://gisha.Org/updates/l 1544). Hij gaat in op de sanitaire crisis en wijst op de nadelige gevolgen van 

de COVID crisis in Gaza, dat de grenzen met Israël en Egypte in de loop van 2020 grotendeels gesloten 

waren wegens de sanitaire crisis maar ook als een politieke straf voor het lanceren van ballons richting 

Israël, met als gevolg dat de economie grotendeels heeft stil gestaan en de bevolking nogmaals uit de 

reserves heeft moeten putten. Volgens verzoeker kan hij niet terugkeren als Palestijn wat door de 

organisatie Gisha (update 26 juli 2020) reeds eerder werd bevestigd (https://gisha.Org/updates/l 1399) 

en heeft deze organisatie de terugkeer gemeld van slechts 14 inwoners. Hij stelt verder dat de 

grensposten van Erez en Rafa richting Gaza in beide richtingen gesloten zijn, wat eveneens bevestigd 

wordt door de Franse regering (https://www.diplomatie. gouv.fr/fr/conseils-aux-vovageurs/conseils-par-

paysdestination/israel-territoires-palestiniens/ update 27.07.2020). De grens werd kortstondig geopend 

voor drie dagen eind september 2020 (https://gi.sha. org/updates/11593). Verzoeker stelt dat het CGVS 

geen rekening houdt met nieuwe gegevens die het dagelijkse leven in Gaza grondig wijzigen en nog 

verslechten en dat de incidenten met Israël sinds de maand augustus 2020 zich hebben 

vermenigvuldigd. Er werd een tijdelijk akkoord gesloten op 31 augustus 2020, wat op de labiele toestand 

in Gaza wijst. Hij citeert vervolgens een internet artikel (https://sceptr.net/2020/09/opnieuw-een-staak-

het-vuren-ondertekend-door-hamas-en-israel) en argumenteert dat “dit artikel zowel naar de labiele 

toestand in Gaza verwees maar ook naar de toen reeds stijgende armoede in Gaza en de stijgende 

cijfers van de coronabesmetting.” Verzoeker betoogt verder dat indien de lockdown slechts tijdelijk was 

de maatregelen “ontegensprekelijk een impact hebben gehad op het financieel reeds heel beperkt 

vermogen van de bewoners van Gaza, al dan niet UNRWA geregistreerd, zodat ook deze impact in 

https://gisha.org/updates/l%201544
https://sceptr.net/2020/09/opnieuw-een-staak-het-vuren-ondertekend-door-hamas-en-israel
https://sceptr.net/2020/09/opnieuw-een-staak-het-vuren-ondertekend-door-hamas-en-israel
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rekening dient te worden gebracht ter beoordeling van het socio-economisch profiel van de 

verzoekende-partij. (https://gisha.Org/updates/l 1509)”. Verzoeker citeert hierna een aantal 

internetartikels met betrekking tot het niet respecteren van het staakt het vuren van 31 augustus 2020 

en gaat vervolgens nogmaals in op de levensomstandigheden. Onder verwijzing naar een interview met 

Robert Piper van 11 juli 2017 stelt verzoeker dat reeds voor de coronacrisis regelmatig werd gezegd dat 

Gaza onleefbaar geworden is, en dat de situatie nog precairder is geworden naar aanleiding van 

Amerikaanse financiering die ook de medische zorgen rechtstreeks heeft geraakt waarna hij opnieuw 

een aantal persartikels citeert van 2018 en 24 februari 2019.  

Vervolgens stelt hij dat de problemen van UNRWA niet alleen bewoners van Gaza die bij UNRWA 

geregistreerd zijn of er bijstand van verkrijgen, maar ook  alle inwoners van Gaza omdat het probleem 

van de UNRWA uitermate gepolitiseerd is. Verder stelt hij dat als UNWRA geregistreerde inwoners geen 

hulp meer krijgen, dit ook een rechtstreekse impact heeft op de bevolking die niet van UNRWA 

afhankelijk is aangezien het hele economisch systeem hieronder lijdt. Daarna wijst verzoeker er 

nogmaals op dat de veiligheidssituatie de laatste 4 jaar verslechterd is, wat culmineerde in mei 2021. Hij 

citeert daarop een aantal internet artikels van 2019 en herhaalt andermaal dat situatie van verzoeker 

niet concreet onderzocht werd zoals die zich nu voordoet, na de oorlog van mei 2021 en na één jaar 

sanitaire crisis. Hij betoogt vervolgens: “Dat de context van “verraad van de Palestijnen” de problematiek 

van de verzoekende partij in een bijzonder daglicht stelt, van verhoogd risico in geval van terugkeer. De 

verzoekende partij is ervan overtuigd dat al deze elementen er bijgedragen hebben tot de escalatie van 

het conflict met Israël dat in mei 2021 in fine tot een kortstondige maar wrede oorlog uitmondde. Een 

oorlog die uiteraard nog niet gedaan is en die sowieso nogmaals de gegevens zal wijzigen, zonder 

ernstige hoop om tot een vreedzame oplossing te komen, : beide partijen kijken meer dan ooit vijandig 

naar elkaar, Israël had met interne rellen te kampen tussen Joden en Arabieren in eigen land, iets dat 

eerder nooit was voorgekomen.... De verzoekende partij vreest de HAMAS , is gevlucht omwille van 

haar vrees van de Hamas en moet thans tot het besluit komen dat de Hamas thans sterker is geworden 

dan voor haar vertrek. De verzoekende partij is ervan overtuigd dat de Hamas uit de oorlog van mei 

2021 sterker en machtiger zal komen en dat de Hamas enig verzet genadeloos de kop zal willen 

indrukken. De bevolking zal niet meer willen reageren, zij ziet de Hamas als de verdediger en redder 

van het volk ten aanzien van Israel, die als enige vijand met de vinger wordt gewezen. De brutaliteit van 

de aanvallen van Israel schenkt de Hamas een nieuwe legitimiteit in de ogen van de Palestij nen, een 

legitimiteit die geen verzet kan dulden. De oorlogssituatie maakt aldus de persoonlijke situatie van de 

verzoekende partij slechter dan vroeger, in geval van terugkeer naar Gaza.” 

