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nr. 129 254 van 12 september 2014

in de zaak RvV X / IV

In zake: 1. X

2. X

3. X

4. X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X en X en X, die verklaren van Egyptische nationaliteit te zijn, op

28 april 2014 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 26 maart 2014.

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 administratieve dossiers.

Gelet op de beschikking van 5 juni 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 juni 2014.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken N. VERMANDER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat M. KALIN loco advocaat K.

VAN BELLINGEN en van attaché S. BOTTU, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De eerste verzoekende partij, die verklaart van Egyptische nationaliteit te zijn, is volgens zijn

verklaringen het Rijk binnengekomen op 1 juli 2013 en heeft zich de volgende dag vluchteling verklaard.

De tweede, derde en vierde verzoekende partij, die verklaren van Egyptische nationaliteit te zijn, zijn

volgens hun verklaringen het Rijk binnengekomen op 30 september 2013 en hebben zich dezelfde dag

vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van de eerste verzoekende

partij op 8 juli 2013 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal
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voor de vluchtelingen en de staatlozen, waar de eerste verzoekende partij werd gehoord op 2 augustus

2013 en op 14 november 2013 en werden de dossiers van de tweede, derde en vierde verzoekende

partij op 18 oktober 2013 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, waar de tweede verzoekende partij werd gehoord op 6

februari 2014 en de derde en de vierde verzoekende partij werden gehoord op 13 januari 2014.

1.3. Op 26 maart 2014 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen ten

aanzien van de eerste, de tweede, de derde en de vierde verzoekende partij de beslissing tot weigering

van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Deze beslissingen

werden op de volgende dag aangetekend verzonden.

De bestreden beslissingen luiden als volgt:

Ten aanzien van E.G.B.G. (…):

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bezit u de Egyptische nationaliteit en bent u geboren op 11 juni 1971 te

El Zeitoun, een wijk in Caïro. U bent een orthodox, Koptische christen. U bent ongehuwd en heeft

geen kinderen. In 1997 of 1998 zou u zijn aangehouden door de staatsveiligheid omwille van een ruzie

tussen enkele christen- en moslimjongeren. Na twee weken zouden jullie zijn vrijgelaten. Vanaf 2006 tot

aan uw vertrek uit Egypte werkte u op regelmatige basis in de bouw als aannemer. Sinds de revolutie in

2011 zou u aangesloten zijn bij Maspero, de beweging die opkomt voor rechten van de Kopten.

Via een makelaar, A.M., kreeg u een klus aangeboden in de Petrol-straat in de wijk Al Khossous

(provincie Qalyubia). Hier woonden twee zussen, Muna en Amal, in wiens huis u wat onderhoudswerk

verrichtte. Op 13 mei 2013 zat uw werkdag erop en trok u naar de woonkamer om u om te kleden toen

Muna naar u toe kwam en zich uitkleedde. Amal stond voor de deur en begon hardop te schreeuwen om

de aandacht van buitenstaanders te trekken alsof u Muna wilde aanraken of zelfs verkrachten. Vier

personen kwamen het huis binnen om te kijken wat er aan de hand was. Zij bonden u vast aan een

stoel, namen uw identiteitskaart en geld af en filmden u in het bijzijn van Muna om de indruk te geven

dat jullie een relatie hadden. Nadien sloegen zij u, beledigden zij u en verplichtten zij u om u te bekeren

tot de islam zodat u met Muna kon trouwen. Volgens u betrof dit alles een opgezet en wel voorbereid

toneelstuk. U werd twee dagen vastgehouden en onder druk gezet om hun eisen te aanvaarden. Op

een gegeven moment bedreigde één van hen u met een groot mes en stemde u er uit angst mee in om

de islamitische geloofsbelijdenis (shahada) op te zeggen terwijl zij u wederom filmden. De volgende

dag, op 15 mei 2013, werd u door de jonge Tamer – een familielid van de twee zussen - bevrijd.

Om te beletten dat uw familie in de problemen zou komen, vluchtte u weg en dook u onder bij uw

vriend Hani Gamal in de wijk Al Obour (provincie Sharqia). Op dag vier van de daaropvolgende week

kregen uw ouders bezoek van vijf personen, waaronder uw vier mannelijke belagers. Zij sloegen zowel

uw vader als uw jonge broer S. (…), vertelden hen dat u zich had bekeerd tot de islam en vroegen aan

uw ouders door te geven dat u op zeer korte termijn moest verschijnen, anders zouden zij u traceren

en bestraffen volgens het islamitische recht (sharia). Op advies van uw ouders vluchtte u naar een

adres in de wijk Wady El Natroun, Al Buhaira, alwaar u nog drie à vier weken verbleef. Zelf kende u daar

geen problemen meer maar tijdens uw verblijf in Wady El Natroun vernam u zowel van één van uw

broers als van uw ouders dat u nog steeds gezocht met het oog op de formalisering van uw bekering

alsook van het huwelijk met Muna. Via anderen hoorde één van uw broers dat twee personen naar u

hadden geïnformeerd op uw oude adres in El Zeitoun, Caïro. U vermoedt dat het politieagenten waren.

Via uw ouders kwam u te weten dat ook twee van de vier mannen die uw familie eerder al een bezoek

brachten, rondzwierven in hun straat.

Op 22 juni 2013 heeft u Egypte verlaten. Vanuit Wady El Natroun reisde u per gesloten wagen

een viertal uur naar een kustplaats alwaar u een boot nam. Na een half uurtje varen, stak u over naar

een grotere boot die u vervolgens aan land bracht. U weet niet waar maar 24 uur later bereikte u België

per auto. Dit was op 1 juli 2013 en daags nadien vroeg u asiel aan.

Op 30 september 2013 zijn ook uw ouders, G.B.J.E. (…) (O.V xxx1; CGVS xxx) en N.R.A.N.(…) (O.V.

xxx; CGVS xxx) alsook uw jongste broer, E.G.B.S. (…) (O.V. xxx; CGVS xxx) in België aangekomen.

Ook zij vroegen hier diezelfde dag nog alle drie asiel aan. Op 18 of 19 augustus 2013 bedreigden en
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sloegen vier personen uw ouders en jongste broer voor een tweede maal. Als u de volgende keer niet

zou komen, zouden zij hen vermoorden. Hierover vernam u zelf pas bij hun aankomst in België.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u volgende documenten voor: een origineel attest van de kerk

, uw originele geboorteakte, verschillende documenten in verband met uw opleiding, uw

originele lidmaatschapspas van bij de vakbond van boekhouders, uw stemkaart voor de verkiezingen,

het originele inschrijvingsattest bij het nationaal register van boekhouders, het originele stageattest bij

de belastingdienst, een medisch attest, een cd-rom en een USB-stick.

B. Motivering

Na het gehoor door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)

dient te worden opgemerkt dat u niet in aanmerking komt voor toekenning van de vluchtelingenstatus,

noch van de subsidiaire beschermingsstatus en wel om volgende redenen.

Vooreerst kan u nauwelijks informatie geven over de personen met wie u in Egypte dermate

veel problemen kende dat u er het land voor diende te verlaten. Van de twee vrouwen kent u alleen

de voornamen, Muna en Amal. Nochtans was u voor hen aan het werkte en werkte u hiervoor zelfs met

een verwant van hen samen (CGVS p.I p.12, 20). U vergoelijkt dat het voor jullie samenwerking

niet uitmaakte wat hun achternamen waren. Muna en Amal waren twee zussen met een

bedenkelijke reputatie die samen in de Petrolstraat, wijk Al Khossous woonden. Van de vier mannen

weet u louter dat het Egyptenaren waren. Verder dan te stellen dat het mensen waren met krullend haar

en een donkere huidskleur waarvan er één een beetje dikker was dan de drie anderen, komt u evenwel

niet (CGVS I, pp.12-14). Gepolst of u zich nog op eender welk moment bij eender wie geïnformeerd

heeft hetzij over de twee vrouwen, hetzij over de vier mannen, stelt u van niet. U vergoelijkt dat u geluk

had te kunnen vluchten en durfde dat naar eigen zeggen niet te doen omdat uw belagers nog een paar

zaken te uwen laste in hun bezit hadden, zoals uw identiteitskaart en video’s (CGVS II, pp.5-6). Dat u

geen enkele moeite zou hebben gedaan om via anderen meer over uw belagers te weten te komen,

doet echter in ernstige mate afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw ingeroepen vrees omdat dit u

immers essentiële informatie zou kunnen opleveren teneinde de ernst van uw problemen correct in te

schatten. Hetzelfde geldt voor uw ouders en uw jongste broer S. (…). Volgens u hebben zij evenmin

informatie ingewonnen. Ze zouden alleen geprobeerd hebben contact op te nemen met de politie en het

leger, maar dat zou niet gelukt zijn (CGVS II, p.7 & p.9). Ook uw broer S. (…) verklaart dat ze niet

hebben geprobeerd informatie in te winnen (CGVS broer, p.24). Redelijkerwijs mag verwacht worden

dat u, uw ouders of jongste broer zich minstens moeite zouden hebben getroost om te achterhalen wie

deze personen waren, een gegeven dat totaal niet blijkt uit uw verklaringen.

Hierbij aansluitend dient te worden opgemerkt dat het merkwaardig is dat, terwijl u niet verder komt

dan uw belagers Egyptenaren waren en te vermoeden dat het streng islamitische personen zijn (CGVS

I p.12-14, 21 en CGVS II p.5-6), uw broer en moeder specifiek de Moslimbroeders vernoemen als

jullie belagers (CGVS moeder p. 4, CGVS broer p.14, 16). Gezien jullie allemaal omwille van

dezelfde personen/problemen zijn gevlucht, kan worden verwacht dat jullie op een eenduidige manier

zouden kunnen aangeven wat jullie wel of niet weten over jullie belagers.

Opmerkelijk is verder dat u tevens op geen enkele manier getracht heeft dit conflict ter plaatse op

te lossen. Gevraagd of u op eender welke moment bij om het even wie bescherming heeft gezocht

tegen uw belagers, stelt u zonder meer van niet. Ter vergoelijking haalt u aan dat u na uw

ontsnapping weloverwogen besloten heeft dat niet te doen omdat u bang was dat uw belagers de video

tegen u zouden misbruiken. Bovendien dacht u aan uw negatieve ervaring gearresteerd te zijn geweest

door de Egyptische Staatsveiligheid in de jaren ‘90 en concludeerde u dat het beter was om er geen

melding van te maken. Doorgevraagd of u naderhand nog iemand anders – om het even wie –

gecontacteerd heeft om hulp te vragen in verband met uw persoonlijke problemen, antwoordt u negatief.

Dat de christenen in Egypte geen rechten hebben, is echter al te voorbarig om te stellen dat überhaupt

enige démarche om ter plaatse een uitweg voor dit conflict te vinden, niets zou uithalen (CGVS I, p. 24

& CGVS II, p.8). Na uw ontvoering in mei 2013 bent u nog een maand in Egypte gebleven.

Redelijkerwijze mag er dan ook van worden uitgegaan dat u minstens een andere poging tot het vinden

van een oplossing zou doen. Dit deed u niet, zelfs niet nadat u van uw moeder vernam dat uw belagers

de daarop volgende week bij u thuis waren langs geweest en zowel uw vader, moeder als jonge broer

S. (…)hadden geslagen (CGVS, I, p.21). Ervan uitgegaan dat uw verklaringen op waarheid berusten, is

een dergelijk laconieke houding weinig geloofwaardig. Dat zowel u als uw familie het niet alleen nalieten

om zich enigszins te informeren over de twee vrouwen en vier mannen en dat u er ook aan verzaakte
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om de mogelijkheden om een oplossing te vinden in het land van herkomst te proberen zoeken, komt

uw geloofwaardigheid gezien de ernst van de door u opgesomde feiten niet ten goede.

Dient voorts te worden opgemerkt dat de door u geschetste gang van zaken op 13-15 mei 2013

weinig logisch is. Zo beschrijft u hoe u op het einde van uw werkdag naar de woonkamer ging om zich

om te kleden. Daarop kwam een van de vrouwen die er woonde, Muna, naar u toe en kleedde zich uit.

Volgens u zijn beide vrouwen prostituees. Daarop begon de tweede vrouw hardop te schreeuwen en

schoten vier ogenschijnlijk goed voorbereide mannen de twee vrouwen van buitenaf meteen ter hulp.

Uitgerust met touw bonden de vier mannen u vast, namen zij uw identiteitskaart af en begonnen zij u in

uw ondergoed te filmen in het bijzijn van de ontblote vrouw. Vervolgens werd u twee dagen

vastgehouden in het huis van die vrouwen. Volgens u kaderde dit volledig opgezette toneelstuk in een

poging u onder dwang tot de islam te laten bekeren. Het is evenwel minstens bevreemdend te noemen

dat streng islamitische moslims, die zeer veel belang hechten aan een correct moreel gedrag voor

vrouwen, hiertoe vrouwen, die volgens u prostituees zijn, op zulke wijze zouden inschakelen. Waarom

deze in scène gezette vertoning het uitspreken van de islamitische geloofsbelijdenis per se diende

vooraf te gaan, is dan ook weinig waarschijnlijk, om nog maar te zwijgen van de vaststelling dat ze u

twee dagen in het huis van die twee prostituees zouden vasthouden (CGVS I, pp.11-19).

Gevraagd waarom ú dit alles is overkomen, weet u dit niet te verklaren. U verwijst er meermaals

naar dat Muna en Amal het aan u verschuldigde geld niet wilden terugbetalen (CGVS I p.12, 13,

24). Daarnaast haalt u ook aan dat u van mening bent dat u met streng islamitische personen te maken

had die christenen willen bekeren (CGVS I p.24). De vraag is maar waarom het feit dat u geld

verschuldigd zou zijn aan twee vrouwen van bedenkelijk allooi, islamisten zou aanzetten om u te willen

bekeren. Wat er ook van zij, hoewel ontvoeringen en gedwongen bekering volgens u bekende

fenomenen zijn in Egypte, weet u hiervan geen enkel concreet voorbeeld op te geven. Hoewel u voor

uw vertrek uit Egypte gehoord heeft dat ook andere mensen gelijkaardige problemen ervoeren, kende u

persoonlijk niemand. U verwijst slechts in algemene termen naar verhalen van mensen overal in Egypte.

Gevraagd of u zich daar na het incident ooit bij iemand over geïnformeerd heeft, antwoordt u

ontkennend. Dit wekt wederom grote verbazing aangezien de situatie van anderen mogelijk iets zegt

over wat je zelf ook kan verwachten. Dat dit onmogelijk was en dat u blij en gelukkig was dat u kon

vluchten, biedt geen afdoende verschoning. Dat u in België op internet inmiddels veel gelezen heeft

over ontvoeringen en gedwongen bekeringen, wijzigt bovenstaande vaststelling evenmin (CGVS I,

pp.23-24 & CGVS II, p.8).

