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nr. 101 699 van 25 april 2013

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Egyptische nationaliteit te zijn, op 23 januari 2013

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

staatlozen van 7 januari 2013.

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 14 februari 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 maart 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat T. VAN DEN BOSSCHE en van

attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam toe op Belgisch grondgebied op 6 september 2002 en diende op 14 juni 2012 een

asielaanvraag in.

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatslozen nam op 7 januari 2013 een

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

Verzoeker werd hiervan per aangetekend schrijven van 8 januari 2013 in kennis gesteld.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
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U verklaart de Egyptische nationaliteit te bezitten. U zou een koptische christen zijn afkomstig van

Safat al Leban in Al Miniya. U bent tot het middelbaar onderwijs naar school gegaan. Nadien werkte u

als landbouwer. Op een dag in maart 1999 kwam M.(…) O.(…) I.(…), een radicale moslim, naar u

thuis om geld te eisen omdat u een christen bent. Enkele dagen later werd u door M.(…) en zijn

vriend H.(…) D.(…) A.(…) aangevallen. U werd geslagen. Ze dwongen u om vier lege

ontvangstbewijzen te tekenen en een document waarin u verklaarde dat u zich had bekeerd tot de

islam. U ging diezelfde dag klacht neerleggen bij de politie. Drie dagen later kwam u M.(…) en H.(…)

opnieuw tegen. Ze vroegen u afstand te doen van uw klacht, dan zouden ze u niet meer lastig vallen.

Daarop hebt u uw klacht niet meer verder opgevolgd en lieten ze u met rust. Eind mei 2002, toen u op

weg was naar uw zus, werd u door M.(…) en H.(…) tegengehouden en geslagen. Ze dreigden u te

vermoorden als u geen moslim zou worden. U viel bewusteloos en werd wakker in het ziekenhuis. De

volgende dag diende u klacht in tegen hen. Nadat u het ziekenhuis verliet, ging u niet meer haar huis

maar bleef bij uw broer in het centrum van Al Miniya. U bleef daar wonen van 1 juni 2002 tot 6

september 2002. U zou Egypte op 6 september 2002 hebben verlaten samen met uw moeder. U reisde

met het vliegtuig vanuit Cairo naar België waar u dezelfde dag aankwam. Na een maand keerde uw

moeder terug naar Egypte. U bleef in België. U hebt twee keer een regularisatieaanvraag ingediend:

één keer omwille van medische redenen en één keer omwille van humanitaire redenen. Beide

aanvragen werden geweigerd. Op 14 juni 2012 diende u een asiel aanvraag in. Op 19 juni 2012 kwam u

te weten dat u in Egypte was veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. H.(…) zou klacht tegen u hebben

ingediend omdat u zogezegd een som geld van hem had ontvangen en hem dat niet had terugbetaald.

Ter staving van uw asielrelaas legt u volgende documenten voor: uw paspoort, uw geboorteakte,

een klacht dd. 25/03/1999, een medisch attest dd. 25/03/1999, een proces verbaal dd. 25/03/1999,

de heropening van het proces verbaal dd. 29/03/1999, een proces verbaal dd. 27/05/2002, een

ontslagbrief van het ziekenhuis dd. 27/05/2002, een heropening van het proces verbaal dd. 27/05/2002,

een heropening van het proces verbaal dd. 29/05/2002, een heropening van het proces verbaal

dd. 30/05/2002, een vonnis dd. 17/08/2003, een attest van de priester van uw dorp dd. 12/06/2012,

een attest van de Arabische evangelische kerk in Vilvoorde dd. 26/05/2012, algemene rapporten over

de situatie van kopten in Egypte en een DHL verzendingsbewijs.

B. Motivering

Er dient door het Commissariaat-generaal te worden opgemerkt dat u niet aannemelijk hebt gemaakt

dat er in uw hoofde sprake is van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van

de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in de definitie

van subsidiaire bescherming.

U vreest te worden gedood door moslimextremisten en te worden veroordeeld tot drie

jaar gevangenisstraf (CGVS, 04/10/2012, p. 8, p. 14). Er dient echter te worden vastgesteld dat er

geen geloof kan worden gehecht aan die vrees.