Verzoeker gaat daarna andermaal in op de bijzondere armoede van verzoeker in geval van terugkeer en 

stelt nogmaals dat hij werkloos is, maar ook in de problemen is geraakt met Hamas en dat hij geen werk 

meer zal vinden. Hij stelt dat de familieleden de gronden hebben moeten achterlaten uit vrees voor 

Hamas en dat verzoeker deze niet zal durven te recupereren. Hij wijst er op dat de werkloosheid nog is 

toegenomen in Gaza en ook het armoedepeil is gestegen, wat ook in de COI Focus van 27 augustus 

2021 wordt bevestigd. Hij wijst er op dat hierbij rekening moet worden gehouden met het feit dat “een 

heel groot deel van de infrastructuren die essentieel zijn voor het dagelijkse leven op 11 dagen 

vernietigd werden en dat de herstelling uitermate moeizaam zal gebeuren, in de gegeven 

omstandigheden. Dat de stelling van het CGVS niet kan worden gevolgd en ook tegengesproken wordt 

door talrijke bronnen die integendeel de volledige crisistoestand van Gaza benadrukken” 

(http://www.ism-france.org/temoignages/Trois-mois-apres-le-cessez-le-feu-rien-ne-change-a-Gaza-

article-21532 en https://wvvw.chroniquepalestine.com/bombardements-israeliens-sur-gaza-ont-

provoquenouveau-desastre-environnemental/).  

 

Met betrekking tot de blijvende onveiligheid ondanks een staakt het vuren van 21 mei 2021 citeert 

verzoeker een reeks internetartikels waaruit volgens verzoeker de recente escalatie van het conflict in 

de loop van mei 2021 blijkt. De veiligheidssituatie wijst volgens verzoeker naar een absolute 

onmogelijkheid om naar Gaza terug te keren wegens de volledige onveiligheid in de Gazastrook 

(https://www.france24.com/fr/moven-orient/20210615-premieres-frappes-aeriennes-israeliennes-contre-

la-bande-de-gaza-depuis-le-cessez-le-feu' ; https://www.lefigaro.fr/flash-actu/gaza-un-palestinien-tue-

dans-des-heurts-noctumes-avec-larmee-israelienne-20210902; https://www.timesofisrael.com/liveblog-

september-2-2021/; https://www.rtbf.be/info/monde/detail conflit-israelo-palestinien-frappes-israeliennes-

surgaza-apres-des-lancers-de-ballons-incendiaires?id= 10831891 ; https://www.lematin.ch/story/tirs-de-

larmee-israelienne-sur-des-manifestants-palestiniens-935715211264; 

https://www.rtbf.be/info/monde/detail_contlit-israelo-palestinien-frappes-israeliennes-surgaza-apres-des-

lancers-de-ballons-incendiaires?id=l 0831891 ; https://www.lematin.ch/story/tirs-de-larmee-israelienne-

sur-des-manifestants-palestiniens-935715211264; https://fr.news, yahoo. com/israel-gaza-lonu-ouvre-

enau%C3%AAte-204446448. Html).  

https://gisha.org/updates/l%201509
http://www.ism-france.org/temoignages/Trois-mois-apres-le-cessez-le-feu-rien-ne-change-a-Gaza-article-21532
http://www.ism-france.org/temoignages/Trois-mois-apres-le-cessez-le-feu-rien-ne-change-a-Gaza-article-21532
https://www.timesofisrael.com/liveblog-september-2-2021/
https://www.timesofisrael.com/liveblog-september-2-2021/
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Verzoeker wijst er vervolgens op dat de gevolgen van de oorlog van mei 2021 thans nog niet te bepalen 

zijn, maar er mag met zekerheid gesteld worden dat de oorlog de situatie nog grondig zal wijzigen en 

verergeren, wat eveneens wordt gesteld in een artikel in Le Monde 

(https://www.lemonde.fr/blog/filiu/2Q21/Q5/23/gagnants-et-perdants-de-la-crise-de-gaza/). Voorts 

argumenteert verzoeker “Ook de gezondheidstoestand in Gaza is meer dan bezorgend de pandemie is 

uitgebroken in een regio die al volledig uitgeput is en waarvan de medische infrastructuren reeds niet 

meer in staat waren om het dagelijkse kost op te slorpen... (https://news. un. 

org/fr/story/2020/11/1082602). Dat het gebrek aan de mogelijkheid tot de “’’nodige zorgen” in Gaza ; - 

niet alleen ivm de Corona sanitaire crisis, maar voor welke zorgen dan ook ; RECHTSTREEKS 

voortvloeit uit het COI FOCUS “LIBANON-PALESTINIAN TERRITORIES ,1UNRWA FINANCIAL CRISIS 

ANS IMPACT ON ITS PROGRAMMES dd. 21.08.2020. . hetzij voor dat de werkelijke covid 1 pandemie 

in Gaza uitbrak EN UITERAARD VOOR DE OORLOG VAN MEI 2021 , daar deze informatie het 

volgende vaststelt : “…” (punt 3.1.). DAT EEN DOKTER ALDUS 82 PATIENTEN PER DAG ZIET 

PASSEREN, waarmee hij 3 minuten spendeert, inbegrepen diagnostiek en behandeling! !!!!!! Het is 

gewoonweg niet ernstig noch redelijk te stellen dat de UNRWA zijn opdracht blijft vervullen , minstens in 

dat heel gevoelige sector van de gezondheid: met 3 minuten aan een patient te besteden kan niet 

worden gesteld dat de UNRWA effectief nog zijn verplichtingen kan nakomen in de gezondheidssector. 

Dat de toestand, met de COVID 19 pandemie bovenop zeker niet kan beteren...HETGEEN OOK 

GEILLISTREERD WORDT DOOR DE NAVOLGENDE INFORMATIE . https://www.bbc.com/news/world-

middle-east-55035955Covid: Gaza health system 'days from being overwhelmed'”. Hij voegt hier nog 

aan toe dat “na de oorlog van mei 2021 een groot deel van de medische structuren volledig of deels 

vernietigd werden; cfr supra. Dat dient te worden benadrukt dat de verzoekende partij nood heeft aan 

psychische zorgen en thans in psychiatrische behandeling opgenomen werd. Dat zij derhalve een 

bijzonder kwetsbaar profiel vertoont waarmee rekening dient te worden gehouden , ook ter appreciatie 

van haar beperkte weerstand tov een steeds gestoorde veiligheidssituatie maar ook ten opzichte van 

een evident gebrek om verder gesteund te worden...”.  