Verder blijft u vooralsnog in het ongewisse over wat nu precies door uw vier belagers van u

verwacht wordt. Na het opzeggen van de islamitische geloofsbelijdenis op 15 mei 2013 werden u

persoonlijk alvast geen concrete eisen meer gesteld (CGVS I, pp.19-20). U verduidelijkt evenwel dat

bekeerlingen zich naar de Al Azhar en de Staatsveiligheid dienen te begeven om allerhande

documenten te laten aanpassen maar dit werd u zo nooit expliciet gevraagd (CGVS II, pp.6-7). Tijdens

de twee bezoeken aan uw ouderlijke huis op 19 of 20 mei 2013 en 16 of 17 augustus 2013 gaven uw

belagers aan dat u moest terugkeren en met hun dochter moest trouwen. Of daarbij een concrete

plaats, tijdstip of termijn werd opgegeven, weet u evenwel niet precies te zeggen. De vaagheid van deze

verwachtingen kan moeilijk overtuigen. Dat uw belagers wilden dat u naar de plaats van uw vertrek zou

terugkeren, berust louter op uw vermoedens (CGVS I, pp.19-20 & CGVS II, p.7). Ook volgens uw

jongste broer S. (…) werd tijdens het eerste bezoek louter van u verwacht te trouwen met “hun dochter”.

Over het waar en hoe van deze eis hebben de vijf personen naar wat hij beweert noch toen, noch later

ooit iets gezegd (CGVS broer, pp. 16-17 & p.22). Niet alleen de onduidelijkheid van hun verwachtingen

op zich maar ook het feit dat u zich zelfs binnen deze onzekere context niet bij anderen over heeft

geïnformeerd over wat volgens u gangbare praktijk in Egypte was, laat andermaal weinig ruimte geloof

te hechten aan de door u opgeworpen vrees voor vervolging in Egypte (CGVS I, pp.23-24 & CGVS II,

p.8).

Daarnaast kan worden vastgesteld dat u uiteenlopende verklaringen heeft afgelegd over uw

vrijlating waardoor twijfels rijzen over de geloofwaardigheid van uw vluchtrelaas. Zo beweert u tijdens

uw eerste gehoor op het CGVS dat u om 16u in de namiddag werd vrijgelaten (CGVS I p.18). Tijdens

het tweede gehoor beweert u echter dat u ’s ochtends bent vrijgelaten (CGVS II p.4).

Ook uw broers kennis van uw persoonlijke problemen blijft opvallend gering. Verder dan wat S.

(…) hierover van u in België zou vernomen hebben, namelijk dat “deze mensen” u ontvoerd, gefolterd

en geslagen hebben en dat zij u dwongen zich naar de islam te bekeren en met hun dochter te

trouwen, komt hij immers niet (CGVS broer, p.19). Noch in welke omstandigheden, noch hoelang u
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ontvoerd werd, weet hij te specifiëren. Ook op de vraag naar welke personen betrokken waren bij uw

ontvoering moet hij het antwoord schuldig blijven. De naam van “de dochter” waarmee u diende te

trouwen, kent hij niet (CGVS broer, p16). Nochtans laat uw broer zich ontvallen dat u in de periode

tussen de eerste aanval op jullie huis in mei 2013 en uw vertrek uit Egypte in juni 2013 nog tweemaal

naar huis telefoneerde om uw moeder gerust te stellen. Gevraagd of iemand van hen toen bij u heeft

geïnformeerd naar welke problemen u had en hoe u daarin verzeild was geraakt, stelt hij van niet. Dit is

op zich al zeer verwonderlijk. Indien jullie daadwerkelijk in een dergelijk precaire situatie verzeild waren

geraakt, kan worden verondersteld dat hierover werd gesproken. Hij vergoelijkt dat hij u kent, dat u zijn

broer bent en hij weet dat u zich nooit tot de islam zou bekeren. Het hoeft geen betoog dat dit geen

afdoende rechtvaardiging is. Dat uw broer S. (…) u pas in België gevraagd wat er eigenlijk aan de hand

was, getuigt in deze dan ook van een erg laconieke houding. Bovendien blijven zijn verklaringen,

ondanks jullie contacten hier in België (CGVS II p.10-11), hierover erg oppervlakkig, wat compleet

onbegrijpelijk is. Voorgespiegeld dat jullie allemaal Egypte hebben moeten verlaten omwille van deze

problemen en het desgevallend logisch lijkt dat jullie hierover met mekaar hebben gesproken en dat hij

daarover alles zou willen te weten komen, verschoont hij dat hij niet op verdere details wou aandringen

omdat hij dacht dat het voldoende was te weten dat u in de problemen was (CGVS broer, pp.18-19).

Gezien jullie allen omwille van dezelfde reden zijn gevlucht en asiel aanvragen, brengt zijn gebrek aan

interesse de oprechtheid van niet alleen zijn maar ook van uw vrees in het gedrang.Vervolgens is het

uitermate bevreemdend te moeten vaststellen dat u niet kan zeggen wanneer uw ouders en uw broer,

die omwille van uw problemen, jullie land moesten ontvluchten, Egypte hebben verlaten. U kunt alleen

zeggen dat ze op 30 september in België zijn aangekomen. Dat u hen niet heeft gevraagd hoeveel

eerder ze Egypte hadden moeten verlaten, doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van jullie

vluchtrelaas (CGVS II p.10). Een dergelijke blijkt van desinteresse in hun wedervaren, doet in grote

mate afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw vluchtrelaas.

De enige aanwijzingen die u aanhaalt ter ondersteuning van uw voorgehouden vrees zijn

evenmin geloofwaardig en dit omwille van volgende bedenkingen.

Zo verschillen de verklaringen van uw vader en broer S. (…) over hun onmiddellijke reactie na

het incident in augustus aanzienlijk, meer bepaald over de plaatsen waar jullie sindsdien verbleven. Zo

stelt uw vader dat hij, uw moeder en uw broer S. (…) het huis meteen na het tweede incident verlieten

en zij bij andere mensen verbleven om de reis te regelen. Zo vertrokken zij een paar dagen na het

tweede incident naar een vriend “Nuzhi” in Al Zeitoun waar zij tot aan hun vertrek uit Egypte op 20

september 2013 gedurende zes à tien nachten verbleven. Overdag brachten uw ouders en uw broer S.

(…) ofwel op straat, ofwel bij iemand anders door. Volgens uw vader zijn zij eenmaal naar huis

teruggekeerd, twee dagen voor jullie vertrek, om wat bagage in te pakken en naar Nuzhi te brengen

waar jullie hadden afgesproken met de smokkelaar om te vertrekken (CGVS vader, p.6). In schril

contrast tot de uitleg van uw vader staat echter de versie van uw broer S. (…) over wat er zich precies

na het tweede incident voltrok. Hij beweert immers dat zij na de aanval in augustus 2013 nog drie weken

zijn thuis gebleven. Nadien zouden zowel uw ouders als hijzelf naar een vriend van jullie vader, Sobhi,

gegaan zijn. Overdag bleven zij gewoon thuis. Na zes dagen keerden zij gedurende twee dagen naar

huis terug om wat spullen te halen, jullie huis op te ruimen en aldaar, zoals afgesproken, de komst van

de smokkelaar af te wachten (CGVS broer p.23,27-28). Deze incoherenties aan uw broer voorgelegd,

beweert hij dat uw vader soms dingen vergeet maar dat hetgene hij verklaarde wel juist was. Tevens

oppert hij dat er misschien iets mis was met de vertaling. Uiteraard biedt deze uitleg geen

rechtvaardiging voor de incoherenties die dermate frappant zijn. Bovendien moet worden opgemerkt dat

uw broer zich tijdens het gehoor op het CGVS aanvankelijk ook zelf tegensprak over het feit of hij al dan

niet was ondergedoken. Zo verklaart hij, gevraagd naar zijn verblijfplaatsen, aanvankelijk zonder enige

nuancering dat hij tot aan zijn vertrek naar België daar heeft gewoond sinds circa 2003 Gevraagd naar

de periode dat hij in Al Zeitoun, Caïro heeft gewoond, antwoordde hij zonder nuance van zijn geboorte

tot 1996. Dat jullie er in 2013 zouden zijn ondergedoken, haalt hij helemaal niet aan (CGVS, pp.4-5).

Pas nadien, wanneer hij het vluchtrelaas uit de doeken doet, maakte hij melding van het feit het

ouderlijke huis drie weken na het tweede incident te hebben verlaten (CGVS, p.23, 27). Geconfronteerd

met deze inconsistentie, legt uw broer uit dat hij dacht dat het ging over de adressen waarop hij

gewoond had (CGVS, pp.27-28). Ook deze vergoelijking kan echter niet afdoende verantwoorden

waarom hij dit niet van begin af aan heeft aangegeven. Dat uw broer en vader zich op dergelijke wijze

tegenspreken over hun verblijfplaatsen sinds ze in augustus met de dood zijn bedreigd, laat weinig

ruimte geloof te hechten aan jullie vluchtrelaas.

Verder spreken zowel u, uw vader als uw broer S. (…) elkaar tegen over het resultaat van de

pogingen tot het zoeken van bescherming naar aanleiding van het tweede incident. Enerzijds beweert u
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dat zowel uw vader als uw broer diezelfde dag elk eenmaal naar de politie en eenmaal naar het

leger telefoneerden maar niemand hun oproepen beantwoordde (CGVS II, pp.9-10). Uw vader bevestigt

dat hij meteen na het tweede incident met beide instanties contact opnam maar dat er niemand aan de

lijn was en er ook niemand heeft teruggebeld (CGVS vader, p.8). Anderzijds geeft uw broer S.

(…) nochtans te kennen dat hij zelf –weliswaar na verschillende tevergeefse pogingen – uiteindelijk

wel tweemaal – zowel bij het leger als bij de politie – iemand gesproken heeft die zijn klacht

heeft aangenomen. Hoewel beloofd werd het nodige te doen om de klacht te behandelen, bleef

deze tweemaal zonder gevolg (CGVS broer, pp.24-26). Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid,

antwoordt uw broer meermaals ontwijkend door te stellen dat er hoe dan ook toch geen bescherming

van het leger of van de politie is gekomen doch dit wijzigt bovenstaande vaststelling niet. Expliciet

voorgespiegeld dat jullie verklaringen hieromtrent niet eensluidend zijn, geeft hij aan niet te weten wat te

moeten zeggen (CGVS broer, pp.29-30). Bovenstaande vaststellingen doen dan ook in ernstige mate

afbreuk aan de geloofwaardigheid van jullie verklaringen.

Dient te worden vastgesteld dat uw laconieke houding over de aanval in augustus 2013 tegenover

uw ouders en broer andermaal de geloofwaardigheid van jullie relaas ondermijnt. Gevraagd of de

vier personen die in augustus 2013 bij uw familie langskwamen dezelfde vier waren van de vijf die ook

in mei 2013 al eens waren binnengevallen, vermoedt u van wel. Zeker bent u hier evenwel niet van

aangezien u uw familie daarover verbazingwekkend genoeg niets heeft gevraagd (CGVS II, p.7). De

vaststelling dat u hierover niets heeft gevraagd, terwijl het om essentiële informatie gaat, doet

andermaal afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verhaal.

Het weinig geloofwaardige karakter van het door u aangehaalde asielmotief wordt nog onderstreept

door volgende lacune. Waar u tijdens het eerste gehoor bij het CGVS melding maakt van het gerucht

dat twee mensen in Al Zeitoun, Caïro naar u informeerden (CGVS I, pp.22-23), brengt u dit tijdens

het tweede gehoor niet langer ter sprake. Wanneer u wordt gevraagd naar aanwijzingen dat u nog

werd gezocht, verwijst u alleen naar de bezoekjes van uw belagers aan uw huis (CGVS II, pp.6-7). Dat u

er met geen woord meer over rept dat er ook buiten uw huis naar u werd gevraagd, plaatst dan ook

verder vraagtekens bij de geloofwaardigheid van uw asielrelaas. Bovendien blijken ook uw vader en

broer uiteenlopende verklaringen af te leggen over wat er tussen de invallen in mei en augustus

gebeurde. Zo verklaart uw broer dat hij een maal twee mensen naar jullie huis had zien wijzen. Hij gaf

ook aan dat ook uw moeder een maal enkele mensen had gezien die jullie woning in het oog hielden.

Daarnaast uitte hij het vermoeden dat jullie huis in de gaten werd gehouden. Verder zou er volgens hem

niets gebeurd zijn (CGVS broer p.20-21). Uw vader daarentegen haalde, naast het feit dat uw broer en

moeder elk een keer personen naar het huis hadden zien wijzen, dat jullie om de twee of drie dagen

personen langs jullie huis zagen passeren die steentjes naar het huis gooiden (CGVS vader p.5, 8). Dat

ook hieromtrent jullie verklaringen niet eenduidig zijn, ondermijnt verder de geloofwaardigheid van jullie

asielrelaas.

Gevraagd wanneer u zelf over de aanval op 17 of 18 augustus 2013 vernomen heeft, stelt u dat

uw ouders en jongste broer toen reeds in België waren (CGVS II, p. 11). Naar hun verklaringen zijn zij

op 30 september 2013 samen in België aangekomen (CGVS vader, p.4; CGVS moede, p.4 & CGVS

broer, pp.12-13). Dat u voordien nooit eerder bij uw ouders en jongste broer gepolst heeft naar uw

persoonlijke situatie, is andermaal uiterst opmerkelijk. Te meer u toegeeft sedert uw aankomst in België

nog vijf à zes maal contact te hebben gehad met uw ouders en uw broer in Egypte. U vergoelijkt dat zij

toch niets wilden vertellen en u niet ongerust wilden maken. U legt uit dat zij wisten dat u in het

buitenland zat en er niets aan kon doen. Men kan zich de vraag stellen in hoeverre uw ouders in hun

opzet slagen u niet ongerust te willen maken door welbewust informatie achter te houden. In het kader

van uw asielaanvraag lijkt het bovendien des te logischer dat uw ouders u hierin zouden willen bijstaan

door u zo goed mogelijk van alles op de hoogte te stellen (CGVS II, p.11).