Vooreerst dienen er een aantal discrepanties te worden opgemerkt tussen uw verklaringen en de

inhoud van de documenten die u voorlegt ter staving van uw vluchtrelaas, waardoor de

geloofwaardigheid van de door u ingeroepen feiten in het gedrang brengt. Op het CGVS verklaarde u

dat M.(…) in maart 1999 bij u thuis langskwam om geld van u te eisen (CGVS, 04/10/2012, p. 8). In het

proces-verbaal en het attest van het openbaar ministerie die u hierover voorlegt, staat echter te lezen

dat hij een week voordien bij u langskwam. Verder verklaarde u op het CGVS dat u eerst thuis werd

benaderd en dat u drie dagen later werd aangevallen toen u terugkwam van de boerderij (CGVS,

04/10/2012, p. 9). In de klacht staat echter te lezen dat deze aanval plaatsvond een week nadat ze bij u

thuis waren langs gekomen. Vervolgens is het opvallend dat u op het CGVS verklaarde dat u, voordat

M.(…) bij u thuis langskwam, geen problemen had met M.(…) of zijn familie (CGVS, 04/10/2012, p. 9). U

haalt voor 1999 ook geen andere incidenten aan behalve het bezoek bij u thuis en de aanval drie dagen

later. In de klacht staat echter te lezen dat ze u voordien al hadden opgepakt en bedreigd te vermoorden

en dat ze u sindsdien overal volgden. Dergelijke discrepanties doen ernstige twijfels rijzen over de

oprechtheid van uw verklaringen.

Eveneens opmerkelijk is dat u, gevraagd naar de verwondingen die u had ten gevolge van de aanval

in 1999, zich dit niet meer kan herinneren (CGVS p.10). Dergelijk vage verklaringen bevestigen het

weinig geloofwaardige karakter van uw verklaringen hieromtrent.

Ook in verband met de feiten die zich in mei 2002 zouden hebben afgespeeld, komen uw

verklaringen en de inhoud van de documenten niet overeen. Zo verklaarde u op het CGVS dat ze geen

geld eisten toen ze u aanvielen in mei 2002. Ze zouden u enkel met de dood hebben bedreigd als u zich

niet bekeerde tot de islam (CGVS, 04/10/2012, p. 12). Nochtans staat er in de klacht te lezen dat ze

wel eisten dat u losgeld zou betalen. Voorts moet worden geconstateerd dat u op het CGVS verklaarde

dat u één dag in het ziekenhuis bleef (CGVS, 04/10/2012, p. 12). Ook op het medisch attest dat u

voorlegt staat dat u één dag in het ziekenhuis bleef namelijk op 27 mei 2002. Volgens dat attest werd u

op 27 mei 2002 uit het ziekenhuis ontslagen. Toch staat er in de het proces verbaal te lezen dat u
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werd ondervraagd door de politie officier in de behandelingskamer van het ziekenhuis op 29 mei 2002,

nadat uw behandelende arts groen licht had gegeven voor een ondervraging. In dit verband moet ook

worden aangestipt dat uw verklaringen over het moment dat u uw huis in Safat al Leban verliet en het

attest van het ziekenhuis niet overeenkomen. In het begin van het gehoor op het CGVS verklaarde u

uitdrukkelijk dat u uw huis verliet op 1 juni 2002 (CGVS, 04/10/2012, p. 2). Later tijdens het gehoor

verklaarde u echter dat u niet meer naar huis ging nadat u uit het ziekenhuis was ontslagen (CGVS,

04/10/2012, p. 12). Volgens de documenten die u voorlegt, werd u echter uit het ziekenhuis ontslagen

op 27 mei 2002, en niet op 1 juni 2002. Ook deze vaststellingen trekken de geloofwaardigheid uw

asielrelaas danig in twijfel.

Bovendien moet met betrekking tot de processen verbaal en de attesten van het openbaar

ministerie, waarvan u verklaart dat het de originele documenten zijn (CGVS p.7), worden opgemerkt dat

met het blote oog kan worden vastgesteld dat de stempels ingescand zijn. Bijgevolg rijzen er ook twijfels

over de authenticiteit van de documenten. Bovendien moet worden geconstateerd dat u sinds 6

september 2002 in België bent maar dat u pas op 14 juni 2012, nadat u een bevel om het grondgebied

te verlaten, een asielaanvraag hebt ingediend. Het feit dat u bijna tien jaar hebt gewacht om een

asielaanvraag in te dienen ondermijnt op zeer ernstige wijze de geloofwaardigheid en de ernst van uw

vrees. Als u daadwerkelijk een gegronde vrees koesterde om te worden vermoord en u niet op de

bescherming kon rekenen van de autoriteiten van uw eigen land, mag er van u worden verwacht dat u

zich zou beroepen op internationale bescherming op het moment dat u in Europa aankwam. Het feit dat

u bijna 10 jaar wachtte om dit te doen, valt niet in overeenstemming te brengen met uw vrees, temeer

daar u wel de weg naar de bevoegde autoriteiten wist te vinden en twee maal een regularisatieaanvraag

indiende. Aan uw bewering dat u in Egypte in 2003 bent veroordeeld tot drie jaar gevangenis straf kan,

in het licht van bovenstaande vaststellingen, evenmin geloof worden gehecht. Aangezien er weinig

geloof kan worden gehecht aan de door u ingeroepen problemen met M.(…) en H.(…), rijzen er

natuurlijk ook ernstige twijfels over de geloofwaardigheid van het vonnis aangezien deze gelinkt zijn.