Tenslotte voert verzoeker aan dat de UNRWA sowieso invloed heeft op de alle inwoners van Gaza in 

die mate dat wanneer de helft van de inwoners van de bijstand van UNRWA beroofd wordt, dit uiteraard 

ook de volledige economie van Gaza negatief beïnvloedt. Hij betoogt dat een aantal artikels reeds 

wezen naar een cumulatieve impact van de politieke evolutie, van de sanitaire crisis en de UNRWA 

tekorten op de algemene situatie van de hele bevolking van Gaza, ongeacht de afhankelijkheid tot de 

UNRWA (https ://www. un.org/unispal/document/unrwa-calls-on-states-to-act-on-their-commitment-to-

the-universal-declaration-to-human-rights-press-release/). Verzoeker citeert vervolgens arrest nr 250 

859 van de RVV van 11 maart 2021 waarbij werd geoordeeld dat “de werkomstandigheden van UNRWA 

in Gaza dermate zijn verslechterd dat, hoewel het agentschap nog steeds formeel aanwezig is in Gaza, 

het in de praktijk zeer ernstige werkingsmoeilijkheden ervaart. De problemen zijn van die aard dat de 

Palestijnse vluchtelingen, over het algemeen gesproken, niet langer kunnen rekenen op de bescherming 

en de bijstand van het agentschap in dit werkingsgebied.” Hij voegt er aan toe dat dit arrest onder meer 

de zwakheden van de COI Focus van 1 februari 2021 benadrukt en voert aan dat reeds voor de oorlog 

van mei 2021 het evident was dat UNRWA zijn mandaat niet meer effectief kon uitvoeren; dat de oorlog 

voor nog duizenden daklozen, gewonden en blijvende handicappen zorgt die voor bijkomende armoede 

zorgen en dat bijna de helft van de bevolking geen toegang meer heeft tot water, naar aanleiding van de 

schade die toegebracht werd aan essentiële infrastructuren ingevolge het nieuwe conflict, wat ook nog 

bevestigd werd door een Geneva Palais briefing note on the situation of children in the State of 

Palestine van 21 mei 2021.  

 

Verzoeker besluit dat zonder onderhoud ten gronde niet zomaar kan gesteld worden dat zijn 

verklaringen blote beweringen blijven en dat het CGVS geen rekening houdt met de bijzondere 

omstandigheden waarmee de verzoeker te kampen had. Hij stelt wel degelijk nieuwe stukken te hebben 

voorgelegd ter staving van zijn nieuwe asielaanvraag en dat het CGVS geen rekening wenst te houden 

met de meest recente actualiteit in Gaza.  

 

Verzoeker vraagt de bestreden beslissing nietig te verklaren en het dossier naar het CGVS te verwijzen.  

 

2.2. Verzoeker voegt de bestreden beslissing en het aanstellingsbewijs Pro Deo toe aan het 

verzoekschrift.  

 

3. Aanvullende nota’s 

 

3.1. Verwerende partij legt een aanvullende nota neer dd. 24 maart 2022 neer waarin, in toepassing van 

artikel 39/76 § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet volgende nieuwe elementen ter kennis worden 

https://www.lemonde.fr/blog/filiu/2Q21/Q5/23/gagnants-et-perdants-de-la-crise-de-gaza/
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gebracht: COI Focus “Palestine. Territoires palestiniens – Gaza. Situation sécuritaire” van 27 februari 

2022 (internetlink); COI Focus: « Territoires Palestiniens – Gaza. Classes sociales supérieures” van 30 

november 2021 (papieren versie); OCHA, “Response to the escalation in the oPt : Situation Report No. 

10” (september 2021) (internetlink); Artikel van Egypt Today, “Opened for 6 consecutive months: Rahaf 

Border continues to receive humanitarian cases, aid”, dd. 16 november 2021 (internet link).  

Verwerende partij legt een tweede aanvullende nota dd. 30 maart 2022 neer waarin zij meedeelt te 

hebben vastgesteld dat de URL weergegeven in de aanvullende nota dd. 24 maart 2022 naar een 

oudere versie van de (COI Focus Palestine. Territoires palestiniens – Gaza. Situation sécuritaire) 

verwijst en de correcte URL overmaakt. 

 

3.2. Verzoeker legt ter terechtzitting een aanvullende nota neer, waarin hij wijst op het feit dat zijn 

woonplaats Khan Younis een bijzonder doelwit is geweest van de Israëli, onder meer omwille van de 

nabijheid van de grens met Israël en de aanwezigheid van veel hooggeplaatste leden van Hamas en 

persartikels met betrekking tot de blijvende onveiligheid ondanks het staakt het vuren van 21 mei 2021 

citeert. Hij voegt volgende stukken toe aan de aanvullende nota:  

(1) PALESTINE, Social Impacts of the humanitarian situation, ACAPS,  19.10.2021; 

(2) PALESTINE, Humanitarian situation, ACAPS, September 2021, 05.10.2021; 

(3) Medisch dossier.  

 

4. Bewijslast en samenwerkingsplicht 

Krachtens artikel 48/6 § 1 van de Vreemdelingenwet rust op de verzoeker om internationale 

bescherming de verplichting om alle nodige elementen ter staving van zijn verzoek zo spoedig mogelijk 

aan te brengen. De met het onderzoek belaste instanties hebben, krachtens diezelfde bepaling, tot taak 

om de relevante elementen van het verzoek in samenwerking met de verzoeker te beoordelen. Deze 

bepaling is de omzetting van de samenwerkingsplicht tussen de asielinstanties en verzoekers om 

internationale bescherming zoals vastgelegd in artikel 4, lid 1 van 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 

“Kwalificatierichtlijn”) en artikel 13, lid 1 van 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 Asielprocedurerichtlijn).  

 

In de zaak M.M. tegen Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General heeft het 

Hof van Justitie een voor de EU Lidstaten bindende interpretatie gegeven van artikel 4, lid 1 van Richtlijn 

2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen 

van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming 

behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming, waarvan de formulering identiek is aan artikel 4, 

lid 1 van de Kwalificatierichtlijn. Het Hof onderscheidt in de door dit artikel omschreven beoordeling van 

de feiten en omstandigheden van het verzoek om internationale bescherming twee fasen. De eerste 

fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving van het 

verzoek kunnen vormen, terwijl de tweede fase de beoordeling in rechte van deze gegevens betreft, 

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

voorwaarden van de Kwalificatierichtlijn voor de toekenning van internationale bescherming. Volgens 

artikel 4, lid 1, van die richtlijn dient normalerwijs de verzoeker alle elementen tot staving van zijn 

verzoek in te dienen, wat volgens het Hof niet wegneemt dat de betrokken lidstaat voor de bepaling van 

de relevante elementen van dat verzoek met de verzoeker dient samen te werken. Daaruit volgt dat 

deze op de lidstaat rustende samenwerkingsplicht dus inhoudt dat, “indien de door de verzoeker om 

internationale bescherming aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of 

relevant zijn, de betrokken lidstaat in deze fase van de procedure actief met de verzoeker moet 

samenwerken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Bovendien heeft een 

lidstaat mogelijkerwijze gemakkelijker toegang tot bepaalde soorten documenten dan de verzoeker” 

(HvJ, C-277/11, M.M. tegen Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General, 

arrest van 22 november 2012, punt 66). 