Voorts dient te worden vastgesteld dat u geen enkel bewijs voorlegt dat uw persoonlijke asielrelaas

kan staven. Integendeel legt u een attest van de kerk neer, dat uw alghele geloofwaardigheid verder

onderuit haalt. In dit attest wordt immers door de priester van de Sint-Johanneskerk in Al Zeitoun,

Caïro bevestigd dat u tot op 13 juni 2013 het gebed beoefende en de kerkelijke sacramenten bedreef,

terwijl u zelf nochtans beweerde onmiddellijk na uw vrijlating op 15 mei 2013 achtereenvolgens te zijn

gevlucht naar uw vriend in de wijk Al Obour (Sharqia provincie) en een adres in Wady El Natroun (Al

Buhaira). Dat u blijkbaar nog tot op 13 juni 2013 naar de kerk in Al Zeitoun, Caïro ging, doet ernstige

twijfels rijzen over uw vluchtrelaas en stellen vraagtekens bij het feit of u überhaupt gevlucht bent vanuit

Al Khossous (CGVS I, pp.20-22).



RvV X - Pagina 7

Gelet op het voorgaande dient besloten te worden dat er weinig geloof kan worden gehecht aan

uw vluchtrelaas en dat u er bijgevolg niet in geslaagd bent om op basis van dit motief een vrees

voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie aannemelijk te maken.

Tijdens het tweede gehoor op het CGVS verwijst u tevens naar uw deelname aan de door

Maspero georganiseerde betoging ook een probleem, doch slechts bijkomend, vormt in geval van een

eventuele terugkeer (CGVS II p.3). U verklaart op 9 oktober 2011 te Caïro te hebben deelgenomen aan

zo’n betoging waar u werd geslagen en gefilmd. Echter, elke indicatie dat hieruit nadien voor u

persoonlijke problemen voortvloeiden, ontbreekt. Hiernaar gepolst haalt u louter uw vermoeden aan niet

meer te zullen worden vrijgelaten als u op dit moment zou worden gearresteerd. Dit leidt u af uit het feit

dat veel mensen gearresteerd en gefolterd worden (CGVS I, pp.26-27 & CGVS II, pp.2-3, p.7 & pp.12-

13). Deze blote beweringen kunnen echter niet overtuigen, te meer u aanvankelijk stelde – behoudens

uw arrestatie door de Staatsveiligheid in 1997 of 1998 – geen andere problemen met de

Egyptische autoriteiten te hebben gekend (CGVS I, pp.9-10). Bovendien vermeldde u tijdens uw eerste

gehoor, bij uw verklaringen over uw deelname aan de betoging, ook helemaal niets over een vrees ten

overstaan van de Egyptische autoriteiten op grond van uw deelname. Evenzeer opmerkelijk is dat u

tijdens het eerste gehoor ook niet vermeldde dat u tijdens de betoging werd geslagen (CGVS I p.7-8,

26-27). Bovendien bent u na deze betoging nog meer dan twee jaar in Egypte gebleven (CGVS I, p.10)

en kon u zonder problemen het land in en uit reizen in 2012 (CGVS p.5). Bijgevolg bent u er niet in

geslaagd aannemelijk te maken dat u op basis van uw deelname aan een betoging in 2011 een

gegronde vrees voor vervolging hoeft te koesteren tegenover de Egyptische autoriteiten. De door u

voorgelegde CD-rom – die naast enkele foto’s, ondermeer van u met de voorzitter van de

jeugdbeweging en met een mensenrechtenactivist, en een video van u als aannemer ook enkele

opnames bevat van de betoging op 9 oktober 2011 die u zelf met uw telefoon maakte (CGVS I, pp. 26-

27 )– en USB-stick - die enkele video’s over de algemene situatie van de Kopten bevat alsook één video

waar uzelf op staat tijdens de betoging (CGVS II, pp.11-12) - doen geen afbreuk aan de hierboven

gemaakte beoordeling.

Met betrekking tot uw arrestatie in 1997 of 1998 moet worden opgemerkt dat u geen

aanwijzingen aanhaalt dat u, omwille hiervan actueel een gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld

in de Vluchtelingenconventie hoeft te koesteren. Vooreerst moet worden opgemerkt dat u dit

incident helemaal niet heeft aangehaald toen u, bij het invullen van de vragenlijst van het CGVS op de

DVZ, helemaal niet heeft aangehaald. Integendeel verklaarde u nooit te zijn gearresteerd (vragenlijst

p.3). Deze vaststelling laat, in zoverre er geloof kan worden gehecht aan deze detentie, allerminst toe

te concluderen dat dit feit dermate zwaar weegt dat u omwille hiervan actueel een vrees voor

vervolging zou koesteren. Uw verklaring voor deze discrepantie, namelijk dat er u alleen werd gevraagd

of u door de politie werd gearresteerd, en dus niet de staatsveiligheid, kan niet overtuigen (CGVS p9-

10). Bovendien moet worden vastgesteld dat u sindsdien nog zo’n 15 jaar in Egypte heeft gewoond

en gewerkt. Bovendien bleek u in staat het land legaal in en uit te reizen met een eigen paspoort. Zo

reisde u in 2012 heen en terug naar Polen (CGVS p.5). Er zijn met andere woorden goede redenen om

aan te nemen dat deze vervolging zich niet opnieuw zal verdoen.

Tot slot maakt u in algemene termen melding van de onderdrukking en (economische) discriminatie

van de Kopten in Egypte (CGVS I, p.24 & CGVS II, p.4, p.6 & pp.13-15). Een loutere verwijzing naar

de algemene situatie voor Kopten in Egypte, zonder deze te betrekken op zijn individuele en

persoonlijke situatie, volstaat echter niet om aan te tonen dat u in uw land van herkomst werkelijk wordt

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

in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat.

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

ingrijpend zijn dat fundamentele mensenrechten worden aangetast waardoor het leven in het land van

herkomst ondraaglijk wordt.
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Als concrete vormen van discriminatie haalt u aan dat u tijdens een jobinterview slechts vijf

minuten gehoord werd omwille van het kruis op uw arm en dit terwijl andere sollicitanten tot een halfuur

werden geïnterviewd. Hoewel deze werkgever u iets zou laten weten, heeft u hier naderhand niets meer

over vernomen. Vervolgens vermeldt u dat u als christen na uw werk voor de firma Asman Ahmed

Asman niet of pas na veel moeite werd uitbetaald (CGVS II, p.14). De door u aangehaalde elementen

kunnen echter niet worden beschouwd als een voldoende ernstige vorm van discriminatie om te spreken

van vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie. In de loop der opeenvolgende jaren heeft u

immers steeds een job uitgeoefend. In 2001 behaalde u een bachelordiploma handelswetenschappen

en nadien werkte u als aannemer mee aan een bouwproject. Van 2003 tot 2005 was u nog steeds actief

als aannemer in de bouw doch zij het op onregelmatige basis. Van 2005 tot 2006 werkte u bij de

administratie van een boekhoudingskantoor. Sedert 2006 was u opnieuw werkzaam als aannemer in de

bouw maar ditmaal op regelmatige basis (CGVS, pp.6-7). Dat u sedert uw afstuderen steeds kon

voorzien in uw eigen levensonderhoud wijst er allerminst op dat u op de werkvloer op een dusdanig

ernstige manier werd gediscrimineerd dat dit zou kunnen gelijkgesteld worden met vervolging in de zin

van de Vluchtelingenconventie.

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. Het

CGVS benadrukt in dit verband dat artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet slechts beoogt

bescherming te bieden in de uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de

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

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

geval, naar het betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in

voornoemd artikel van de vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

Uit een grondige analyse van de actuele veiligheidssituatie in Egypte (zie COI Focus Egypte -

“situation sécuritaire actuelle” - dd. 10 oktober 2013) blijkt dat er heden in Egypte geen sprake is van

internationaal of binnenlands gewapend conflict. Uit de informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt

weliswaar dat de actuele politieke situatie en de veiligheidssituatie er erg gespannen is nadat het leger

president Morsi heeft afgezet en de macht heeft overgenomen. Grote protestbetogingen zijn er

uitgemond in gewelddadige incidenten tussen de veiligheidsdiensten en aanhangers van de afgezette

president. Hierbij vielen ook burgerdoden onder de betogers te betreuren. Uit dezelfde informatie blijkt

eveneens dat er recent enkele terroristische aanslagen gepleegd waarbij de politie en het leger

geviseerd werden. Dit type geweld concentreert zich echter in de Sinai en het aantal burgerslachtoffers

blijft beperkt. Verder komt het in de Sinai soms tot een gewapend treffen tussen het Egyptische leger en

terroristische jihadisten. Het geweld waarvan actueel sprake in Egypte is incidenteel en gelokaliseerd

van aard en de impact ervan op het leven van de gewone burger is eerder beperkt.

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.

Tot slot moet worden opgemerkt dat de documenten die u heeft voorgelegd niet van die aard zijn dat

ze bovenstaande appreciatie van uw dossier kunnen wijzigen. Allereerst heeft uw originele

geboorteakte slechts betrekking op uw identiteit, gegevens die hier niet ter discussie staan. Ook de
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verschillende documenten omtrent uw opleiding, uw originele lidmaatschapspas van bij de vakbond van

boekhouders, uw stemkaart voor de verkiezingen, het originele inschrijvingsattest bij het nationaal

register van boekhouders en het originele stageattest bij de belastingdienst doen geen uitspraak over de

door u ingeroepen vluchtmotieven. Het attest van de kerk werd hierboven reeds besproken. Het

medische attest bevestigt dat u littekens heeft op uw polsen en handen maar baseert zich voor de

opgave van de oorzaak van uw letsels louter op uw persoonlijke verklaringen. Hierbij dient benadrukt te

worden dat de dokter zelf niet in staat is om met zekerheid te oordelen over de mogelijke oorzaken die

aan de basis liggen van de door hem geobserveerde littekens. De CD-rom en USB-stick werden

hierboven reeds besproken.

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.“

Ten aanzien van E.G.B.S. (…)

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bezit u de Egyptische nationaliteit en bent u geboren op 5 december 1988

te Caïro. U bent een orthodoxe Kopt en stelt ongehuwd te zijn. In 2007 behaalde u uw secundaire

diploma, specialisatie automecanicien. Sedert februari 2009 werkte u als assistent-apotheker. Vanaf

maart of april 2011 ging u aan de slag als privéchauffeur tot u hiermee diende te stoppen naar

aanleiding van rugklachten ten gevolge van onderstaand incident. U zou niet politiek actief zijn, maar als

sympathisant van Maspero zou u wel hebben deelgenomen aan betogingen van Maspero.

In de late avond van 20 mei 2013 vielen vijf aanhangers van de Moslimbroederschap uw ouderlijke

huis binnen. U hoorde gevloek, kwam naar beneden en zag hoe zij uw moeder bewusteloos sloegen.

Ook u en uw vader deelden in de klappen. Deze vijf onbekenden ondervroegen jullie over het

onderkomen van uw broer E.G.B.G. (…) (O.V. xxx; CGVS xxx) die volgens hen - op straffe van de dood

- afstand had gedaan van zijn bekering tot de islam. Jullie vertelden hen niet op de hoogte te zijn van

waar G. (…) zich op dat moment bevond. De vijf Moslimbroeders scholden jullie uit voor ongelovigen,

bedreigden het leven van uw broer en waarschuwden jullie jullie niet met rust te zullen laten. Uit schrik

voor represailles dienden jullie geen klacht in bij de politie. Twee weken later herkende u vanachter het

raam twee belagers die naar jullie woning aan het wijzen waren. Ook uw moeder werd dit op haar beurt

ook al eenmaal gewaar. U vermoedt dat jullie woning geviseerd werd.

Op 17 of 18 augustus 2013 was u samen met uw ouders thuis toen opnieuw vier personen – waarvan

u er twee herkende en twee niet – langskwamen. Wederom vroegen zij waar G. (…) zich bevond.

Jullie zeiden het niet te weten en werden geslagen. Gewapend met stokken, een dolk, revolvers en

een zwaard vernielden zij jullie woning helemaal. Nadat deze vier belagers vertrokken waren,

contacteerden zowel u als uw vader meermaals het noodnummer van het leger en de politie. Telkens

kreeg u zelf bij beide instanties eenmaal persoonlijk iemand aan de lijn. Desondanks u melding maakte

van het incident en jullie adres doorgaf met het oog op verder onderzoek, bleven uw twee mondelinge

klachten zonder gevolg.

Gedurende drie weken bleven jullie gewoon thuis. Nadien gingen jullie naar Sobhi, een vriend van

uw vader in Al Zeitoun, Caïro waar jullie gedurende zes dagen lang ondergedoken leven. Uw broer

nam contact met u op en zei dat hij een vluchtweg geregeld had met een smokkelaar genaamd

Mahmoud. In afwachting van jullie vertrek keerde u samen met uw ouders nog twee dagen naar huis

terug om nog wat spullen te verzamelen en het huis op te ruimen. Op 20 september 2013 pikte de

smokkelaar u samen met uw ouders per auto op van bij uw ouderlijke huis. Na een rit van zes uur

kwamen jullie aan in een onbekende stad waar jullie overstapten op een boot. De tocht duurde negen

dagen. Een auto bracht jullie tot bij een vrachtwagen. Op 30 september 2013 kwam u samen met uw

ouders aan in België en diende u een asielaanvraag in.

Behoudens de problemen die u persoonlijk aanhaalt door toedoen van de problemen van uw broer G.

(…), vermeldt u nog een bijkomend asielmotief. Bij het aanvragen van een Belgisch rijbewijs werd

u verzocht uw Egyptisch rijbewijs door de Egyptische ambassade te laten vertalen. Bij de aanvraag

van deze officiële vertaling vroeg iemand van het ambassadepersoneel uw attest van immatriculatie
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dat bijgevolg werd gekopieerd. Momenteel veronderstelt u dat deze informatie zal worden doorgegeven

aan de Egyptische autoriteiten en u in het geval van een eventuele terugkeer naar Egypte als een

verrader zal worden beschouwd.

Ter staving van uw asielaanvraag legde u volgende documenten voor: uw originele identiteitskaart,

uw originele rijbewijs, een origineel legerattest, een origineel schoolattest, een medisch attest en

een CD-rom.

B. Motivering

Na het gehoor door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)

dient te worden opgemerkt dat u niet in aanmerking komt voor toekenning van de vluchtelingenstatus,

noch van de subsidiaire beschermingsstatus en wel om volgende redenen.

Uit uw verklaringen blijkt dat uw vluchtrelaas grotendeels samenhangt met dat van uw broer E.G.B.G.