Vervolgens is het weinig geloofwaardig dat u daar tot juni 2012 nooit iets van zou hebben geweten. Er

dient immers te worden opgemerkt dat in de klacht staat dat er reeds in 2001 klacht tegen u was

ingediend en dat er sinds 24 december 2001 verschillende zittingen werden gehouden. De klacht was

dus al ingediend en er werden reeds zittingen gehouden toen u nog in Egypte verbleef. Bovendien blijkt

uit uw verklaringen dat de politie zes of zeven jaar geleden al op zoek zijn geweest naar u (CGVS p.15)

waardoor men toch wel kan verwachten dat u zich, via een advocaat of op een andere manier, zou

hebben proberen te informeren waarom u gezocht.

In elk geval is het uitermate bevreemdend dat u met geen woord heeft gerept over deze veroordeling

bij het invullen van de vragenlijst van het CGVS bij DVZ. Noch wanneer u werd gevraagd uw problemen

uit de doeken te doen, noch toen u expliciet werd gevraagd of u ooit veroordeeld bent door een

rechtbank (vragenlijst p.2,3). Nochtans zou u de dag voordien hebben ontdekt dat u was veroordeeld

(CGVS p.15). Dat u heeft nagelaten dit te vermelden bij het invullen van de vragenlijst, doet in ernstige

mate twijfelen aan de oprechtheid van uw asielaanvraag.

Vervolgens dient te worden vastgesteld dat u wel zeer weinig blijkt te weten over het vermeende

vonnis. Zo weet u niet hoe groot het bedrag is dat u zogezegd van H.(…) zou hebben geleend, hoewel

dit duidelijk in het vonnis is vermeld (CGVS p.14). U verklaart dat de klacht is ingediend toen u reeds

in België was, doch u kan niet preciseren wanneer (CGVS p.8, 14). Uit het vonnis blijkt in tegenstelling

met uw beweringen dat de klacht reeds in 2001, en dus vóór uw vertrek uit Egypte, werd ingediend. U

weet niet of er een zitting was in uw zaak (CGVS, 04/10/2012, p. 14), terwijl dit eveneens uitdrukkelijk

staat vermeld in het vonnis. Tot slot dient te worden vastgesteld dat u verklaarde dat u het Egypte

hebt verlaten op 6 september 2002 met uw eigen paspoort (CGVS, 04/10/2012, p. 7). Het feit dat u uw

land hebt kunnen verlaten, via de luchthaven van Cairo, met uw eigen nationaal paspoort, valt niet

in oversteenstemming te brengen met de gegevens uit het vonnis waaruit blijkt dat er op dat moment

een gerechtelijk onderzoek tegen u liep. Als er op dat moment daadwerkelijk een onderzoek tegen u

liep, is het weinig plausibel dat u niet zou worden tegengehouden door de grensautoriteiten op het

moment dat u het land trachtte te verlaten. Deze vaststelling ondermijnt verder de geloofwaardigheid

van uw relaas.

Het CGVS erkent dat koptische christenen in Egypte het voorwerp kunnen uitmaken van

discriminatoire maatregelen, maar benadrukt echter ook meteen dat, om te oordelen of discriminatoire

maatregelen op zich een vervolging in de zin van de Conventie betekenen, alle omstandigheden in

overweging dienen te worden genomen. Het ontzeggen van bepaalde rechten en een discriminerende

bejegening houden op zich geen vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin in. Om tot de erkenning van

de status van vluchteling te leiden moeten het ontzeggen van rechten en de discriminatie van die aard

zijn dat zij aanleiding geven tot een toestand die gelijkgeschakeld kan worden met een vrees in

vluchtelingenrechtelijke zin. Zulks houdt in dat de gevreesde problemen dermate systematisch en
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ingrijpend zijn dat fundamentele mensenrechten worden aangetast waardoor het leven in het land van

herkomst ondraaglijk wordt.

U haalt zelf geen concrete vormen van discriminatie aan.