 

De samenwerkingsplicht zoals neergelegd in artikel 4, lid 1 van de Kwalificatierichtlijn heeft dus alleen 

betrekking op de eerste fase, i.e. de vaststelling van de feiten en omstandigheden die als 

bewijselementen tot staving van het asielverzoek kunnen dienen. De tweede fase van de beoordeling 

van de feiten en omstandigheden, met name het onderzoek van de gegrondheid van het verzoek om 

internationale bescherming en de juridische kwalificatie van de in de eerste fase vastgestelde feiten en 
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bewijselementen in het licht van de beschermingsgronden in artikelen 48/3 en 48/4 van de 

Vreemdelingenwet, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de met het onderzoek belaste instanties. 

De samenwerkingsplicht heeft dus geen betrekking op deze tweede fase van de beoordeling van feiten 

en omstandigheden (HvJ, MM, punten 63-65, 67-70).  

 

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

en hierbij moet rekening worden gehouden met alle relevante informatie in verband met het land van 

herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de 

wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden in het land van herkomst en de wijze waarop 

deze worden toegepast. Consistentie, voldoende detaillering en specificiteit alsook voldoende 

aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de geloofwaardigheid van de verklaringen kan 

worden beoordeeld, rekening houdend met de individuele omstandigheden van de betrokken verzoeker. 

Twijfels over bepaalde aspecten van een verzoek om internationale bescherming 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 dan evenwel gaan over 

die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.  

 

Tenslotte bepaalt artikel 48/6 § 4 van de Vreemdelingenwet dat wanneer de verzoeker bepaalde 

aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere bewijzen, 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.” 

 

5. Beoordeling 

 

5.1. De bestreden beslissing werd op grond van artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet 

genomen. Dit artikel luidt als volgt:  

 

“§ 1. Na ontvangst van het volgend verzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd 

overgezonden op grond van artikel 51/8, onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en 

de Staatlozen bij voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn 

voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de 

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

gebrek aan dergelijke elementen of feiten verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en 

de Staatlozen het verzoek niet-ontvankelijk. In het andere geval, of indien de verzoeker voorheen enkel 

het voorwerp heeft uitgemaakt van een beslissing tot beëindiging bij toepassing van artikel 57/6/5, § 1, 

1°, 2°, 3°, 4° of 5° verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het 

verzoek ontvankelijk. 

 

5.2. Voormeld artikel vormt de omzetting van artikel 40, lid 2, 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 

Asielprocedurerichtlijn. Vooreerst dient te worden vastgesteld dat de formulering van artikel 40 van deze 

Richtlijn geen verduidelijking van het begrip “nieuwe elementen of bevindingen” ter staving van een 

volgend verzoek bevat. De Raad dient rekening te houden met de uniforme interpretatie die het Hof van 

Justitie aan deze bepaling van het Unierecht heeft gegeven (zie onder meer HvJ 19 januari 2010, C-

555/07, Kücükdeveci, punt 48). De uitlegging die het Hof van Justitie krachtens de hem bij artikel 267 

van het VWEU verleende bevoegdheid geeft aan een regel van Unierecht, verklaart en preciseert, voor 

zover dat nodig is, de betekenis en strekking van dat voorschrift zoals het sedert het tijdstip van zijn 

inwerkingtreding moet of had moeten worden verstaan en toegepast (HvJ 13 januari 2004, C-453/00, 

Kühne en Heitz, par. 21). 

 

In zijn arrest LH tegen Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid oordeelde het Hof van Justitie dat 

artikel 40, leden 2 en 3 van de Asielprocedurerichtlijn, in een behandeling in twee stappen voorziet van 

volgende verzoeken, waarbij in een eerste stap wordt nagegaan of deze verzoeken ontvankelijk zijn, 
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terwijl in een tweede stap die verzoeken ten gronde worden onderzocht. Deze eerste stap omvat op zijn 

beurt een eerste fase of voorafgaand onderzoek “om uit te maken of er nieuwe elementen of 

bevindingen aan de orde zijn of door de verzoeker zijn voorgelegd in verband met de vraag of hij 

krachtens de Kwalificatierichtlijn in aanmerking komt voor erkenning als persoon die internationale 

bescherming geniet” (HvJ, C-921/19, LH tegen Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 10 juni 2021, 

punt 36). Slechts indien dit daadwerkelijk het geval is wordt in de tweede fase het onderzoek van de 

ontvankelijkheid van het volgend verzoek voortgezet overeenkomstig artikel 40, lid 3 van de 

Asielprocedurerichtlijn “teneinde na te gaan of die nieuwe elementen en bevindingen de kans aanzienlijk 

groter maken dat de verzoeker in aanmerking komt voor erkenning als persoon die internationale 

bescherming geniet” (HvJ, C-921/19, LH tegen Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 10 juni 2021, 

punt 37). Bijgevolg dient te zijn voldaan aan beide ontvankelijkheidsvoorwaarden opdat het volgende 

verzoek verder ten gronde wordt behandeld overeenkomstig artikel 40, lid 3 van deze richtlijn, maar dit 

neemt niet weg dat het gaat om onderscheiden voorwaarden die niet met elkaar mogen worden 

verward. 

Het Hof preciseerde verder dat de Asielprocedurerichtlijn geen enkel onderscheid maakt tussen een 

eerste en een volgend verzoek om internationale bescherming wat betreft de aard van de elementen of 

bevindingen die kunnen aantonen dat de verzoeker voor internationale bescherming in aanmerking 

komt  en dat dus ook in het geval van een volgend verzoek de beoordeling hiervan moet worden verricht 

overeenkomstig artikel 4 van de Kwalificatierichtlijn.  

Bij de uitlegging van de desbetreffende bepalingen van de Asielprocedurerichtlijn wijst het Hof 

uitdrukkelijk op overweging 36 van deze richtlijn waaruit blijkt dat de procedure voor toetsing van de 

ontvankelijkheid van een volgend verzoek tot doel heeft de lidstaten in staat te stellen om elk volgend 

verzoek dat wordt ingediend zonder nieuwe elementen of bevindingen als niet-ontvankelijk af te wijzen 

teneinde het beginsel van het gezag van gewijsde van een eerdere beslissing te eerbiedigen. Het 

onderzoek van een volgend verzoek dient volgens het Hof dan ook beperkt te blijven tot “de toetsing van 

het bestaan van elementen of bevindingen ter staving van dat verzoek die niet werden onderzocht in het 

kader van de op het vorige verzoek genomen beslissing en waarop die beslissing – die gezag van 

gewijsde heeft – niet kon worden gebaseerd” (punt. 50). De beoordeling van de feiten en 

omstandigheden ter staving van een volgend verzoek, moet, zoals dat het geval is voor een eerste 

verzoek, gebeuren overeenkomstig artikel 4 van de Kwalificatierichtlijn en dus in samenwerking met de 

verzoeker, met inbegrip van een document waarvan de authenticiteit niet kan worden vastgesteld of 

waarvan de bron niet objectief verifieerbaar is (punt 61). 