(…). In hoofde van uw broer werd, gezien de weinig geloofwaardige verklaringen die hij aflegde, een

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

genomen. Gezien u zich grotendeels op dezelfde asielmotieven baseert kan ook wat u betreft niet

geconcludeerd worden dat u op basis van deze motieven een gegronde vrees in de zin van de

Conventie dient te koesteren. Hierbij dient bijgevolg te worden verwezen naar de

omstandig gemotiveerde beslissing in hoofde van uw broer (E.G.B.G. (…) ):

Na het gehoor door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)

dient te worden opgemerkt dat u niet in aanmerking komt voor toekenning van de vluchtelingenstatus,

noch van de subsidiaire beschermingsstatus en wel om volgende redenen.

Vooreerst kan u nauwelijks informatie geven over de personen met wie u in Egypte dermate

veel problemen kende dat u er het land voor diende te verlaten. Van de twee vrouwen kent u alleen

de voornamen, Muna en Amal. Nochtans was u voor hen aan het werkte en werkte u hiervoor zelfs met

een verwant van hen samen (CGVS p.I p.12, 20). U vergoelijkt dat het voor jullie samenwerking

niet uitmaakte wat hun achternamen waren. Muna en Amal waren twee zussen met een

bedenkelijke reputatie die samen in de Petrolstraat, wijk Al Khossous woonden. Van de vier mannen

weet u louter dat het Egyptenaren waren. Verder dan te stellen dat het mensen waren met krullend haar

en een donkere huidskleur waarvan er één een beetje dikker was dan de drie anderen, komt u evenwel

niet (CGVS I, pp.12-14). Gepolst of u zich nog op eender welk moment bij eender wie geïnformeerd

heeft hetzij over de twee vrouwen, hetzij over de vier mannen, stelt u van niet. U vergoelijkt dat u geluk

had te kunnen vluchten en durfde dat naar eigen zeggen niet te doen omdat uw belagers nog een paar

zaken te uwen laste in hun bezit hadden, zoals uw identiteitskaart en video’s (CGVS II, pp.5-6). Dat u

geen enkele moeite zou hebben gedaan om via anderen meer over uw belagers te weten te komen,

doet echter in ernstige mate afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw ingeroepen vrees omdat dit u

immers essentiële informatie zou kunnen opleveren teneinde de ernst van uw problemen correct in te

schatten. Hetzelfde geldt voor uw ouders en uw jongste broer S. (…). Volgens u hebben zij evenmin

informatie ingewonnen. Ze zouden alleen geprobeerd hebben contact op te nemen met de politie en het

leger, maar dat zou niet gelukt zijn (CGVS II, p.7 & p.9). Ook uw broer S. (…) verklaart dat ze niet

hebben geprobeerd informatie in te winnen (CGVS broer, p.24). Redelijkerwijs mag verwacht worden

dat u, uw ouders of jongste broer zich minstens moeite zouden hebben getroost om te achterhalen wie

deze personen waren, een gegeven dat totaal niet blijkt uit uw verklaringen.

Hierbij aansluitend dient te worden opgemerkt dat het merkwaardig is dat, terwijl u niet verder komt

dan uw belagers Egyptenaren waren en te vermoeden dat het streng islamitische personen zijn (CGVS

I p.12-14, 21 en CGVS II p.5-6), uw broer en moeder specifiek de Moslimbroeders vernoemen als

jullie belagers (CGVS moeder p. 4, CGVS broer p.14, 16). Gezien jullie allemaal omwille van

dezelfde personen/problemen zijn gevlucht, kan worden verwacht dat jullie op een eenduidige manier

zouden kunnen aangeven wat jullie wel of niet weten over jullie belagers.

Opmerkelijk is verder dat u tevens op geen enkele manier getracht heeft dit conflict ter plaatse op

te lossen. Gevraagd of u op eender welke moment bij om het even wie bescherming heeft gezocht

tegen uw belagers, stelt u zonder meer van niet. Ter vergoelijking haalt u aan dat u na uw

ontsnapping weloverwogen besloten heeft dat niet te doen omdat u bang was dat uw belagers de video

tegen u zouden misbruiken. Bovendien dacht u aan uw negatieve ervaring gearresteerd te zijn geweest

door de Egyptische Staatsveiligheid in de jaren ‘90 en concludeerde u dat het beter was om er geen
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melding van te maken. Doorgevraagd of u naderhand nog iemand anders – om het even wie –

gecontacteerd heeft om hulp te vragen in verband met uw persoonlijke problemen, antwoordt u negatief.

Dat de christenen in Egypte geen rechten hebben, is echter al te voorbarig om te stellen dat überhaupt

enige démarche om ter plaatse een uitweg voor dit conflict te vinden, niets zou uithalen (CGVS I, p. 24

& CGVS II, p.8). Na uw ontvoering in mei 2013 bent u nog een maand in Egypte gebleven.

Redelijkerwijze mag er dan ook van worden uitgegaan dat u minstens een andere poging tot het vinden

van een oplossing zou doen. Dit deed u niet, zelfs niet nadat u van uw moeder vernam dat uw belagers

de daarop volgende week bij u thuis waren langs geweest en zowel uw vader, moeder als jonge broer

S. (…) hadden geslagen (CGVS, I, p.21). Ervan uitgegaan dat uw verklaringen op waarheid berusten, is

een dergelijk laconieke houding weinig geloofwaardig. Dat zowel u als uw familie het niet alleen nalieten

om zich enigszins te informeren over de twee vrouwen en vier mannen en dat u er ook aan verzaakte

om de mogelijkheden om een oplossing te vinden in het land van herkomst te proberen zoeken, komt

uw geloofwaardigheid gezien de ernst van de door u opgesomde feiten niet ten goede.

Dient voorts te worden opgemerkt dat de door u geschetste gang van zaken op 13-15 mei 2013

weinig logisch is. Zo beschrijft u hoe u op het einde van uw werkdag naar de woonkamer ging om zich

om te kleden. Daarop kwam een van de vrouwen die er woonde, Muna, naar u toe en kleedde zich uit.

Volgens u zijn beide vrouwen prostituees. Daarop begon de tweede vrouw hardop te schreeuwen en

schoten vier ogenschijnlijk goed voorbereide mannen de twee vrouwen van buitenaf meteen ter hulp.

Uitgerust met touw bonden de vier mannen u vast, namen zij uw identiteitskaart af en begonnen zij u in

uw ondergoed te filmen in het bijzijn van de ontblote vrouw. Vervolgens werd u twee dagen

vastgehouden in het huis van die vrouwen. Volgens u kaderde dit volledig opgezette toneelstuk in een

poging u onder dwang tot de islam te laten bekeren. Het is evenwel minstens bevreemdend te noemen

dat streng islamitische moslims, die zeer veel belang hechten aan een correct moreel gedrag voor

vrouwen, hiertoe vrouwen, die volgens u prostituees zijn, op zulke wijze zouden inschakelen. Waarom

deze in scène gezette vertoning het uitspreken van de islamitische geloofsbelijdenis per se diende

vooraf te gaan, is dan ook weinig waarschijnlijk, om nog maar te zwijgen van de vaststelling dat ze u

twee dagen in het huis van die twee prostituees zouden vasthouden (CGVS I, pp.11-19).

Gevraagd waarom ú dit alles is overkomen, weet u dit niet te verklaren. U verwijst er meermaals

naar dat Muna en Amal het aan u verschuldigde geld niet wilden terugbetalen (CGVS I p.12, 13,

24). Daarnaast haalt u ook aan dat u van mening bent dat u met streng islamitische personen te maken

had die christenen willen bekeren (CGVS I p.24). De vraag is maar waarom het feit dat u geld

verschuldigd zou zijn aan twee vrouwen van bedenkelijk allooi, islamisten zou aanzetten om u te willen

bekeren. Wat er ook van zij, hoewel ontvoeringen en gedwongen bekering volgens u bekende

fenomenen zijn in Egypte, weet u hiervan geen enkel concreet voorbeeld op te geven. Hoewel u voor

uw vertrek uit Egypte gehoord heeft dat ook andere mensen gelijkaardige problemen ervoeren, kende u

persoonlijk niemand. U verwijst slechts in algemene termen naar verhalen van mensen overal in Egypte.

Gevraagd of u zich daar na het incident ooit bij iemand over geïnformeerd heeft, antwoordt u

ontkennend. Dit wekt wederom grote verbazing aangezien de situatie van anderen mogelijk iets zegt

over wat je zelf ook kan verwachten. Dat dit onmogelijk was en dat u blij en gelukkig was dat u kon

vluchten, biedt geen afdoende verschoning. Dat u in België op internet inmiddels veel gelezen heeft

over ontvoeringen en gedwongen bekeringen, wijzigt bovenstaande vaststelling evenmin (CGVS I,

pp.23-24 & CGVS II, p.8).

Verder blijft u vooralsnog in het ongewisse over wat nu precies door uw vier belagers van u

verwacht wordt. Na het opzeggen van de islamitische geloofsbelijdenis op 15 mei 2013 werden u

persoonlijk alvast geen concrete eisen meer gesteld (CGVS I, pp.19-20). U verduidelijkt evenwel dat

bekeerlingen zich naar de Al Azhar en de Staatsveiligheid dienen te begeven om allerhande

documenten te laten aanpassen maar dit werd u zo nooit expliciet gevraagd (CGVS II, pp.6-7). Tijdens

de twee bezoeken aan uw ouderlijke huis op 19 of 20 mei 2013 en 16 of 17 augustus 2013 gaven uw

belagers aan dat u moest terugkeren en met hun dochter moest trouwen. Of daarbij een concrete

plaats, tijdstip of termijn werd opgegeven, weet u evenwel niet precies te zeggen. De vaagheid van deze

verwachtingen kan moeilijk overtuigen. Dat uw belagers wilden dat u naar de plaats van uw vertrek zou

terugkeren, berust louter op uw vermoedens (CGVS I, pp.19-20 & CGVS II, p.7). Ook volgens uw

jongste broer S. (…) werd tijdens het eerste bezoek louter van u verwacht te trouwen met “hun dochter”.

Over het waar en hoe van deze eis hebben de vijf personen naar wat hij beweert noch toen, noch later

ooit iets gezegd (CGVS broer, pp. 16-17 & p.22). Niet alleen de onduidelijkheid van hun verwachtingen

op zich maar ook het feit dat u zich zelfs binnen deze onzekere context niet bij anderen over heeft

geïnformeerd over wat volgens u gangbare praktijk in Egypte was, laat andermaal weinig ruimte geloof
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te hechten aan de door u opgeworpen vrees voor vervolging in Egypte (CGVS I, pp.23-24 & CGVS II,

p.8).

Daarnaast kan worden vastgesteld dat u uiteenlopende verklaringen heeft afgelegd over uw

vrijlating waardoor twijfels rijzen over de geloofwaardigheid van uw vluchtrelaas. Zo beweert u tijdens

uw eerste gehoor op het CGVS dat u om 16u in de namiddag werd vrijgelaten (CGVS I p.18). Tijdens

het tweede gehoor beweert u echter dat u ’s ochtends bent vrijgelaten (CGVS II p.4).

Ook uw broers kennis van uw persoonlijke problemen blijft opvallend gering. Verder dan wat S.

(…) hierover van u in België zou vernomen hebben, namelijk dat “deze mensen” u ontvoerd, gefolterd

en geslagen hebben en dat zij u dwongen zich naar de islam te bekeren en met hun dochter te

trouwen, komt hij immers niet (CGVS broer, p.19). Noch in welke omstandigheden, noch hoelang u

ontvoerd werd, weet hij te specifiëren. Ook op de vraag naar welke personen betrokken waren bij uw

ontvoering moet hij het antwoord schuldig blijven. De naam van “de dochter” waarmee u diende te

trouwen, kent hij niet (CGVS broer, p16). Nochtans laat uw broer zich ontvallen dat u in de periode

tussen de eerste aanval op jullie huis in mei 2013 en uw vertrek uit Egypte in juni 2013 nog tweemaal

naar huis telefoneerde om uw moeder gerust te stellen. Gevraagd of iemand van hen toen bij u heeft

geïnformeerd naar welke problemen u had en hoe u daarin verzeild was geraakt, stelt hij van niet. Dit is

op zich al zeer verwonderlijk. Indien jullie daadwerkelijk in een dergelijk precaire situatie verzeild waren

geraakt, kan worden verondersteld dat hierover werd gesproken. Hij vergoelijkt dat hij u kent, dat u zijn

broer bent en hij weet dat u zich nooit tot de islam zou bekeren. Het hoeft geen betoog dat dit geen

afdoende rechtvaardiging is. Dat uw broer S. (…) u pas in België gevraagd wat er eigenlijk aan de hand

was, getuigt in deze dan ook van een erg laconieke houding. Bovendien blijven zijn verklaringen,

ondanks jullie contacten hier in België (CGVS II p.10-11), hierover erg oppervlakkig, wat compleet

onbegrijpelijk is. Voorgespiegeld dat jullie allemaal Egypte hebben moeten verlaten omwille van deze

problemen en het desgevallend logisch lijkt dat jullie hierover met mekaar hebben gesproken en dat hij

daarover alles zou willen te weten komen, verschoont hij dat hij niet op verdere details wou aandringen

omdat hij dacht dat het voldoende was te weten dat u in de problemen was (CGVS broer, pp.18-19).

Gezien jullie allen omwille van dezelfde reden zijn gevlucht en asiel aanvragen, brengt zijn gebrek aan

interesse de oprechtheid van niet alleen zijn maar ook van uw vrees in het gedrang.Vervolgens is het

uitermate bevreemdend te moeten vaststellen dat u niet kan zeggen wanneer uw ouders en uw broer,

die omwille van uw problemen, jullie land moesten ontvluchten, Egypte hebben verlaten. U kunt alleen

zeggen dat ze op 30 september in België zijn aangekomen. Dat u hen niet heeft gevraagd hoeveel

eerder ze Egypte hadden moeten verlaten, doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van jullie

vluchtrelaas (CGVS II p.10). Een dergelijke blijkt van desinteresse in hun wedervaren, doet in grote

mate afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw vluchtrelaas.

De enige aanwijzingen die u aanhaalt ter ondersteuning van uw voorgehouden vrees zijn

evenmin geloofwaardig en dit omwille van volgende bedenkingen.

Zo verschillen de verklaringen van uw vader en broer S. (…) over hun onmiddellijke reactie na

het incident in augustus aanzienlijk, meer bepaald over de plaatsen waar jullie sindsdien verbleven. Zo

stelt uw vader dat hij, uw moeder en uw broer S. (…) het huis meteen na het tweede incident verlieten

en zij bij andere mensen verbleven om de reis te regelen. Zo vertrokken zij een paar dagen na het

tweede incident naar een vriend “Nuzhi” in Al Zeitoun waar zij tot aan hun vertrek uit Egypte op 20

september 2013 gedurende zes à tien nachten verbleven. Overdag brachten uw ouders en uw broer S.