Uit de informatie waarover het CGVS beschikt (en waarvan een kopie werd toegevoegd aan

het administratief dossier) blijkt dat de situatie voor kopten in Egypte weliswaar enigszins zorgwekkend

is, doch uit niets kan afgeleid worden dat het loutere feit kopt te zijn in Egypte en het daaraan

gekoppeld ontzegd zijn van bepaalde algemene rechten op zich voldoende is om te besluiten tot de

erkenning van de status van vluchteling in toepassing van artikel 1, A (2), van het Verdrag van Genève

van 28 juli 1951 of te besluiten tot de toekenning van de subsidiaire bescherming. Deze vrees voor

vervolging en dit reëel risico op ernstige schade dienen in concreto te worden aangetoond en u blijft hier

in gebreke.

Gelet op bovenstaande vaststellingen hebt u niet aannemelijk gemaakt Egypte te hebben verlaten

uit een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève. Naast de toekenning

van een vluchtelingenstatus, kan een asielzoeker door het CGVS evenwel een beschermingsstatus

krijgen ten gevolge van de algemene situatie in zijn regio van herkomst.

Uit een grondige analyse van de actuele veiligheidssituatie in Egypte blijkt dat er geen sprake is van

een binnenlands gewapend conflict. De media maken vooralsnog geen melding van

veralgemeende veiligheidsproblemen waarvan de Egyptische bevolking het slachtoffer dreigt te worden.

Voorts is het geweld waarvan actueel sprake in Egypte incidenteel en gelokaliseerd van aard en de

impact ervan op het leven van de gewone burger is eerder beperkt. Er is aldus geen sprake van

aanhoudend geweld of een openlijk militair conflict tussen strijdkrachten van het huidige regime en

georganiseerde gewapende groeperingen (zie bijgevoegde SRB: Egypte – Situation politique et

sécuritaire, d.d. 23 augustus 2012).

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 voor burgers in Egypte actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden

van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het

kader van een gewapend conflict. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.

Actueel is er voor burgers in de Egypte aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art.

48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet.

De documenten die u voorlegt zijn niet in staat bovenstaande appreciatie om te buigen. Uw paspoort

en geboorteakte bevestigen uw identiteit en afkomst waaraan hier niet wordt getwijfeld. Het attest van

uw priester die volgens uw verklaringen uw problemen bevestigt, is niet van die aard dat het

bovenstaande appreciatie kan wijzigen. Documenten dienen immers gepaard te gaan met

geloofwaardige en coherente verklaringen, hetgeen hier niet het geval is. Het attest van de kerk in

Vilvoorde, stelt enkel dat u lid bent van de Evangelische Arabische kerk, maar doet geen uitspraak over

de door u ingeroepen vluchtmotieven. De algemene rapporten over de situatie van christenen in Egypte

(o.a. in uw dorp), doen evenmin uitspraak over uw vermeende persoonlijke problemen. U hebt immers

verklaard dat u niet in die rapporten wordt vernoemd (CGVS, 04/10/2012, p. 7). Bovendien werd ook,

zoals hierboven uiteengezet, de algemene situatie van de kopten in Egypte in overweging genomen.

Het verzendbewijs van DHL toont enkel aan dat er documenten naar u werden verstuurd vanuit Egypte.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. ‘Aangaande de weigering van de hoedanigheid als vluchteling’ betwist verzoeker ten stelligste

onvoldoende feiten en elementen te hebben aangehaald om tot een gegronde vrees voor vervolging te

kunnen besluiten. Verzoeker wijst erop dat hij zijn thuisland wel degelijk verlaten heeft omwille van de

ernstige problemen die hij aldaar ondervond en dat hij onmogelijk kan terugkeren. Vervolgens haalt hij

aan dat zijn familie in België woont en dat hij een christen is. Volgens verzoeker is het algemeen gekend

dat christenen in Egypte sinds het aftreden van president Moebarak ernstige problemen ondervinden.