In zijn arrest XY in tegenwoordigheid van: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl verduidelijkte het Hof 

van Justitie verder dat artikel 40, leden 2 en 3, van Richtlijn 2013/32 aldus moet worden uitgelegd dat 

het begrip “nieuwe elementen of bevindingen die aan de orde zijn gekomen of door de verzoeker zijn 

voorgelegd” in de zin van die bepaling, de elementen of bevindingen omvat die zich hebben voorgedaan 

na de definitieve beëindiging van de procedure die betrekking had op het vorige verzoek om 

internationale bescherming, alsook de elementen of bevindingen die reeds bestonden vóór de 

beëindiging van de procedure maar waarop de verzoeker zich niet heeft beroepen (HvJ, C-18/20, XY in 

tegenwoordigheid van: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, 9 september 2021, punt 44). 

Tot slot heeft het Hof van Justitie met betrekking tot de nieuwe elementen in het kader van de 

ontvankelijkheidsfase geoordeeld dat: “62. Overigens dient in deze context in herinnering te worden 

gebracht dat het niet noodzakelijk is dat de lidstaat ervan overtuigd is dat het nieuwe document het 

volgende verzoek afdoende staaft opdat de overlegging van een dergelijk document ertoe kan leiden dat 

overeenkomstig artikel 40, lid 3, van richtlijn 2013/32 het verzoek verder ten gronde wordt behandeld 

overeenkomstig hoofdstuk II van deze richtlijn, maar het volstaat dat dit document de kans aanzienlijk 

groter maakt dat de verzoeker krachtens richtlijn 2011/95 in aanmerking komt voor erkenning als 

persoon die internationale bescherming geniet.” (HvJ 10 juni 2021, C- 921/19, pt 62). 

 

5.3. Verzoeker beroept zich in het kader van zijn tweede volgend verzoek om internationale 

bescherming op zijn vrees voor Al Qassam die hem, volgens zijn verklaringen met de dood heeft 

bedreigd en hem beschuldigen van collaboratie met Israël. Hij voert daarnaast ook medische en 

psychologische problemen aan en verklaart in behandeling te zijn (verklaring volgend verzoek, vragen 

16 en 12). Hij legt ter staving van zijn volgend verzoek volgende documenten neer: (1) Brief van 

18/03/2020 van de oudste van de wijken in Khan Younis mbt bedreigingen van Hamaz; (2) Brief van de 

advocaat die mijn zoon heeft aangesteld; (3) Medisch attest ivm mijn gezondheid (overzicht voorgelegde 

identiteits-en reisdocumenten + ontvangstbewijs andere documenten).  

 

Inzake het eerste verzoek om internationale bescherming nam de commissaris-generaal een beslissing 

tot weigering van de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus omdat (1) geen geloof 

kan worden gehecht aan de beweerde problemen met F.M. gelet op een veelheid aan tegenstrijdige en 
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incoherente verklaringen met betrekking tot het aantal keren dat F.M. thuis om spullen of geld kwam 

vragen; het aantal keren dat hij om geld vroeg, dan wel om cement en andere goederen en het doel 

waarvoor zijn steun gevraagd werd; met betrekking tot door F.M. geuite bedreigingen; met betrekking tot 

het incident in december 2016; met betrekking tot zijn verwondingen en behandeling en inzake de 

periode na zijn thuiskomst uit het ziekenhuis; (2) zijn individuele situatie in de Gazastrook naar 

omstandigheden behoorlijk is; (3) geen persoonlijke omstandigheden voorhanden zijn die de ernst van 

de bedreiging die voortvloeit uit het willekeurig geweld in de Gazastrook in zijn hoofde dermate 

verhogen dat er moet aangenomen worden dat hij bij een terugkeer naar Gaza een reëel risico loopt op 

een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon; (4) terugkeer naar de Gazastrook mogelijk is. Deze 

beslissing werd door de Raad bevestigd in zijn arrest nr. 246 495 van 30 oktober 2020.  

In de bestreden beslissing wordt gesteld dat verzoeker een tweede verzoek om internationale 

bescherming indiende dat op 29 januari 2021 door het CGVS niet-ontvankelijk werd verklaard en 

waartegen verzoeker geen beroep aantekende. De Raad stelt vast dat noch de verklaring volgend 

verzoek inzake dit eerste volgende verzoek, noch de beslissing van 29 januari 2021 waarnaar verwezen 

wordt in de bestreden beslissing, zich in het administratief dossier bevinden, zodat de Raad van de 

inhoud hiervan geen kennis kan nemen en niet kan nagaan of verzoeker, zoals gesteld in de bestreden 

beslissing, louter summier de motieven van zijn eerste en tweede verzoek herhaalt. Wat het door 

verzoeker neergelegde attest van de ouderenraad betreft, stelt de Raad, in navolging van de 

commissaris-generaal vast dat de inhoud van dit document niet overeenstemt met zijn verklaringen in 

zijn eerste verzoek, nu hierin bij de beschrijving van het incident geen melding wordt gemaakt van F.M., 

terwijl verzoeker verklaarde dat F.M. hierbij aanwezig was en dat volgens het attest verzoeker zijn 

evenwicht verloor en daarna een onbekende een kom water omstootte, terwijl hij in het kader van zijn 

eerste verzoek verklaarde dat hij neerzat, werd vastgehouden en F.M. een kom water over hem heen 

goot. Evenwel stelt de Raad vast dat in de bestreden beslissing geen inhoudelijke beoordeling wordt 

gemaakt van het door verzoeker neergelegde attest van zijn advocaat, maar enkel wordt gesteld dat het 

om een kopie gaat en dat “attesten van een advocaat kunnen niet weerhouden worden als objectieve 

bron”. De Raad stelt vast dat uit de verklaring volgend verzoek niet kan blijken dat verzoeker verdere 

vragen werden gesteld over de door hem neergelegde documenten tijdens het interview bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken. Verzoeker werd niet uitgenodigd voor een persoonlijk onderhoud door 

verwerende partij en heeft bijgevolg evenmin de kans gekregen om deze documenten verder toe te 

lichten. In het document van zijn advocaat wordt verwezen naar een strafzaak tegen verzoeker inzake 

het verkrijgen van fondsen vanuit de bezette gebieden in ruil voor het doorgeven van informatie over 

mensen en plaatsen in de Gazastrook aan vijandige partijen die het verzet en de veiligheid van de 

Gazastrook schaden.  