(…) ofwel op straat, ofwel bij iemand anders door. Volgens uw vader zijn zij eenmaal naar huis

teruggekeerd, twee dagen voor jullie vertrek, om wat bagage in te pakken en naar Nuzhi te brengen

waar jullie hadden afgesproken met de smokkelaar om te vertrekken (CGVS vader, p.6). In schril

contrast tot de uitleg van uw vader staat echter de versie van uw broer S. (…) over wat er zich precies

na het tweede incident voltrok. Hij beweert immers dat zij na de aanval in augustus 2013 nog drie weken

zijn thuis gebleven. Nadien zouden zowel uw ouders als hijzelf naar een vriend van jullie vader, Sobhi,

gegaan zijn. Overdag bleven zij gewoon thuis. Na zes dagen keerden zij gedurende twee dagen naar

huis terug om wat spullen te halen, jullie huis op te ruimen en aldaar, zoals afgesproken, de komst van

de smokkelaar af te wachten (CGVS broer p.23,27-28). Deze incoherenties aan uw broer voorgelegd,

beweert hij dat uw vader soms dingen vergeet maar dat hetgene hij verklaarde wel juist was. Tevens

oppert hij dat er misschien iets mis was met de vertaling. Uiteraard biedt deze uitleg geen

rechtvaardiging voor de incoherenties die dermate frappant zijn. Bovendien moet worden opgemerkt dat

uw broer zich tijdens het gehoor op het CGVS aanvankelijk ook zelf tegensprak over het feit of hij al dan

niet was ondergedoken. Zo verklaart hij, gevraagd naar zijn verblijfplaatsen, aanvankelijk zonder enige

nuancering dat hij tot aan zijn vertrek naar België daar heeft gewoond sinds circa 2003 Gevraagd naar
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de periode dat hij in Al Zeitoun, Caïro heeft gewoond, antwoordde hij zonder nuance van zijn geboorte

tot 1996. Dat jullie er in 2013 zouden zijn ondergedoken, haalt hij helemaal niet aan (CGVS, pp.4-5).

Pas nadien, wanneer hij het vluchtrelaas uit de doeken doet, maakte hij melding van het feit het

ouderlijke huis drie weken na het tweede incident te hebben verlaten (CGVS, p.23, 27). Geconfronteerd

met deze inconsistentie, legt uw broer uit dat hij dacht dat het ging over de adressen waarop hij

gewoond had (CGVS, pp.27-28). Ook deze vergoelijking kan echter niet afdoende verantwoorden

waarom hij dit niet van begin af aan heeft aangegeven. Dat uw broer en vader zich op dergelijke wijze

tegenspreken over hun verblijfplaatsen sinds ze in augustus met de dood zijn bedreigd, laat weinig

ruimte geloof te hechten aan jullie vluchtrelaas.

Verder spreken zowel u, uw vader als uw broer S. (…) elkaar tegen over het resultaat van de

pogingen tot het zoeken van bescherming naar aanleiding van het tweede incident. Enerzijds beweert u

dat zowel uw vader als uw broer diezelfde dag elk eenmaal naar de politie en eenmaal naar het

leger telefoneerden maar niemand hun oproepen beantwoordde (CGVS II, pp.9-10). Uw vader bevestigt

dat hij meteen na het tweede incident met beide instanties contact opnam maar dat er niemand aan de

lijn was en er ook niemand heeft teruggebeld (CGVS vader, p.8). Anderzijds geeft uw broer S.

(…) nochtans te kennen dat hij zelf –weliswaar na verschillende tevergeefse pogingen – uiteindelijk

wel tweemaal – zowel bij het leger als bij de politie – iemand gesproken heeft die zijn klacht

heeft aangenomen. Hoewel beloofd werd het nodige te doen om de klacht te behandelen, bleef

deze tweemaal zonder gevolg (CGVS broer, pp.24-26). Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid,

antwoordt uw broer meermaals ontwijkend door te stellen dat er hoe dan ook toch geen bescherming

van het leger of van de politie is gekomen doch dit wijzigt bovenstaande vaststelling niet. Expliciet

voorgespiegeld dat jullie verklaringen hieromtrent niet eensluidend zijn, geeft hij aan niet te weten wat te

moeten zeggen (CGVS broer, pp.29-30). Bovenstaande vaststellingen doen dan ook in ernstige mate

afbreuk aan de geloofwaardigheid van jullie verklaringen.

Dient te worden vastgesteld dat uw laconieke houding over de aanval in augustus 2013 tegenover

uw ouders en broer andermaal de geloofwaardigheid van jullie relaas ondermijnt. Gevraagd of de

vier personen die in augustus 2013 bij uw familie langskwamen dezelfde vier waren van de vijf die ook

in mei 2013 al eens waren binnengevallen, vermoedt u van wel. Zeker bent u hier evenwel niet van

aangezien u uw familie daarover verbazingwekkend genoeg niets heeft gevraagd (CGVS II, p.7). De

vaststelling dat u hierover niets heeft gevraagd, terwijl het om essentiële informatie gaat, doet

andermaal afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verhaal.

Het weinig geloofwaardige karakter van het door u aangehaalde asielmotief wordt nog onderstreept

door volgende lacune. Waar u tijdens het eerste gehoor bij het CGVS melding maakt van het gerucht

dat twee mensen in Al Zeitoun, Caïro naar u informeerden (CGVS I, pp.22-23), brengt u dit tijdens

het tweede gehoor niet langer ter sprake. Wanneer u wordt gevraagd naar aanwijzingen dat u nog

werd gezocht, verwijst u alleen naar de bezoekjes van uw belagers aan uw huis (CGVS II, pp.6-7). Dat u

er met geen woord meer over rept dat er ook buiten uw huis naar u werd gevraagd, plaatst dan ook

verder vraagtekens bij de geloofwaardigheid van uw asielrelaas. Bovendien blijken ook uw vader en

broer uiteenlopende verklaringen af te leggen over wat er tussen de invallen in mei en augustus

gebeurde. Zo verklaart uw broer dat hij een maal twee mensen naar jullie huis had zien wijzen. Hij gaf

ook aan dat ook uw moeder een maal enkele mensen had gezien die jullie woning in het oog hielden.

Daarnaast uitte hij het vermoeden dat jullie huis in de gaten werd gehouden. Verder zou er volgens hem

niets gebeurd zijn (CGVS broer p.20-21). Uw vader daarentegen haalde, naast het feit dat uw broer en

moeder elk een keer personen naar het huis hadden zien wijzen, dat jullie om de twee of drie dagen

personen langs jullie huis zagen passeren die steentjes naar het huis gooiden (CGVS vader p.5, 8). Dat

ook hieromtrent jullie verklaringen niet eenduidig zijn, ondermijnt verder de geloofwaardigheid van jullie

asielrelaas.

Gevraagd wanneer u zelf over de aanval op 17 of 18 augustus 2013 vernomen heeft, stelt u dat

uw ouders en jongste broer toen reeds in België waren (CGVS II, p. 11). Naar hun verklaringen zijn zij

op 30 september 2013 samen in België aangekomen (CGVS vader, p.4; CGVS moede, p.4 & CGVS

broer, pp.12-13). Dat u voordien nooit eerder bij uw ouders en jongste broer gepolst heeft naar uw

persoonlijke situatie, is andermaal uiterst opmerkelijk. Te meer u toegeeft sedert uw aankomst in België

nog vijf à zes maal contact te hebben gehad met uw ouders en uw broer in Egypte. U vergoelijkt dat zij

toch niets wilden vertellen en u niet ongerust wilden maken. U legt uit dat zij wisten dat u in het

buitenland zat en er niets aan kon doen. Men kan zich de vraag stellen in hoeverre uw ouders in hun

opzet slagen u niet ongerust te willen maken door welbewust informatie achter te houden. In het kader
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van uw asielaanvraag lijkt het bovendien des te logischer dat uw ouders u hierin zouden willen bijstaan

door u zo goed mogelijk van alles op de hoogte te stellen (CGVS II, p.11).

Voorts dient te worden vastgesteld dat u geen enkel bewijs voorlegt dat uw persoonlijke asielrelaas

kan staven. Integendeel legt u een attest van de kerk neer, dat uw alghele geloofwaardigheid verder

onderuit haalt. In dit attest wordt immers door de priester van de Sint-Johanneskerk in Al Zeitoun,

Caïro bevestigd dat u tot op 13 juni 2013 het gebed beoefende en de kerkelijke sacramenten bedreef,

terwijl u zelf nochtans beweerde onmiddellijk na uw vrijlating op 15 mei 2013 achtereenvolgens te zijn

gevlucht naar uw vriend in de wijk Al Obour (Sharqia provincie) en een adres in Wady El Natroun (Al

Buhaira). Dat u blijkbaar nog tot op 13 juni 2013 naar de kerk in Al Zeitoun, Caïro ging, doet ernstige

twijfels rijzen over uw vluchtrelaas en stellen vraagtekens bij het feit of u überhaupt gevlucht bent vanuit

Al Khossous (CGVS I, pp.20-22).

Gelet op het voorgaande dient besloten te worden dat er weinig geloof kan worden gehecht aan

uw vluchtrelaas en dat u er bijgevolg niet in geslaagd bent om op basis van dit motief een vrees

voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie aannemelijk te maken.

Verder stoelt u uw asielaanvraag ook op een vrees jegens de Egyptische autoriteiten. Ten gevolge

van de accidentele afgifte van uw attest van immatriculatie op de Egyptische ambassade vermoedt u dat

de Egyptische autoriteiten nu op de hoogte zijn van uw asielaanvraag in België, u zullen beschouwen

als een verrader en u hiervoor bij terugkeer in Egypte zullen wreken. Allereerst betreft dit louter een

blote bewering van uwentwege. Driemaal gevraagd waaruit u concreet afleidt dat u hierdoor problemen

zou kunnen krijgen in Egypte, komt u niet verder dat te stellen dat u dat wel denkt. Hieraan voegt u toe

dat de autoriteiten in Egypte op basis van de kopie van uw attest van immatriculatie van de

Egyptische ambassade zouden vernemen dat u momenteel asiel aangevraagd heeft in België en hier in

een opvangcentrum verblijft (CGVS, p.30). De conclusies die u hieraan voor uzelf verbindt, berusten

met andere woorden louter op vermoedens. Het louter aanhalen van een vrees voor vervolging

volstaat echter niet om de vluchtelingenstatus te verwerven. U dient deze vrees nog steeds aannemelijk

te maken, wat hier niet het geval is, daar uw vrees voor vervolging eerder gebaseerd is

op veronderstellingen dan op concrete feiten.

Verder haalt u aan dat de Koptische bevolking onderdrukt wordt in Egypte (CGVS, p.23). In het

kader hiervan legt u een cd-rom voor die een video bevat waarin een pater bevestigt dat er geen politie

of leger aanwezig is om de veiligheid van de Koptische bevolking te garanderen (CGVS, p.5). Een

loutere verwijzing naar de algemene situatie voor Kopten in Egypte, zonder deze te betrekken op zijn

individuele en persoonlijke situatie, volstaat echter niet om aan te tonen dat u in uw land van herkomst

werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat u betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat.

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

ingrijpend zijn dat fundamentele mensenrechten worden aangetast waardoor het leven in het land van

herkomst ondraaglijk wordt.

De enige persoonlijke feiten die u aanhaalt, is dat u soms door de politie werd tegengehouden en

mee moest gaan naar het politiebureau waar u dan enkele uren moest wachten om uw identiteitskaart

te laten controleren. U wijt dit aan het feit dat u christen bent. Na controle van uw identiteitskaart werd

u zonder meer vrijgelaten. Opmerkelijk genoeg kan u niet zeggen hoe vaak dit is gebeurd, noch

wanneer dit de laatste keer voorviel (CGVS p.12). Bijgevolg kan deze, trouwens blote, bewering niet

worden beschouwd als zijn voldoende zwaarwichtige aanwijzing dat u, als christen in die mate wordt

geviseerd zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie.

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
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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. Het

CGVS benadrukt in dit verband dat artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet slechts beoogt

bescherming te bieden in de uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de

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

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

geval, naar het betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in

voornoemd artikel van de vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

Uit een grondige analyse van de actuele veiligheidssituatie in Egypte (zie COI Focus Egypte -

“situation sécuritaire actuelle” - dd. 10 oktober 2013) blijkt dat er heden in Egypte geen sprake is van

internationaal of binnenlands gewapend conflict. Uit de informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt

weliswaar dat de actuele politieke situatie en de veiligheidssituatie er erg gespannen is nadat het leger

president Morsi heeft afgezet en de macht heeft overgenomen. Grote protestbetogingen zijn er

uitgemond in gewelddadige incidenten tussen de veiligheidsdiensten en aanhangers van de afgezette

president. Hierbij vielen ook burgerdoden onder de betogers te betreuren. Uit dezelfde informatie blijkt

eveneens dat er recent enkele terroristische aanslagen gepleegd waarbij de politie en het leger

geviseerd werden. Dit type geweld concentreert zich echter in de Sinai en het aantal burgerslachtoffers

blijft beperkt. Verder komt het in de Sinai soms tot een gewapend treffen tussen het Egyptische leger en

terroristische Jihadisten. Het geweld waarvan actueel sprake in Egypte is incidenteel en gelokaliseerd

van aard en de impact ervan op het leven van de gewone burger is eerder beperkt.

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.

Met betrekking tot de door u voorgelegde documenten dient te worden vastgesteld dat

deze bovenstaande appreciatie van uw asielaanvraag niet kunnen wijzigen. Allereerst hebben uw

originele identiteitskaart, uw originele schoolattest en uw originele legerattest slechts betrekking op uw

identiteit, opleiding en legerdienst, gegevens die hier niet ter discussie staan. Ook uw originele rijbewijs

doet geen uitspraak over uw persoonlijke asielrelaas. Het medische attest dat werd opgesteld op een

moment dat u zich reeds in België bevond, bevestigt dat u klachten van lumboischialgie heeft. Hierbij

dient benadrukt te worden dat de dokter geen uitspraak doet over de mogelijke oorzaken die aan de

basis liggen van de door hem gestelde diagnose en hoe dan ook niet in staat is om hierover met

zekerheid te oordelen. Dat uw bovenstaande schade aan uw ruggengraat opliep toen u geslagen werd

(CGVS, p.5), is louter gebaseerd op uw verklaringen. Het medische attest is dan ook geenszins van die

aard dat het een ander licht kan werpen op de inschatting van uw asielmotieven. De door u voorgelegde

CD-rom werd hierboven reeds besproken.

Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat er ook in hoofde van uw ouders, die zich

grotendeels op dezelfde motieven baseren, een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus werd genomen.