Verzoeker stelt dat de media alarmerende berichten met betrekking tot de situatie van christenen in

Egypte verspreiden en dat dit de commissaris-generaal onmogelijk ontgaan kan zijn. Hierbij haalt

verzoeker een artikel aan van http://www.trouw.nl, waarin een Egyptische mensenrechtenorganisatie

melding maakt van het vertrek van een deel van de Koptische christenen na het aftreden van president

Moebarak en waarvan verzoeker vervolgens een deel citeert. Een volgend artikel dat verzoeker

vermeldt, is afkomstig van http://www.likud.nl en spreekt, zoals verzoeker in zijn verzoekschrift

weergeeft, van een problematische situatie ten aanzien van de Koptische christenen in Egypte. Een
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derde en laatste artikel dat verzoeker citeert, is afkomstig van http://www.opendroos.nl en toont volgens

verzoeker de ernst van de situatie in Egypte aan. Verzoeker is van mening dat artikels aantonen dat de

Koptische christenen, waaronder hijzelf, daadwerkelijk problemen ondervinden in Egypte. Verder wijst

verzoeker erop dat sinds het aantreden van de nieuwe president Mohammed Morsi, die lid is van de

conservatieve Moslimbroeders, de situatie er voor christenen in Egypte zeker niet op vooruit is gegaan.

Omdat de sharia de basis vormt voor de nieuwe grondwet in Egypte, is het volgens verzoeker

aannemelijk dat de christenen in Egypte de komende jaren weinig heil mogen verwachten. De

commissaris-generaal had, aldus verzoeker, bij de beoordeling van zijn dossier met bovenstaande

elementen rekening moeten houden, maar dit gebeurde volgens hem niet. Dat er volgens de

commissaris-generaal een discrepantie is tussen zijn verklaringen en de gegevens die terug te vinden

zijn in de door hem neergelegde stukken en dat daardoor zijn geloofwaardigheid in het gedrang komt, is

volgens verzoeker foutief. Waar de commissaris-generaal struikelt over bepaalde data die hij heeft

opgegeven, wijst verzoeker erop dat de feiten zich 10 jaar geleden afspeelden en hij zich onmogelijk de

juiste dag en het juiste uur van de gebeurtenissen kan herinneren. Bovendien dient de commissaris-

generaal er volgens verzoeker rekening mee te houden dat de Egyptische ziekenhuizen er niet dezelfde

administratie op na houden als de ziekenhuizen in België. Verzoeker meent dat, mochten de data

vermeld op de attesten die hij tijdens zijn gehoor op het Commissariaat-generaal voorlegde enigszins

verschillen van zijn verklaringen, deze verschillen zeker niet van aard zijn om zijn hele asielrelaas in

twijfel te trekken. Verzoeker stelt oprecht en waarheidsgetrouw zijn relaas te hebben verteld, waarbij hij

herhaalt dat de feiten zich 10 jaar geleden afspeelden en nog steeds actueel zijn. Verzoeker betwist ten

zeerste dat, waar de commissaris-generaal zich vragen stelt over de authenticiteit van bepaalde

documenten, deze ‘vals’ zouden zijn. Verzoeker stipt aan dat hij deze documenten mocht ontvangen

van zijn advocaat in Egypte, waarbij hij vervolgens stelt dat “indien verwerende partij blijft beweren dat

deze documenten authentiek zouden zijn, dan dient ze dit te bewijzen.” Het valt verzoeker op dat er

nergens in de bestreden beslissing gewag wordt gemaakt van de legerdienst, terwijl hij dit in het

interview herhaaldelijk heeft opgeworpen. Verzoeker kende weliswaar geen problemen tijdens zijn

legerdienst, maar er deden zich problemen voor toen hij tijdens zijn laatste (leger)verlof terug in zijn

geboortedorp kwam. Ook wordt er, aldus verzoeker, nergens in de bestreden beslissing vermeld dat

verzoekers advocaat gedurende zijn verblijf van twee jaar in het leger gestopt was met het dossier tegen

de belagers en dit op zijn vraag. Daarnaast maakt de bestreden beslissing nergens gewag van het feit

dat verzoeker twee broers in België heeft. Dat verzoeker, zoals de commissaris-generaal stelt, zijn

thuisland zonder problemen kon verlaten terwijl er op dat ogenblik een gerechtelijk onderzoek tegen

hem liep, veronderstelt niet dat hij niet zou mogen of kunnen reizen, zo werpt verzoeker op. De

bewering van de commissaris-generaal op dit punt raakt volgens verzoeker kant noch wal. Verzoeker

wijst erop dat hij verschillende documenten aan de commissaris-generaal heeft overhandigd met

betrekking tot de situatie van de christenen in zijn dorp, maar dat de commissaris-generaal, die zelf

bevestigt dat de situatie van kopten in Egypte weliswaar zorgwekkend is, hieraan geen enkel gevolg

geeft. Verder houdt de commissaris-generaal geen rekening, zo beweert verzoeker, met het feit dat er in

zijn dorp verschillende mensen werden bedreigd of zelfs vermoord omwille van hun religieuze

overtuiging. Nochtans wordt er door de commissaris-generaal niet getwijfeld aan de identiteit en de

afkomst van verzoeker. Gelet op het voorgaande had de commissaris-generaal verzoeker dan ook het

vluchtelingenstatuut dienen toe te kennen, minstens het subsidiaire beschermingsstatuut.