Uit het administratief dossier kan niet blijken of deze documenten al dan niet reeds werden neergelegd 

door verzoeker in het kader van zijn vorig verzoek om internationale bescherming, nu elke informatie 

inzake zijn op 1 december 2020 ingediende verzoek om internationale bescherming ontbreekt in het 

administratief dossier. De Raad kan bijgevolg ook niet nagaan of verzoekers verklaring dat hij nu 

beschuldigd wordt van collaboratie met Israël en het aannemen van Israëlisch geld  in het verlengde ligt 

van iets dat op geen enkele wijze als aangetoond wordt beschouwd, zoals in de bestreden beslissing 

wordt gesteld. Dat deze verklaringen geen aanleiding kunnen geven tot een nieuwe beoordeling van zijn 

asielrelaas en niet van aard zijn om de vastgestelde ongeloofwaardigheid op te heffen, kan dan ook in 

de huidige stand van zaken en op basis van de voor de Raad beschikbare informatie niet worden 

bijgetreden. Er kan op dit ogenblik dan ook niet worden vastgesteld door de Raad of verzoekers 

verklaringen in het kader van zijn derde verzoeker en het attest van zijn advocaat neergelegd bij zijn 

derde verzoek om internationale bescherming kunnen worden beschouwd als nieuwe elementen die de 

kans aanzienlijk groter maken dat verzoeker in aanmerking komt voor internationale bescherming in de 

zin van artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet. De Raad herinnert er ook aan dat het 

Hof van Justitie oordeelde dat de beoordeling van de feiten en omstandigheden ter staving van een 

volgend verzoek, zoals dat het geval is voor een eerste verzoek, moet gebeuren overeenkomstig artikel 

4 van de Kwalificatierichtlijn en dus in samenwerking met de verzoeker, met inbegrip van een document 

waarvan de authenticiteit niet kan worden vastgesteld of waarvan de bron niet objectief verifieerbaar is 

(punt 61). De loutere vaststelling dat de authenticiteit van een document niet kan worden vastgesteld of 

de bron van een document niet objectief verifieerbaar is, kan volgens de voormelde rechtspraak van het 

Hof van Justitie niet volstaan om een document automatisch te beschouwen als een document dat geen 

nieuw element of nieuwe bevinding is in de zin van artikel 40, lid 2 van de Asielprocedurerichtlijn, 

gelezen in samenhang met artikel 4, lid 2 van de Kwalificatierichtlijn (HvJ, C-921/19, LH tegen 

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, punt 54).  

 

5.4. Voorts stelt de Raad vast dat de door verzoeker neergelegde medische documenten bij de 

indiening van zijn tweede volgend verzoek en de recente medische documenten ter terechtzitting van de 
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Raad - die allen dateren van na het voormelde arrest van de Raad van 30 oktober 2020 en de in de 

bestreden beslissing vermelde niet-ontvankelijkheidsbeslissing van verwerende partij dd. 29 januari 

2021 - wijzen op zeer ernstige psychologische problemen in hoofde van verzoeker, die gezien de 

specifieke situatie in Gaza, ter dege in rekening moeten worden gebracht  bij de beoordeling van 

verzoekers bijzondere procedurele noden en diens actuele nood aan internationale bescherming.  

 

5.4.1. In de email dd. 22 juli 2021 van E.D., docteur en psychologie, psychothérapeute, sexuologue aan 

verzoekers advocaat, wordt gesteld dat hij verzoeker 3 maal op consultatie heeft ontvangen met een 

Arabische tolk nadat verzoeker werd doorverwezen door zijn sociaal assistente, J. V. van het 

opvangcentrum in Sint-Truiden waar hij verblijft. E.D. stelt verder wat de psychologische problemen van 

verzoeker betreft, het volgende: “Actuellement, je vois effectivement un homme psychiquement (très) 

fragilisé. Il rapporte des troubles du sommeil, des cauchemars fréquents, des problèmes de 

concentration, des oublis, une humeur dépressive, à la limite mélancolique, une anhédonie, des 

difficultés à penser, des indécisions. Vu ce tableau, je retiens à ce stade du suivi le diagsnostic d’un 

trouble dépressif diagnostic à confirmer et à préciser plus tard dans le suivi. Comme je le fais pour tous 

mes patients, je suis disposé, le cas échéant, à rédiger une attestation psychologique plus 

circonstanciée reprenant un psychodiagnostic dans un cadre de référence DSMV plus tard dans le suivi, 

c’est-à-dire après min 6 entretiens donc pas avant la fin septembre vu mes congés. (Vrije vertaling : “Op 

dit moment ga ik om met een man die (zeer) psychologisch kwetsbaar is. Hij meldt slaapstoornissen, 

frequente nachtmerries, concentratieproblemen, vergeetachtigheid, een depressieve stemming, 

grenzend aan melancholie, anhedonie, moeite met denken, besluiteloosheid. Gezien dit beeld houd ik in 

dit stadium van de follow-up vast aan de diagnose van een depressieve stoornis, die later in de follow-

up zal worden bevestigd en gespecificeerd. Zoals ik voor al mijn patiënten doe, ben ik bereid om, indien 

nodig, een meer gedetailleerd psychologisch getuigschrift uit te schrijven met een psychodiagnose 

binnen een DSMV-referentiekader later in de follow-up, d.w.z. na minstens 6 gesprekken, d.w.z. niet 

vóór eind september, gezien mijn vakantie”). Uit het administratief dossier blijkt verder dat het initieel op 

31 mei 2021 geplande interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken in het kader van zijn derde volgend 

verzoek werd uitgesteld op basis van een doktersattest dd. 27 mei 2021 waarin de huisarts verklaart dat 

hij na uitgebreid onderzoek met hulp van een tolk van mening is dat verzoeker zo depressief en negatief 

is dat hij voorlopig gedurende een maand niet in staat is om een interview te doen (administratief 

dossier, “Bijkomende informatie – Deel CGVS”).  