C. Conclusie
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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.“

Ten aanzien van G.B.J.E. (…):

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Egyptische nationaliteit te bezitten en een Koptisch orthodox christen te zijn. U

bent geboren op 2 november 1936 in Dishna, gelegen in de provincie Qena. U hebt uw diploma van de

lagere school behaald en daarna begon u te werken als verkoper van gebak en snoep. Toen u ongeveer

twintig jaar oud was, bent u verhuisd naar de Zaytoun wijk in Caïro. In 1964 bent u getrouwd met

N.R.A.N. (…)(O.V. xxx; C.G. xxx) en u hebt met haar zes zonen en twee dochters. In 1964 begon u bij

de douane te werken en u bent hier in 1996 omwille van hartproblemen mee opgehouden. Ongeveer

acht à tien jaar geleden bent u verhuisd naar Izbet al-Nakhl, gelegen nabij al-Khossous in de provincie

Qalyubia, en u hebt er gewoond tot het vertrek uit uw land.

Uw problemen zijn begonnen in mei 2013. Op een avond klopten enkele onbekenden bij u thuis aan

en vroegen naar uw zoon, E.G.B.G. (…) (O.V. xxx; C.G. xxx). U zei dat G. (…) op zijn werk was, maar

deze personen geloofden u niet en begonnen u uit te schelden. Ze zeiden dat G. (…) bij hen was

geweest en dat hij zich had bekeerd tot de islam en daarna was gevlucht. Zij eisten dat G. (…) zou

terugkomen en zijn bekering bekend zou maken. U werd hard geslagen en ook uw vrouw en zoon,

E.G.B.S. (…) (O.V. xxx; C.G. xxx), deelden in de klappen. Daarna verlieten deze personen uw huis. Na

dit voorval dachten jullie geen problemen meer te zullen hebben met deze personen, maar u merkte dat

er om de twee à drie dagen door onbekenden steentjes naar jullie huis werden gegooid. Een tijdje later

zag uw echtgenote toevallig vanuit het raam dat twee van de vijf personen die eerder waren gekomen

om jullie aan te vallen, samen met twee andere onbekenden langs jullie huis liepen en jullie huis

aanwezen. Ook uw zoon S. (…) heeft deze mensen meermaals waargenomen. U weet niet waarom ze

in de buurt van uw huis rondhingen. Op 18 of 19 augustus 2013 kwamen opnieuw onbekenden naar uw

huis en ze vernielden met hun wapens de hele inboedel. Hoewel het deze keer om andere personen

ging dan de eerste keer, werden jullie opnieuw geslagen en gevraagd waarom G. (…) niet naar hen toe

was gekomen. Ze zeiden dat ze jullie de volgende keer zouden vermoorden en verlieten het huis. Jullie

hadden de schrik te pakken gekregen en enkele dagen later trokken jullie in bij ene Nuzhi, een vriend

die in het Caïreense Zaytoun woont. Jullie bleven bij hem tot jullie op 20 september 2013 Egypte zijn

ontvlucht. U bent met uw echtgenote en zoon S. (…) per boot naar een voor jullie onbekende plaats

gegaan van waaruit jullie verder met een auto tot bij een vrachtwagen zijn gebracht. Op 30 september

2013 komen jullie per vrachtwagen aan in België en diezelfde dag vragen jullie asiel aan bij de

bevoegde Belgische autoriteiten.

Na uw aankomst in België vernam u dat ook uw zoon G. (…) hier verblijft en reeds op 1 juli 2013

een asielaanvraag had ingediend.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u uw identiteitskaart, de identiteitskaart van uw echtgenote

en medische attesten neer.

B. Motivering

Na het gehoor door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)

dient te worden opgemerkt dat u niet in aanmerking komt voor toekenning van de vluchtelingenstatus,

noch van de subsidiaire beschermingsstatus en wel om volgende redenen.

Uit uw verklaringen blijkt dat uw vluchtrelaas samenhangt met dat van uw zoon, E.G.B.G. (…). U

verklaart immers dat u door onbekenden werd bedreigd nadat G. (…) zich gedwongen had moeten

bekeren tot de islam en daarna was gevlucht (CGVS, pp. 5-8). Gezien het CGVS van oordeel is dat de

door jullie aangehaalde asielmotieven weinig geloofwaardig zijn, dient ook in uw hoofde te worden

geconcludeerd dat u geen gegronde vrees in de zin van de Conventie dient te koesteren. Wij verwijzen

hiervoor naar de omstandig gemotiveerde beslissing in hoofde van uw zoon G. (…).

Na het gehoor door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)

dient te worden opgemerkt dat u niet in aanmerking komt voor toekenning van de vluchtelingenstatus,

noch van de subsidiaire beschermingsstatus en wel om volgende redenen.
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Vooreerst kan u nauwelijks informatie geven over de personen met wie u in Egypte dermate

veel problemen kende dat u er het land voor diende te verlaten. Van de twee vrouwen kent u alleen

de voornamen, Muna en Amal. Nochtans was u voor hen aan het werkte en werkte u hiervoor zelfs met

een verwant van hen samen (CGVS p.I p.12, 20). U vergoelijkt dat het voor jullie samenwerking

niet uitmaakte wat hun achternamen waren. Muna en Amal waren twee zussen met een

bedenkelijke reputatie die samen in de Petrolstraat, wijk Al Khossous woonden. Van de vier mannen

weet u louter dat het Egyptenaren waren. Verder dan te stellen dat het mensen waren met krullend haar

en een donkere huidskleur waarvan er één een beetje dikker was dan de drie anderen, komt u evenwel

niet (CGVS I, pp.12-14). Gepolst of u zich nog op eender welk moment bij eender wie geïnformeerd

heeft hetzij over de twee vrouwen, hetzij over de vier mannen, stelt u van niet. U vergoelijkt dat u geluk

had te kunnen vluchten en durfde dat naar eigen zeggen niet te doen omdat uw belagers nog een paar

zaken te uwen laste in hun bezit hadden, zoals uw identiteitskaart en video’s (CGVS II, pp.5-6). Dat u

geen enkele moeite zou hebben gedaan om via anderen meer over uw belagers te weten te komen,

doet echter in ernstige mate afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw ingeroepen vrees omdat dit u

immers essentiële informatie zou kunnen opleveren teneinde de ernst van uw problemen correct in te

schatten. Hetzelfde geldt voor uw ouders en uw jongste broer S. (…). Volgens u hebben zij evenmin

informatie ingewonnen. Ze zouden alleen geprobeerd hebben contact op te nemen met de politie en het

leger, maar dat zou niet gelukt zijn (CGVS II, p.7 & p.9). Ook uw broer S. (…) verklaart dat ze niet

hebben geprobeerd informatie in te winnen (CGVS broer, p.24). Redelijkerwijs mag verwacht worden

dat u, uw ouders of jongste broer zich minstens moeite zouden hebben getroost om te achterhalen wie

deze personen waren, een gegeven dat totaal niet blijkt uit uw verklaringen.

Hierbij aansluitend dient te worden opgemerkt dat het merkwaardig is dat, terwijl u niet verder komt

dan uw belagers Egyptenaren waren en te vermoeden dat het streng islamitische personen zijn (CGVS

I p.12-14, 21 en CGVS II p.5-6), uw broer en moeder specifiek de Moslimbroeders vernoemen als

jullie belagers (CGVS moeder p. 4, CGVS broer p.14, 16). Gezien jullie allemaal omwille van

dezelfde personen/problemen zijn gevlucht, kan worden verwacht dat jullie op een eenduidige manier

zouden kunnen aangeven wat jullie wel of niet weten over jullie belagers.

Opmerkelijk is verder dat u tevens op geen enkele manier getracht heeft dit conflict ter plaatse op

te lossen. Gevraagd of u op eender welke moment bij om het even wie bescherming heeft gezocht

tegen uw belagers, stelt u zonder meer van niet. Ter vergoelijking haalt u aan dat u na uw

ontsnapping weloverwogen besloten heeft dat niet te doen omdat u bang was dat uw belagers de video

tegen u zouden misbruiken. Bovendien dacht u aan uw negatieve ervaring gearresteerd te zijn geweest

door de Egyptische Staatsveiligheid in de jaren ‘90 en concludeerde u dat het beter was om er geen

melding van te maken. Doorgevraagd of u naderhand nog iemand anders – om het even wie –

gecontacteerd heeft om hulp te vragen in verband met uw persoonlijke problemen, antwoordt u negatief.

Dat de christenen in Egypte geen rechten hebben, is echter al te voorbarig om te stellen dat überhaupt

enige démarche om ter plaatse een uitweg voor dit conflict te vinden, niets zou uithalen (CGVS I, p. 24

& CGVS II, p.8). Na uw ontvoering in mei 2013 bent u nog een maand in Egypte gebleven.

Redelijkerwijze mag er dan ook van worden uitgegaan dat u minstens een andere poging tot het vinden

van een oplossing zou doen. Dit deed u niet, zelfs niet nadat u van uw moeder vernam dat uw belagers

de daarop volgende week bij u thuis waren langs geweest en zowel uw vader, moeder als jonge broer

S. (…) hadden geslagen (CGVS, I, p.21). Ervan uitgegaan dat uw verklaringen op waarheid berusten, is

een dergelijk laconieke houding weinig geloofwaardig. Dat zowel u als uw familie het niet alleen nalieten

om zich enigszins te informeren over de twee vrouwen en vier mannen en dat u er ook aan verzaakte

om de mogelijkheden om een oplossing te vinden in het land van herkomst te proberen zoeken, komt

uw geloofwaardigheid gezien de ernst van de door u opgesomde feiten niet ten goede.

Dient voorts te worden opgemerkt dat de door u geschetste gang van zaken op 13-15 mei 2013

weinig logisch is. Zo beschrijft u hoe u op het einde van uw werkdag naar de woonkamer ging om zich

om te kleden. Daarop kwam een van de vrouwen die er woonde, Muna, naar u toe en kleedde zich uit.

Volgens u zijn beide vrouwen prostituees. Daarop begon de tweede vrouw hardop te schreeuwen en

schoten vier ogenschijnlijk goed voorbereide mannen de twee vrouwen van buitenaf meteen ter hulp.

Uitgerust met touw bonden de vier mannen u vast, namen zij uw identiteitskaart af en begonnen zij u in

uw ondergoed te filmen in het bijzijn van de ontblote vrouw. Vervolgens werd u twee dagen

vastgehouden in het huis van die vrouwen. Volgens u kaderde dit volledig opgezette toneelstuk in een

poging u onder dwang tot de islam te laten bekeren. Het is evenwel minstens bevreemdend te noemen

dat streng islamitische moslims, die zeer veel belang hechten aan een correct moreel gedrag voor

vrouwen, hiertoe vrouwen, die volgens u prostituees zijn, op zulke wijze zouden inschakelen. Waarom
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deze in scène gezette vertoning het uitspreken van de islamitische geloofsbelijdenis per se diende

vooraf te gaan, is dan ook weinig waarschijnlijk, om nog maar te zwijgen van de vaststelling dat ze u

twee dagen in het huis van die twee prostituees zouden vasthouden (CGVS I, pp.11-19).

Gevraagd waarom ú dit alles is overkomen, weet u dit niet te verklaren. U verwijst er meermaals

naar dat Muna en Amal het aan u verschuldigde geld niet wilden terugbetalen (CGVS I p.12, 13,

24). Daarnaast haalt u ook aan dat u van mening bent dat u met streng islamitische personen te maken

had die christenen willen bekeren (CGVS I p.24). De vraag is maar waarom het feit dat u geld

verschuldigd zou zijn aan twee vrouwen van bedenkelijk allooi, islamisten zou aanzetten om u te willen

bekeren. Wat er ook van zij, hoewel ontvoeringen en gedwongen bekering volgens u bekende

fenomenen zijn in Egypte, weet u hiervan geen enkel concreet voorbeeld op te geven. Hoewel u voor

uw vertrek uit Egypte gehoord heeft dat ook andere mensen gelijkaardige problemen ervoeren, kende u

persoonlijk niemand. U verwijst slechts in algemene termen naar verhalen van mensen overal in Egypte.

Gevraagd of u zich daar na het incident ooit bij iemand over geïnformeerd heeft, antwoordt u

ontkennend. Dit wekt wederom grote verbazing aangezien de situatie van anderen mogelijk iets zegt

over wat je zelf ook kan verwachten. Dat dit onmogelijk was en dat u blij en gelukkig was dat u kon

vluchten, biedt geen afdoende verschoning. Dat u in België op internet inmiddels veel gelezen heeft

over ontvoeringen en gedwongen bekeringen, wijzigt bovenstaande vaststelling evenmin (CGVS I,

pp.23-24 & CGVS II, p.8).

Verder blijft u vooralsnog in het ongewisse over wat nu precies door uw vier belagers van u

verwacht wordt. Na het opzeggen van de islamitische geloofsbelijdenis op 15 mei 2013 werden u

persoonlijk alvast geen concrete eisen meer gesteld (CGVS I, pp.19-20). U verduidelijkt evenwel dat

bekeerlingen zich naar de Al Azhar en de Staatsveiligheid dienen te begeven om allerhande

documenten te laten aanpassen maar dit werd u zo nooit expliciet gevraagd (CGVS II, pp.6-7). Tijdens

de twee bezoeken aan uw ouderlijke huis op 19 of 20 mei 2013 en 16 of 17 augustus 2013 gaven uw

belagers aan dat u moest terugkeren en met hun dochter moest trouwen. Of daarbij een concrete

plaats, tijdstip of termijn werd opgegeven, weet u evenwel niet precies te zeggen. De vaagheid van deze

verwachtingen kan moeilijk overtuigen. Dat uw belagers wilden dat u naar de plaats van uw vertrek zou

terugkeren, berust louter op uw vermoedens (CGVS I, pp.19-20 & CGVS II, p.7). Ook volgens uw

jongste broer S. (…) werd tijdens het eerste bezoek louter van u verwacht te trouwen met “hun dochter”.

Over het waar en hoe van deze eis hebben de vijf personen naar wat hij beweert noch toen, noch later

ooit iets gezegd (CGVS broer, pp. 16-17 & p.22). Niet alleen de onduidelijkheid van hun verwachtingen

op zich maar ook het feit dat u zich zelfs binnen deze onzekere context niet bij anderen over heeft

geïnformeerd over wat volgens u gangbare praktijk in Egypte was, laat andermaal weinig ruimte geloof

te hechten aan de door u opgeworpen vrees voor vervolging in Egypte (CGVS I, pp.23-24 & CGVS II,

p.8).