“Aangaande de weigering van het subsidiaire beschermingsstatuut” zoals bedoeld in artikel 48/4 van de

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

verwijdering van vreemdelingen (vreemdelingenwet), zet verzoeker uiteen dat hij afkomstig is uit Safat al

Leban in al Miniya en christen is. Verder deelt verzoeker mee dat Egypte een overwegend islamitisch

land is en de nieuwe radicale president Morsi recent de sharia opnieuw invoerde. Verzoeker stelt verder

dat hij10 jaar geleden werd aangevallen en mishandeld door moslims enkel en alleen omdat hij christen

is. Tevens beweert verzoeker dat de situatie er in Egypte er niet op vooruit is gegaan en Kopten vrezen

voor hun leven. Verzoeker zegt de haat in levende lijve te hebben ondervonden en verwijst hierbij naar

de slagen die hem werden toegebracht door M. O. I. en zijn kompaan die hem het leven hadden kunnen

kosten. Verzoeker stelt de commissaris-generaal stukken te hebben overhandigd waaruit blijkt dat in zijn

geboortedorp Kopten recent werden aangevallen/vermoord en dat hem indien hij terugkeert naar zijn

thuisland een bitter lot wacht.

Verzoeker besluit dat er in zijnen hoofde wel degelijk een gegronde vrees voor vervolging in de zin van

artikel 1 A, lid 2 van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te

Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (Vluchtelingenverdrag) bestaat en dat

de motieven die in de beslissing worden aangehaald hieraan geen afbreuk doen, integendeel. Het

Commissariaat-generaal is in de bestreden beslissing volgens verzoeker dan ook verkeerdelijk tot het

besluit gekomen dat er geen gegronde vrees voor vervolging zou zijn en dat zijn leven niet in gevaar

zou zijn. Aldus, zo vervolgt verzoeker, houdt het Commissariaat-generaal geen rekening met de huidige
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politieke situatie in Egypte en met de situatie van Kopten in Egypte in het bijzonder. Tevens kan volgens

verzoeker een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

in zijnen hoofde worden weerhouden.

Als bijlage bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker aan aantal attesten toe, een uittreksel uit het

vreemdelingenregister van H. E. S. A., een kopie van een verklaring van de Evangelische Arabische

kerk, kopieën van regularisatieaanvragen van 15 december 2008, 16 september 2009 en 9 december

2010, een inschrijvingsbewijs van de Open School Antwerpen, een attest van inburgering, een

inschrijvingsbewijs van de Open School Antwerpen, een attest van deelname aan een cursus

Maatschappelijke Oriëntatie, een certificaat module 8 Nederlandse les, een brief van 29 mei 2008 van

S. J. educatief medewerkster Open School, een attest van de Open School Antwerpen Nederlands

tweede taal richtgraad 1, een deelcertificaat Nederlandse lessen, een certificaat module 9 Nederlandse

les, een doorverwijzing inschrijving Nederlands, een kopie van zijn arbeidskaart en een arbeids-

overeenkomst.

2.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met

algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen

en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006,

nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden

onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7 oktober

2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de

réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De Commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten onwaar

zouden zijn en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te

vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de

opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen

waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die een

toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.3. Een verwijzing naar de algemene situatie op basis van een aantal internetartikels volstaat niet om

aan te tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat

hem betreft een reëel risico bestaat op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming. Deze vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige schade dient in concreto

te worden aangetoond en verzoeker blijft hierover in gebreke (cf. RvS 9 juli 2003, nr. 121.481; RvS 15

december 2004, nr. 138.480). De internetartikels die verzoeker aanhaalt beschrijven het actuele

algemene klimaat tussen moslims en christenen in Egypte sedert het aantreden van president Morsi en

gaan in op enkele gewelddadige incidenten die hebben plaatsgehad. In tegenstelling tot wat verzoeker

beweert, toont deze informatie niet aan dat hij daadwerkelijk problemen zou ondervinden in Egypte.

Bovendien blijkt uit een lezing van de bestreden beslissing en uit de informatie die aan het administratief

dossier werd toegevoegd (stuk 13, Landeninformatie, SRB, Egypte, Situation politique et sécuritaire, 23

augustus 2012 en Chrétiens en Egypte, 25 juni 2012) dat de commissaris-generaal wel degelijk

rekening heeft gehouden met de actuele situatie in het land van herkomst van verzoeker, waardoor zijn

kritiek op dit punt feitelijke grondslag mist.