In de bestreden beslissing wordt de eerdere beoordeling van afwezigheid van bijzondere procedurele 

noden in hoofde van verzoeker die het nemen van bepaalde specifieke steunmaatregelen 

rechtvaardigen, bevestigd. Er wordt in dit verband verwezen naar het gegeven dat verzoeker weliswaar 

een mail van zijn psycholoog voorlegt, maar dat hij zelf heeft aangegeven dat er geen elementen of 

omstandigheden zijn die zijn deelname aan de procedure of het vertellen van zijn verhaal bemoeilijken. 

Verzoeker betwist deze beoordeling en stelt dat verwerende partij niet de correcte besluiten heeft 

getrokken uit de email van zijn psycholoog.  

 

Artikel 48/9 van de Vreemdelingenwet houdt in dat verzoekers die als gevolg van hun individuele 

omstandigheden beperkt zijn in hun mogelijkheden om de rechten te genieten waarop zij aanspraak 

kunnen maken en om te voldoen aan de verplichtingen die hen worden opgelegd (Parl.St., Kamer, 

2016-2017, DOC 54-2548/001, p. 54), passende steun kunnen genieten in de loop van de procedure. 

Verzoekers die bijzondere procedurele noden hebben, worden dus best als dusdanig herkend voordat 

een beslissing door het CGVS wordt genomen.  

Het betreft een inspanningsverbintenis in hoofde van het CGVS (Parl.St., Kamer, 2016-2017, DOC 54-

2548/001, p. 55). De beoordeling of de verzoeker om internationale bescherming bijzondere procedurele 

noden heeft blijft, overeenkomstig artikel 48/9 § 7, eerste lid van de Vreemdelingenwet behouden in 

geval van een volgend verzoek. Evenwel kan de verzoeker in afwijking hiervan alsnog in de in artikel 

51/8 van de Vreemdelingenwet bedoelde verklaring overtuigende elementen aanbrengen waaruit zijn 

bijzondere procedurele noden zouden blijken, zelfs al werd er tijdens het vorig verzoek nog geoordeeld 

dat hij deze niet had (artikel 48/9 § 7, derde lid van de Vreemdelingenwet). Het komt in beginsel de 

verzoeker toe om op precieze en omstandige wijze zowel medische als niet-medische elementen aan te 

brengen waaruit zijn bijzondere procedurele noden blijken. De graad van deze medewerkingsplicht die 

op de verzoeker rust moet evenwel beoordeeld worden in het licht van zijn  individuele omstandigheden. 

Daarnaast rust op de commissaris-generaal in deze ook een samenwerkingsplicht die voorspruit uit de 

inspanningsverbintenis om bijzondere procedurele noden te herkennen. Er wordt aan herinnerd dat de 

verzoeker ook over de mogelijkheid beschikt om elementen met betrekking tot deze beoordeling aan te 

brengen in het kader van het beroep tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de 

Vluchtelingen en de Staatlozen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Parl.St., Kamer, 2016-

2017, DOC 54-2548/001, p. 55-56; GwH 25 februari 2021, nr. 23/2021, B.46 e.v.). 
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Zo uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker negatief antwoordde op de vraag of er elementen of 

omstandigheden zijn die zijn deelname aan de procedure of het vertellen van zijn verhaal bemoeilijken, 

blijkt uit de email van de psycholoog dat hem onder meer slaapstoornissen, vergeetachtigheid en moeite 

met denken werd gemeld en dat hij op dat ogenblik een depressieve stoornis als diagnose stelt, die 

verder zal gespecificeerd worden. In de bestreden beslissing wordt gesteld dat “uit de mail van uw 

psycholoog blijkt dat verder psychologisch contact nodig is om tot een gegronde vaststelling van uw 

psychologische problemen te komen. Aldus kan hier geen conclusie uit getrokken worden wat betreft uw 

cognitieve capaciteiten”. Hieruit blijkt dat verwerende partij van mening is dat geen conclusies kunnen 

getrokken worden uit dit document met betrekking tot verzoekers cognitieve capaciteiten en dus de 

mogelijkheden van verzoeker om de rechten te genieten waarop hij aanspraak kan maken en om te 

voldoen aan de verplichtingen die hem worden opgelegd in het kader van de procedure. De verwijzing 

naar de psychologische problemen van verzoeker en het gegeven dat verder psychologisch contact 

noodzakelijk is om deze verder te duiden, staat dan ook haaks op het besluit van verwerende partij dat 

de vorige beoordeling onverkort blijft gelden en dat redelijkerwijze aangenomen kan worden dat 

verzoekers rechten gerespecteerd worden en dat hij in de gegeven omstandigheden aan zijn 

verplichtingen kan voldoen. Dit is des te meer het geval nu in de email van de psycholoog uitdrukkelijk 

verwezen wordt naar specifieke problemen die wel degelijk een impact kunnen hebben op verzoekers 

cognitieve capaciteiten.  

 

De conclusie van verwerende partij in de bestreden beslissing dat de eerdere beoordeling van 

verzoekers bijzondere procedurele noden onverkort blijft gelden was minstens voorbarig en getuigt niet 

van een zorgvuldig onderzoek.   

 

5.4.2. Voorts stelt de Raad vast dat verzoekers actuele bijzondere kwetsbaarheid blijkt uit het verloop 

van de terechtzitting van de Raad en de documenten die verzoeker er neerlegt. Verzoeker verschijnt ter 

terechtzitting en legt een overzicht neer van verslagen van talrijke consultaties in het Opvangcentrum in 

Sint-Truiden tussen 11 september 2018 en 29 maart 2022 en een medicatiehistoriek per consultatie. Het 

document bevat per consultatie de aantekeningen door onder meer verpleegkundigen, een arts, een 

administratieve medewerkster, en een aantal personen waarvan de functie in het opvangcentrum niet 

wordt vermeld. In het verzoekschrift wordt summier verwezen naar de opname van verzoeker in de 

psychiatrie en een zelfmoordpoging van verzoeker, maar hiervan wordt in het verzoekschrift verder 

geen enkel stuk bijgebracht. Het overzicht van consultaties in het Opvangcentrum van Sint-Truiden 

vermeldt in een notitie genoteerd door D.C.I. (arts STR) op 2 december 2021 onder meer chronische 

depressie met suïcidaliteit en een recente opname Asster. Recentere notities bij consultaties maken 

melding van donkere gedachten (18 maart 2022) en (nieuwe) poging tot opname Asster ter observatie 

(28 maart 2022). Verder wordt in het overzicht ook melding gemaakt van chronische gastritis en majeure 

depressie. Ter terechtzitting werd verzoeker onwel en moest om die reden de zittingszaal tijdelijk 

verlaten. Verzoeker was fysiek en mentaal niet in staat om verdere toelichting te geven bij de 

documenten die hij ter terechtzitting neerlegde.  