Daarnaast kan worden vastgesteld dat u uiteenlopende verklaringen heeft afgelegd over uw

vrijlating waardoor twijfels rijzen over de geloofwaardigheid van uw vluchtrelaas. Zo beweert u tijdens

uw eerste gehoor op het CGVS dat u om 16u in de namiddag werd vrijgelaten (CGVS I p.18). Tijdens

het tweede gehoor beweert u echter dat u ’s ochtends bent vrijgelaten (CGVS II p.4).

Ook uw broers kennis van uw persoonlijke problemen blijft opvallend gering. Verder dan wat S.

(…) hierover van u in België zou vernomen hebben, namelijk dat “deze mensen” u ontvoerd, gefolterd

en geslagen hebben en dat zij u dwongen zich naar de islam te bekeren en met hun dochter te

trouwen, komt hij immers niet (CGVS broer, p.19). Noch in welke omstandigheden, noch hoelang u

ontvoerd werd, weet hij te specifiëren. Ook op de vraag naar welke personen betrokken waren bij uw

ontvoering moet hij het antwoord schuldig blijven. De naam van “de dochter” waarmee u diende te

trouwen, kent hij niet (CGVS broer, p16). Nochtans laat uw broer zich ontvallen dat u in de periode

tussen de eerste aanval op jullie huis in mei 2013 en uw vertrek uit Egypte in juni 2013 nog tweemaal

naar huis telefoneerde om uw moeder gerust te stellen. Gevraagd of iemand van hen toen bij u heeft

geïnformeerd naar welke problemen u had en hoe u daarin verzeild was geraakt, stelt hij van niet. Dit is

op zich al zeer verwonderlijk. Indien jullie daadwerkelijk in een dergelijk precaire situatie verzeild waren

geraakt, kan worden verondersteld dat hierover werd gesproken. Hij vergoelijkt dat hij u kent, dat u zijn

broer bent en hij weet dat u zich nooit tot de islam zou bekeren. Het hoeft geen betoog dat dit geen

afdoende rechtvaardiging is. Dat uw broer S. (…) u pas in België gevraagd wat er eigenlijk aan de hand

was, getuigt in deze dan ook van een erg laconieke houding. Bovendien blijven zijn verklaringen,

ondanks jullie contacten hier in België (CGVS II p.10-11), hierover erg oppervlakkig, wat compleet

onbegrijpelijk is. Voorgespiegeld dat jullie allemaal Egypte hebben moeten verlaten omwille van deze

problemen en het desgevallend logisch lijkt dat jullie hierover met mekaar hebben gesproken en dat hij
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daarover alles zou willen te weten komen, verschoont hij dat hij niet op verdere details wou aandringen

omdat hij dacht dat het voldoende was te weten dat u in de problemen was (CGVS broer, pp.18-19).

Gezien jullie allen omwille van dezelfde reden zijn gevlucht en asiel aanvragen, brengt zijn gebrek aan

interesse de oprechtheid van niet alleen zijn maar ook van uw vrees in het gedrang.Vervolgens is het

uitermate bevreemdend te moeten vaststellen dat u niet kan zeggen wanneer uw ouders en uw broer,

die omwille van uw problemen, jullie land moesten ontvluchten, Egypte hebben verlaten. U kunt alleen

zeggen dat ze op 30 september in België zijn aangekomen. Dat u hen niet heeft gevraagd hoeveel

eerder ze Egypte hadden moeten verlaten, doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van jullie

vluchtrelaas (CGVS II p.10). Een dergelijke blijkt van desinteresse in hun wedervaren, doet in grote

mate afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw vluchtrelaas.

De enige aanwijzingen die u aanhaalt ter ondersteuning van uw voorgehouden vrees zijn

evenmin geloofwaardig en dit omwille van volgende bedenkingen.

Zo verschillen de verklaringen van uw vader en broer S. (…) over hun onmiddellijke reactie na

het incident in augustus aanzienlijk, meer bepaald over de plaatsen waar jullie sindsdien verbleven. Zo

stelt uw vader dat hij, uw moeder en uw broer S. (…)het huis meteen na het tweede incident verlieten en

zij bij andere mensen verbleven om de reis te regelen. Zo vertrokken zij een paar dagen na het

tweede incident naar een vriend “Nuzhi” in Al Zeitoun waar zij tot aan hun vertrek uit Egypte op 20

september 2013 gedurende zes à tien nachten verbleven. Overdag brachten uw ouders en uw broer S.

(…) ofwel op straat, ofwel bij iemand anders door. Volgens uw vader zijn zij eenmaal naar huis

teruggekeerd, twee dagen voor jullie vertrek, om wat bagage in te pakken en naar Nuzhi te brengen

waar jullie hadden afgesproken met de smokkelaar om te vertrekken (CGVS vader, p.6). In schril

contrast tot de uitleg van uw vader staat echter de versie van uw broer S. (…) over wat er zich precies

na het tweede incident voltrok. Hij beweert immers dat zij na de aanval in augustus 2013 nog drie weken

zijn thuis gebleven. Nadien zouden zowel uw ouders als hijzelf naar een vriend van jullie vader, Sobhi,

gegaan zijn. Overdag bleven zij gewoon thuis. Na zes dagen keerden zij gedurende twee dagen naar

huis terug om wat spullen te halen, jullie huis op te ruimen en aldaar, zoals afgesproken, de komst van

de smokkelaar af te wachten (CGVS broer p.23,27-28). Deze incoherenties aan uw broer voorgelegd,

beweert hij dat uw vader soms dingen vergeet maar dat hetgene hij verklaarde wel juist was. Tevens

oppert hij dat er misschien iets mis was met de vertaling. Uiteraard biedt deze uitleg geen

rechtvaardiging voor de incoherenties die dermate frappant zijn. Bovendien moet worden opgemerkt dat

uw broer zich tijdens het gehoor op het CGVS aanvankelijk ook zelf tegensprak over het feit of hij al dan

niet was ondergedoken. Zo verklaart hij, gevraagd naar zijn verblijfplaatsen, aanvankelijk zonder enige

nuancering dat hij tot aan zijn vertrek naar België daar heeft gewoond sinds circa 2003 Gevraagd naar

de periode dat hij in Al Zeitoun, Caïro heeft gewoond, antwoordde hij zonder nuance van zijn geboorte

tot 1996. Dat jullie er in 2013 zouden zijn ondergedoken, haalt hij helemaal niet aan (CGVS, pp.4-5).

Pas nadien, wanneer hij het vluchtrelaas uit de doeken doet, maakte hij melding van het feit het

ouderlijke huis drie weken na het tweede incident te hebben verlaten (CGVS, p.23, 27). Geconfronteerd

met deze inconsistentie, legt uw broer uit dat hij dacht dat het ging over de adressen waarop hij

gewoond had (CGVS, pp.27-28). Ook deze vergoelijking kan echter niet afdoende verantwoorden

waarom hij dit niet van begin af aan heeft aangegeven. Dat uw broer en vader zich op dergelijke wijze

tegenspreken over hun verblijfplaatsen sinds ze in augustus met de dood zijn bedreigd, laat weinig

ruimte geloof te hechten aan jullie vluchtrelaas.

Verder spreken zowel u, uw vader als uw broer S. (…) elkaar tegen over het resultaat van de

pogingen tot het zoeken van bescherming naar aanleiding van het tweede incident. Enerzijds beweert u

dat zowel uw vader als uw broer diezelfde dag elk eenmaal naar de politie en eenmaal naar het

leger telefoneerden maar niemand hun oproepen beantwoordde (CGVS II, pp.9-10). Uw vader bevestigt

dat hij meteen na het tweede incident met beide instanties contact opnam maar dat er niemand aan de

lijn was en er ook niemand heeft teruggebeld (CGVS vader, p.8). Anderzijds geeft uw broer S. (…)

nochtans te kennen dat hij zelf –weliswaar na verschillende tevergeefse pogingen – uiteindelijk

wel tweemaal – zowel bij het leger als bij de politie – iemand gesproken heeft die zijn klacht

heeft aangenomen. Hoewel beloofd werd het nodige te doen om de klacht te behandelen, bleef

deze tweemaal zonder gevolg (CGVS broer, pp.24-26). Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid,

antwoordt uw broer meermaals ontwijkend door te stellen dat er hoe dan ook toch geen bescherming

van het leger of van de politie is gekomen doch dit wijzigt bovenstaande vaststelling niet. Expliciet

voorgespiegeld dat jullie verklaringen hieromtrent niet eensluidend zijn, geeft hij aan niet te weten wat te

moeten zeggen (CGVS broer, pp.29-30). Bovenstaande vaststellingen doen dan ook in ernstige mate

afbreuk aan de geloofwaardigheid van jullie verklaringen.
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Dient te worden vastgesteld dat uw laconieke houding over de aanval in augustus 2013 tegenover

uw ouders en broer andermaal de geloofwaardigheid van jullie relaas ondermijnt. Gevraagd of de

vier personen die in augustus 2013 bij uw familie langskwamen dezelfde vier waren van de vijf die ook

in mei 2013 al eens waren binnengevallen, vermoedt u van wel. Zeker bent u hier evenwel niet van

aangezien u uw familie daarover verbazingwekkend genoeg niets heeft gevraagd (CGVS II, p.7). De

vaststelling dat u hierover niets heeft gevraagd, terwijl het om essentiële informatie gaat, doet

andermaal afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verhaal.

Het weinig geloofwaardige karakter van het door u aangehaalde asielmotief wordt nog onderstreept

door volgende lacune. Waar u tijdens het eerste gehoor bij het CGVS melding maakt van het gerucht

dat twee mensen in Al Zeitoun, Caïro naar u informeerden (CGVS I, pp.22-23), brengt u dit tijdens

het tweede gehoor niet langer ter sprake. Wanneer u wordt gevraagd naar aanwijzingen dat u nog

werd gezocht, verwijst u alleen naar de bezoekjes van uw belagers aan uw huis (CGVS II, pp.6-7). Dat u

er met geen woord meer over rept dat er ook buiten uw huis naar u werd gevraagd, plaatst dan ook

verder vraagtekens bij de geloofwaardigheid van uw asielrelaas. Bovendien blijken ook uw vader en

broer uiteenlopende verklaringen af te leggen over wat er tussen de invallen in mei en augustus

gebeurde. Zo verklaart uw broer dat hij een maal twee mensen naar jullie huis had zien wijzen. Hij gaf

ook aan dat ook uw moeder een maal enkele mensen had gezien die jullie woning in het oog hielden.

Daarnaast uitte hij het vermoeden dat jullie huis in de gaten werd gehouden. Verder zou er volgens hem

niets gebeurd zijn (CGVS broer p.20-21). Uw vader daarentegen haalde, naast het feit dat uw broer en

moeder elk een keer personen naar het huis hadden zien wijzen, dat jullie om de twee of drie dagen

personen langs jullie huis zagen passeren die steentjes naar het huis gooiden (CGVS vader p.5, 8). Dat

ook hieromtrent jullie verklaringen niet eenduidig zijn, ondermijnt verder de geloofwaardigheid van jullie

asielrelaas.

Gevraagd wanneer u zelf over de aanval op 17 of 18 augustus 2013 vernomen heeft, stelt u dat

uw ouders en jongste broer toen reeds in België waren (CGVS II, p. 11). Naar hun verklaringen zijn zij

op 30 september 2013 samen in België aangekomen (CGVS vader, p.4; CGVS moede, p.4 & CGVS

broer, pp.12-13). Dat u voordien nooit eerder bij uw ouders en jongste broer gepolst heeft naar uw

persoonlijke situatie, is andermaal uiterst opmerkelijk. Te meer u toegeeft sedert uw aankomst in België

nog vijf à zes maal contact te hebben gehad met uw ouders en uw broer in Egypte. U vergoelijkt dat zij

toch niets wilden vertellen en u niet ongerust wilden maken. U legt uit dat zij wisten dat u in het

buitenland zat en er niets aan kon doen. Men kan zich de vraag stellen in hoeverre uw ouders in hun

opzet slagen u niet ongerust te willen maken door welbewust informatie achter te houden. In het kader

van uw asielaanvraag lijkt het bovendien des te logischer dat uw ouders u hierin zouden willen bijstaan

door u zo goed mogelijk van alles op de hoogte te stellen (CGVS II, p.11).

Voorts dient te worden vastgesteld dat u geen enkel bewijs voorlegt dat uw persoonlijke asielrelaas

kan staven. Integendeel legt u een attest van de kerk neer, dat uw alghele geloofwaardigheid verder

onderuit haalt. In dit attest wordt immers door de priester van de Sint-Johanneskerk in Al Zeitoun,

Caïro bevestigd dat u tot op 13 juni 2013 het gebed beoefende en de kerkelijke sacramenten bedreef,

terwijl u zelf nochtans beweerde onmiddellijk na uw vrijlating op 15 mei 2013 achtereenvolgens te zijn

gevlucht naar uw vriend in de wijk Al Obour (Sharqia provincie) en een adres in Wady El Natroun (Al

Buhaira). Dat u blijkbaar nog tot op 13 juni 2013 naar de kerk in Al Zeitoun, Caïro ging, doet ernstige

twijfels rijzen over uw vluchtrelaas en stellen vraagtekens bij het feit of u überhaupt gevlucht bent vanuit

Al Khossous (CGVS I, pp.20-22).

Gelet op het voorgaande dient besloten te worden dat er weinig geloof kan worden gehecht aan

uw vluchtrelaas en dat u er bijgevolg niet in geslaagd bent om op basis van dit motief een vrees

voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie aannemelijk te maken.

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

ingrijpend zijn dat fundamentele mensenrechten worden aangetast waardoor het leven in het land van

herkomst ondraaglijk wordt.
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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. Het

CGVS benadrukt in dit verband dat artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet slechts beoogt

bescherming te bieden in de uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de

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

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

geval, naar het betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in

voornoemd artikel van de vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging. Uit een grondige analyse

van de actuele veiligheidssituatie in Egypte (zie COI Focus Egypte - “situation sécuritaire actuelle” - dd.

10 oktober 2013) blijkt dat er heden in Egypte geen sprake is van internationaal of binnenlands

gewapend conflict. Uit de informatie waarover het CGVS beschikt, blijkt weliswaar dat de actuele

politieke situatie en de veiligheidssituatie er erg gespannen is nadat het leger president Morsi heeft

afgezet en de macht heeft overgenomen. Grote protestbetogingen zijn er uitgemond in gewelddadige

incidenten tussen de veiligheidsdiensten en aanhangers van de afgezette president. Hierbij vielen ook

burgerdoden onder de betogers te betreuren. Uit dezelfde informatie blijkt eveneens dat er recent

enkele terroristische aanslagen gepleegd waarbij de politie en het leger geviseerd werden. Dit type

geweld concentreert zich echter in de Sinai en het aantal burgerslachtoffers blijft beperkt. Verder komt

het in de Sinai soms tot een gewapend treffen tussen het Egyptische leger en terroristische jihadisten.