2.4. De Raad wenst op te merken dat de vrees in hoofde van een asielzoeker niet alleen subjectief

aanwezig moet zijn, maar tevens moet kunnen worden geobjectiveerd (cf. RvS 22 april 2003, nr.

118.506). Er is slechts, sprake van objectivering onder de drievoudige voorwaarde dat de feiten die aan

de basis liggen van de vrees bewezen worden geacht, dat er een causaal verband bestaat tussen de

feiten en de vrees voor vervolging en dat deze vrees op het ogenblik van het onderzoek nog actueel is

(S. BODART, La protection internationale des réfugiés en Belgique, Brussel, Bruylant, 2008, 171-172).

Verzoeker beweerde in 1999 problemen te hebben gehad met een aantal moslims, waaronder M. O. I.

en H. D. A., die hem afpersten, bedreigden en geslagen hebben omdat hij weigerde zich te bekeren tot

de Islam (stuk 9, vragenlijst DVZ 20 juni 2012, p. 3 + stuk 3, gehoorverslag CGVS 4 oktober 2012, p. 13-

14). Verzoeker heeft hiervoor klacht ingediend bij de politie. M.O.I. en H.D.A. vroegen verzoeker afstand

te doen van zijn klacht en zeiden dat ze hem dan met rust zouden laten. Na een tijdje niks meer van zijn

belagers te hebben vernomen, begonnen de problemen in 2002 echter opnieuw (Ibid.). Zowel tijdens het
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opmaken van de Vragenlijst bij de Dienst Vreemdelingenzaken (stuk 9, vragenlijst DVZ 20 juni 2012, p.

3) als thans in zijn verzoekschrift benadrukt verzoeker dat de feiten van 10 jaar geleden nog steeds

actueel zijn. De Raad merkt echter op dat verzoeker met deze loutere bewering allerminst concreet

aannemelijk maakt dat de feiten na meer dan een decennium nog steeds actueel zouden zijn. Verzoeker

gaf immers tijdens zijn gehoor zelf te kennen dat er niks meer is gebeurd, ook niet toen hij in België was

(stuk 3, gehoorverslag CGVS 4 oktober 2012, p. 8) en dat zijn familie geen problemen heeft

ondervonden (stuk 3, gehoorverslag CGVS 4 oktober 2012, p.15). Er bestaan bijgevolg geen indicaties

dat verzoeker op heden dezelfde problemen zou kennen als 10 jaar geleden. Op grond van het

devolutief karakter van het beroep schuift de Raad het gebrek aan actueel karakter van de vervolgings-

feiten naar voor als determinerend motief op grond waarvan verzoeker niet als vluchteling kan worden

erkend en evenmin in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire bescherming zoals

bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet.

2.5. Gelet op het gebrek aan actueel karakter van de aangehaalde problemen, zijn de kritiek van

verzoeker op de beoordeling van de documenten door de commissaris-generaal en zijn betoog over zijn

legerdienst en over zijn legale vertrek uit zijn land van herkomst, die betrekking hebben op zijn

oorspronkelijke vluchtmotieven, niet langer relevant. Verzoeker verduidelijkt evenmin welke impact het

verblijf van zijn twee broers in België zou hebben op de beoordeling van een vrees voor vervolging of

een reëel risico op ernstige schade in zijnen hoofde.

2.6. Verzoeker verwijst in zijn verzoekschrift naar de door hem bij de commissaris-generaal neergelegde

documenten met betrekking tot de situatie van Kopten in zijn dorp – waarbij de Raad vaststelt dat deze,

in tegenstelling tot hetgeen verzoeker thans beweert, wel degelijk worden besproken in de bestreden

beslissing – en vermeldt een aantal eigen beschouwingen en krantenartikels over de algemene situatie

van Koptische christenen in Egypte. Hierbij wijst de Raad erop dat, zelfs indien het zo zou zijn dat

verzoeker in het algemeen in zijn land van herkomst omwille van zijn Koptisch-christelijke geloofs-

overtuiging bepaalde rechten worden ontzegd en hem niet altijd de bescherming wordt geboden waarop

een burger in een rechtsstaat normaliter aanspraak kan maken, dit op zich geen voldoende voorwaarde

vormt voor toekenning van de vluchtelingenstatus. Immers, zoals ook de commissaris-generaal

bevestigt, kan discriminatie slechts onder het vluchtelingenverdrag vallen indien het ontzeggen van

rechten en de discriminatie van die aard zijn dat ze aanleiding geven tot een toestand die

gelijkgeschakeld kan worden met vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin (cf. RvS 31 oktober 2006, nr.