 

Deze door verzoeker voorgelegde documenten wijzen op een ernstige psychologische en medische 

problematiek die aanzienlijk verslechterd is na het arrest van de Raad van 30 oktober 2020 in het kader 

van zijn eerste verzoek om internationale bescherming en die tevens relevant is in het kader van de 

actuele humanitaire en veiligheidssituatie in Gaza en de beoordeling van verzoekers actuele nood aan 

internationale bescherming. Er liggen evenwel geen attesten voor van het psychiatrische ziekenhuis 

waarin verzoeker werd opgenomen. De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing geen actuele 

beoordeling werd gemaakt van verzoekers nood aan internationale bescherming in het licht van artikel 

48/4, § 2, b) van de Vreemdelingenwet op grond van zijn actuele individuele omstandigheden, de 

huidige situatie van zijn familie en de impact van zijn psychologische en medische problemen op zijn 

mogelijkheden om in zijn elementaire levensbehoeften te voorzien in de huidige context in Gaza. 

Evenmin werd in de bestreden beslissing rekening gehouden met verzoekers verslechterde 

psychologische en medische problematiek in de beoordeling van verzoekers persoonlijke 

omstandigheden in het kader van het onderzoek naar de toepassing van artikel 48/4 § 2, c) van de 

Vreemdelingenwet. Zoals reeds aangehaald werd verzoeker hier ook niet over gehoord door 

verwerende partij in het kader van het huidige volgend verzoek om internationale bescherming.  

 

De Raad wijst er in dit verband op dat uit de beschikbare landeninformatie blijkt dat de 

levensomstandigheden in Gaza erbarmelijk kunnen zijn en dat de socio-economische situatie in Gaza 

(mede) wordt veroorzaakt door het Israëlisch-Palestijns conflict. De jarenlange blokkade door Israël, 

‘Operatie Beschermde Rand’ in 2014, de vernietiging van de tunnels door de Egyptische en Israëlische 

autoriteiten en de versterking van de blokkade door de Egyptische autoriteiten hebben een enorme 
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impact (gehad) op de humanitaire omstandigheden in de Gazastrook. De plotse en hevige uitbarsting 

van het geweld in de Gazastrook in mei 2021 heeft opnieuw een negatieve impact gehad op de 

algemene socio-economische situatie aldaar. Ook kan worden aangenomen dat de financiële crisis bij 

UNRWA een impact heeft op de gehele economie van Gaza, die heden verder is achteruit gegaan (zie 

COI Focus van 27 augustus 2021 waar wordt vermeld dat het werkloosheidspercentage daardoor zou 

kunnen stijgen tot 50% en dat het armoedecijfer eveneens zou kunnen stijgen tot 59,3% van de 

Gazanen die leven onder de armoedegrens van 5,5 dollar per dag (p. 16). De economische en 

humanitaire situatie blijft zeer precair en de socio-economische gevolgen van de oorlog van mei 2021 

blijven voelbaar voor vele Gazanen, in het bijzonder de meest kwetsbaren. Uit het ACAPS Thematic 

Report, “Palestine. Social impacts of the humanitarian situation”, 19 October 2021 blijkt verder dat 

mentale gezondheidsproblemen veelvuldig voorkomen in de Gazastrook als gevolg van de lange 

termijneffecten van de blokkade en het gebrek aan economische mogelijkheden, wat uitmondt in 

destructieve mechanismen om hiermee om te gaan zoals drugsgebruik. De hopeloosheid en 

uitzichtloosheid van de situatie is één van de factoren achter zelfmoorden onder de Palestijnse jongeren 

en deze problemen worden nog versterkt door de gewelddadige incidenten zoals de escalatie van 

vijandelijkheden in mei 2021 (ACAPS, p. 5).  

Zo uit deze informatie kan blijken dat de humanitaire en socio-economische situatie in Gaza na de 

laatste oorlog van mei 2021 zeer precair blijft, stelt de Raad ook vast dat de door partijen voorgelegde 

rapporten geen specifieke informatie bevat met betrekking tot de huidige capaciteit inzake geestelijke 

gezondheidszorg in Gaza en dat de meest recente informatie inzake de mogelijkheid van terugkeer naar 

Gaza dateert van september 2020 en evenmin toelaat te beoordelen welke impact verzoekers 

specifieke kwetsbaarheid heeft op de mogelijkheid tot terugkeer.  

 

Verwerende partij stelt, na inzage van de nieuwe elementen neergelegd door verzoeker, dat het volgens 

haar aangewezen is om de zaak terug te sturen naar het CGVS voor verder onderzoek en zich te 

gedragen naar de wijsheid van de Raad.  

 

De Raad is van oordeel dat de voorgelegde documenten wijzen op een ernstige psychologische en 

medische problematiek in hoofde van verzoeker die aanzienlijk verslechterd is na het arrest van de 

Raad van 30 oktober 2020 en de beslissing van de commissaris-generaal genomen op 29 januari 2021 

in het kader van verzoekers eerste volgend verzoek en die in casu, in het licht van de actuele 

humanitaire en veiligheidssituatie in Gaza, moeten beschouwd worden als nieuwe elementen die de 

kans aanzienlijk vergroten dat verzoeker voor internationale bescherming in aanmerking komt. Een 

actuele beoordeling van verzoekers specifieke kwetsbaarheid en individuele omstandigheden, rekening 

houdende met recente informatie inzake de socio-economische, humanitaire en veiligheidssituatie in 

Gaza en de mogelijkheid van terugkeer voor personen met een bijzondere kwetsbaarheid naar Gaza is 

evenwel noodzakelijk.  

 

Aangezien de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in deze de nodige onderzoeksbevoegdheid 

ontbeert en gelet op de grenzen van ondervraging ter terechtzitting, ontbreekt het de Raad derhalve aan 

essentiële elementen om te komen tot de in artikel 39/2, § 1, tweede lid, 1° van de Vreemdelingenwet 

bedoelde bevestiging of hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen te moeten bevelen. 

Bijgevolg dient de bestreden beslissing overeenkomstig artikel 39/2, § 1, tweede lid, 3° van de 

Vreemdelingenwet te worden vernietigd. 

 

Voorgaande vaststellingen volstaan om de overige in het verzoekschrift aangevoerde middelen en 

grieven niet verder te onderzoeken. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

De beslissing genomen door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op 

20 september 2021 wordt vernietigd. 

 

Artikel 2 

 

De zaak wordt teruggezonden naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. 

 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig april tweeduizend 

tweeëntwintig door: 

 

dhr. K. POLLET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken, 

 

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

A.-M. DE WEERDT K. POLLET 

 