164.283). Van vervolging is slechts sprake in geval van een voortdurende of systematische schending

van de mensenrechten die een ernstige aantasting van de menselijke waardigheid inhoudt en tegen de

welke een staat niet kan of wil beschermen (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths,

Toronto-Vancouver, 1991, 104-105).

Wat de beoordeling betreft van de discriminatie waaraan Koptische christenen in Egypte blootstaan in

het licht van de bepalingen inzake subsidiaire bescherming, dient verzoeker aan te tonen dat deze

discriminatie gelijkgeschakeld kan worden met “ernstige schade”. Van ernstige schade bestaande uit

foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, zoals opgenomen in de definitie

van de subsidiaire bescherming uit artikel 48/4, §2, b) van de vreemdelingenwet, kan, met verwijzing

naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) inzake artikel 3 van

het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden,

ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (EVRM) slechts

gewag worden gemaakt indien de slechte behandeling een “minimum level of severity” bereikt, waarvan

de beoordeling afhankelijk is van alle omstandigheden van de zaak (zie EHRM, Ierland t. Verenigd

Koninkrijk, 18 januari 1978, § 162). Uit de informatie die door de commissaris-generaal aan het

administratief dossier werd toegevoegd, blijkt niet dat de Koptische christenen blootstaan aan een

zodanige graad van discriminatie dat het leven ondraaglijk wordt (stuk 13, Landeninformatie, SRB,

Egypte, Situation politique et sécuritaire, 23 augustus 2012 en Chrétiens en Egypte, 25 juni 2012). De

Raad stelt vast dat verzoeker er met zijn verzoekschrift, zoals hierboven is vastgesteld, niet in slaagt de

vaststellingen van de commissaris-generaal in de bestreden beslissing te weerleggen. Bovendien wordt

de naam van verzoeker niet vernoemd in de krantenartikels die hij citeert in zijn verzoekschrift, zodat hij

deze niet kan aangrijpen om aannemelijk te maken dat de discriminatie in zijn individuele geval wél als

vervolging of als ernstige schade zou kunnen worden gekwalificeerd.

2.7. Wat de beoordeling van de actuele veiligheidssituatie in Egypte betreft, zijn de beschouwingen van

verzoeker en de door hem aangehaalde krantenartikels, niet bij machte om de motieven uit de

bestreden beslissing aan het wankelen te brengen. Uit de geciteerde artikels kan immers niet worden

afgeleid dat er in Egypte actueel sprake is van een gewapend conflict in volkenrechtelijke zin of dat

burgers in Egypte louter door hun aanwezigheid een reëel risico op ernstige schade zouden lopen als
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gevolg van willekeurig geweld. De commissaris-generaal kwam op grond van de informatie die aan het

administratief dossier werd toegevoegd (stuk 13, Landeninformatie, SRB, Egypte, Situation politique et

sécuritaire, 23 augustus 2012; SRB, Chrétiens en Egypte, 25 juni 2012) rechtsgeldig tot het besluit dat

er actueel voor burgers in Egypte geen situatie voorhanden is zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c) van de

vreemdelingenwet.

2.8. De bewijsstukken die verzoeker aan zijn verzoekschrift toevoegt zijn niet in staat om bovenstaande

appreciatie om te buigen. De attesten en het uittreksel uit het vreemdelingenregister van de broers van

verzoeker, bevestigen enkel dat deze laatsten zich in België bevinden maar bevatten geen gegevens

over verzoeker zelf of diens asielrelaas. De kopie van de verklaring van de Evangelische Arabische kerk

bevestigt enkel verzoekers christelijke geloofsovertuiging, die niet in twijfel wordt getrokken. De andere

door verzoeker neergelegde documenten hebben betrekking op zijn integratie in België en zijn niet

relevant bij het beoordelen van de vrees voor vervolging of het risico op ernstige schade in functie van

zijn land van herkomst.

2.9. Er werd geen schending aangetoond van artikel 1, A, (2) van het Vluchtelingenverdrag of van de

artikelen 48/3 of 48/4 van de vreemdelingenwet.

Het aangevoerde middel is ongegrond.

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor vervolging in

de zin van artikel 48/3 vreemdelingenwet, of een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel

48/4 vreemdelingenwet, in aanmerking worden genomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig april tweeduizend dertien door:

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken

dhr. T. LEYSEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN F. TAMBORIJN