Het geweld waarvan actueel sprake in Egypte is incidenteel en gelokaliseerd van aard en de impact

ervan op het leven van de gewone burger is eerder beperkt.

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.

Met betrekking tot de door u voorgelegde documenten dient te worden vastgesteld dat

deze bovenstaande appreciatie van uw asielaanvraag niet kunnen wijzigen. Uw identiteitskaart en

de identiteitskaart van uw echtgenote hebben betrekking op jullie identiteit en nationaliteit en dit wordt

hier niet betwist. Voorts legt u medische attesten neer met betrekking tot uw hartproblemen. U stelt

zelf expliciet dat deze attesten geen betrekking hebben op uw asielmotieven (CGVS, p. 3).

Deze documenten, die louter een weergave zijn van uw gezondheidstoestand, zijn dan ook niet van die

aard om bovenstaande vaststellingen te wijzigen.

Tot slot dient opgemerkt dat het CGVS ook in hoofde van uw echtgenote, N.R.A.N. (…), en uw zoons,

E.G.B.S. (…) en E.G.B.G. (…), een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van

de subsidiaire beschermingsstatus heeft genomen.

C. Conclusie
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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.“

Ten aanzien van N.R.A.N. (…):

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Egyptische nationaliteit te bezitten en een Koptisch orthodox christen te zijn. U

bent geboren in Dar al-Malek, gelegen in Caïro, daarna bent u naar de Caïreense Zaytoun wijk verhuisd

en later ging u wonen in Izbet al-Nakhl, gelegen nabij al-Khossous in de provincie Qalyubia. In 1964

bent u getrouwd met G.B.J.E. (…) (O.V.xxx; C.G. xxx) en u hebt met hem zes zonen en twee dochters.

Uw echtgenoot werkte bij de douane en u bleef thuis om te zorgen voor de kinderen. Uw problemen zijn

begonnen in mei 2013. Op een avond klopten enkele onbekenden bij u thuis aan en vroegen naar uw

zoon, E.G.B.G. (…) (O.V. xxx; C.G. xxx). Jullie zeiden dat G. (…) op zijn werk was, maar deze personen

geloofden jullie niet en begonnen jullie uit te schelden. Ze zeiden dat G. (…) bij hen was geweest en dat

hij zich had bekeerd tot de islam en daarna was gevlucht. Zij eisten dat G. (…) zou terugkomen en zijn

bekering bekend zou maken. Zowel u, uw echtgenoot en uw zoon, E.G.B.S. (…) (O.V. xxx; C.G.

xxx), werden hard geslagen en daarna verlieten deze personen uw huis. Na dit voorval dachten jullie

geen problemen meer te zullen hebben met deze personen, maar een tijdje later zag u toevallig vanuit

het raam dat twee van de vijf personen die eerder waren gekomen om jullie aan te vallen, samen met

twee andere onbekenden langs jullie huis liepen en jullie huis aanwezen. Ook uw zoon S. (…) heeft

deze mensen meermaals waargenomen. U weet niet waarom ze in de buurt van uw huis rondhingen.

Op 18 of 19 augustus 2013 kwamen opnieuw onbekenden naar jullie huis en ze vernielden met hun

wapens de hele inboedel. Hoewel het deze keer om andere personen ging dan de eerste keer, werden

jullie opnieuw geslagen en gevraagd waarom G. (…) niet naar hen toe was gekomen. Ze zeiden dat ze

jullie de volgende keer zouden vermoorden en verlieten het huis. Jullie hadden de schrik te pakken

gekregen en enkele dagen later trokken jullie in bij ene Nuzhi, een vriend die in het Caïreense Zaytoun

woont. Jullie bleven bij hem tot jullie op 20 september 2013 Egypte zijn ontvlucht. U bent met uw

echtgenoot en zoon S. (…) per boot naar een voor jullie onbekende plaats gegaan van waaruit jullie

verder met een auto tot bij een vrachtwagen zijn gebracht. Op 30 september 2013 komen jullie per

vrachtwagen aan in België en diezelfde dag vragen jullie asiel aan bij de bevoegde Belgische

autoriteiten. Na uw aankomst in België vernam u dat ook uw zoon Girgis hier verblijft en reeds op 1 juli

2013 een asielaanvraag had ingediend. Ter staving van uw asielaanvraag legt u uw identiteitskaart en

medische attesten neer.

B. Motivering

Na het gehoor door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)

dient te worden opgemerkt dat u niet in aanmerking komt voor toekenning van de vluchtelingenstatus,

noch van de subsidiaire beschermingsstatus en wel om volgende redenen. Uit uw verklaringen blijkt dat

uw vluchtrelaas samenhangt met dat van uw zoon, E.G.B.G. (…). U verklaart immers dat u door

Moslimbroeders werd bedreigd nadat G. ( zich gedwongen had moeten bekeren tot de islam en daarna

was gevlucht (CGVS, p. 4). Gezien het CGVS van oordeel is dat de door jullie aangehaalde

asielmotieven weinig geloofwaardig zijn, dient ook in uw hoofde te worden geconcludeerd dat u geen

gegronde vrees in de zin van de Conventie dient te koesteren. Wij verwijzen hiervoor naar de omstandig

gemotiveerde beslissing in hoofde van uw zoon G. (….).

Na het gehoor door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)

dient te worden opgemerkt dat u niet in aanmerking komt voor toekenning van de vluchtelingenstatus,

noch van de subsidiaire beschermingsstatus en wel om volgende redenen. Vooreerst kan u nauwelijks

informatie geven over de personen met wie u in Egypte dermate veel problemen kende dat u er het land

voor diende te verlaten. Van de twee vrouwen kent u alleen de voornamen, Muna en Amal. Nochtans

was u voor hen aan het werkte en werkte u hiervoor zelfs met een verwant van hen samen (CGVS p.I

p.12, 20). U vergoelijkt dat het voor jullie samenwerking niet uitmaakte wat hun achternamen waren.

Muna en Amal waren twee zussen met een bedenkelijke reputatie die samen in de Petrolstraat, wijk Al

Khossous woonden. Van de vier mannen weet u louter dat het Egyptenaren waren. Verder dan te

stellen dat het mensen waren met krullend haar en een donkere huidskleur waarvan er één een beetje

dikker was dan de drie anderen, komt u evenwel niet (CGVS I, pp.12-14). Gepolst of u zich nog op

eender welk moment bij eender wie geïnformeerd heeft hetzij over de twee vrouwen, hetzij over de vier

mannen, stelt u van niet. U vergoelijkt dat u geluk had te kunnen vluchten en durfde dat naar eigen

zeggen niet te doen omdat uw belagers nog een paar zaken te uwen laste in hun bezit hadden, zoals
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uw identiteitskaart en video’s (CGVS II, pp.5-6). Dat u geen enkele moeite zou hebben gedaan om via

anderen meer over uw belagers te weten te komen, doet echter in ernstige mate afbreuk aan de

geloofwaardigheid van uw ingeroepen vrees omdat dit u immers essentiële informatie zou kunnen

opleveren teneinde de ernst van uw problemen correct in te schatten. Hetzelfde geldt voor uw ouders en

uw jongste broer S. (…). Volgens u hebben zij evenmin informatie ingewonnen. Ze zouden alleen

geprobeerd hebben contact op te nemen met de politie en het leger, maar dat zou niet gelukt zijn

(CGVS II, p.7 & p.9). Ook uw broer S. (…) verklaart dat ze niet hebben geprobeerd informatie in te

winnen (CGVS broer, p.24). Redelijkerwijs mag verwacht worden dat u, uw ouders of jongste broer zich

minstens moeite zouden hebben getroost om te achterhalen wie deze personen waren, een gegeven

dat totaal niet blijkt uit uw verklaringen. Hierbij aansluitend dient te worden opgemerkt dat het

merkwaardig is dat, terwijl u niet verder komt dan uw belagers Egyptenaren waren en te vermoeden dat

het streng islamitische personen zijn (CGVS I p.12-14, 21 en CGVS II p.5-6), uw broer en moeder

specifiek de Moslimbroeders vernoemen als jullie belagers (CGVS moeder p. 4, CGVS broer p.14, 16).

Gezien jullie allemaal omwille van dezelfde personen/problemen zijn gevlucht, kan worden verwacht dat

jullie op een eenduidige manier zouden kunnen aangeven wat jullie wel of niet weten over jullie

belagers. Opmerkelijk is verder dat u tevens op geen enkele manier getracht heeft dit conflict ter plaatse

op te lossen. Gevraagd of u op eender welke moment bij om het even wie bescherming heeft gezocht

tegen uw belagers, stelt u zonder meer van niet. Ter vergoelijking haalt u aan dat u na uw

ontsnapping weloverwogen besloten heeft dat niet te doen omdat u bang was dat uw belagers de video

tegen u zouden misbruiken. Bovendien dacht u aan uw negatieve ervaring gearresteerd te zijn geweest

door de Egyptische Staatsveiligheid in de jaren ‘90 en concludeerde u dat het beter was om er geen

melding van te maken. Doorgevraagd of u naderhand nog iemand anders – om het even wie –

gecontacteerd heeft om hulp te vragen in verband met uw persoonlijke problemen, antwoordt u negatief.

Dat de christenen in Egypte geen rechten hebben, is echter al te voorbarig om te stellen dat überhaupt

enige démarche om ter plaatse een uitweg voor dit conflict te vinden, niets zou uithalen (CGVS I, p. 24

& CGVS II, p.8). Na uw ontvoering in mei 2013 bent u nog een maand in Egypte gebleven.

Redelijkerwijze mag er dan ook van worden uitgegaan dat u minstens een andere poging tot het vinden

van een oplossing zou doen. Dit deed u niet, zelfs niet nadat u van uw moeder vernam dat uw belagers

de daarop volgende week bij u thuis waren langs geweest en zowel uw vader, moeder als jonge broer

S. (…) hadden geslagen (CGVS, I, p.21). Ervan uitgegaan dat uw verklaringen op waarheid berusten, is

een dergelijk laconieke houding weinig geloofwaardig. Dat zowel u als uw familie het niet alleen nalieten

om zich enigszins te informeren over de twee vrouwen en vier mannen en dat u er ook aan verzaakte

om de mogelijkheden om een oplossing te vinden in het land van herkomst te proberen zoeken, komt

uw geloofwaardigheid gezien de ernst van de door u opgesomde feiten niet ten goede. Dient voorts te

worden opgemerkt dat de door u geschetste gang van zaken op 13-15 mei 2013 weinig logisch is. Zo

beschrijft u hoe u op het einde van uw werkdag naar de woonkamer ging om zich om te kleden. Daarop

kwam een van de vrouwen die er woonde, Muna, naar u toe en kleedde zich uit. Volgens u zijn beide

vrouwen prostituees. Daarop begon de tweede vrouw hardop te schreeuwen en schoten

vier ogenschijnlijk goed voorbereide mannen de twee vrouwen van buitenaf meteen ter hulp. Uitgerust

met touw bonden de vier mannen u vast, namen zij uw identiteitskaart af en begonnen zij u in uw

ondergoed te filmen in het bijzijn van de ontblote vrouw. Vervolgens werd u twee dagen vastgehouden

in het huis van die vrouwen. Volgens u kaderde dit volledig opgezette toneelstuk in een poging u onder

dwang tot de islam te laten bekeren. Het is evenwel minstens bevreemdend te noemen dat streng

islamitische moslims, die zeer veel belang hechten aan een correct moreel gedrag voor vrouwen,

hiertoe vrouwen, die volgens u prostituees zijn, op zulke wijze zouden inschakelen. Waarom deze in

scène gezette vertoning het uitspreken van de islamitische geloofsbelijdenis per se diende vooraf te

gaan, is dan ook weinig waarschijnlijk, om nog maar te zwijgen van de vaststelling dat ze u twee dagen

in het huis van die twee prostituees zouden vasthouden (CGVS I, pp.11-19). Gevraagd waarom ú dit

alles is overkomen, weet u dit niet te verklaren. U verwijst er meermaals naar dat Muna en Amal het aan

u verschuldigde geld niet wilden terugbetalen (CGVS I p.12, 13, 24). Daarnaast haalt u ook aan dat u

van mening bent dat u met streng islamitische personen te maken had die christenen willen bekeren

(CGVS I p.24). De vraag is maar waarom het feit dat u geld verschuldigd zou zijn aan twee vrouwen van

bedenkelijk allooi, islamisten zou aanzetten om u te willen bekeren. Wat er ook van zij, hoewel

ontvoeringen en gedwongen bekering volgens u bekende fenomenen zijn in Egypte, weet u hiervan

geen enkel concreet voorbeeld op te geven. Hoewel u voor uw vertrek uit Egypte gehoord heeft dat ook

andere mensen gelijkaardige problemen ervoeren, kende u persoonlijk niemand. U verwijst slechts in

algemene termen naar verhalen van mensen overal in Egypte. Gevraagd of u zich daar na het incident

ooit bij iemand over geïnformeerd heeft, antwoordt u ontkennend. Dit wekt wederom grote verbazing

aangezien de situatie van anderen mogelijk iets zegt over wat je zelf ook kan verwachten. Dat dit

onmogelijk was en dat u blij en gelukkig was dat u kon vluchten, biedt geen afdoende verschoning. Dat

u in België op internet inmiddels veel gelezen heeft over ontvoeringen en gedwongen bekeringen, wijzigt
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bovenstaande vaststelling evenmin (CGVS I, pp.23-24 & CGVS II, p.8). Verder blijft u vooralsnog in het

ongewisse over wat nu precies door uw vier belagers van u verwacht wordt. Na het opzeggen van de

islamitische geloofsbelijdenis op 15 mei 2013 werden u persoonlijk alvast geen concrete eisen meer

gesteld (CGVS I, pp.19-20). U verduidelijkt evenwel dat bekeerlingen zich naar de Al Azhar en de

Staatsveiligheid dienen te begeven om allerhande documenten te laten aanpassen maar dit werd u zo

nooit expliciet gevraagd (CGVS II, pp.6-7). Tijdens de twee bezoeken aan uw ouderlijke huis op 19 of 20

mei 2013 en 16 of 17 augustus 2013 gaven uw belagers aan dat u moest terugkeren en met hun

dochter moest trouwen. Of daarbij een concrete plaats, tijdstip of termijn werd opgegeven, weet u

evenwel niet precies te zeggen. De vaagheid van deze verwachtingen kan moeilijk overtuigen. Dat uw

belagers wilden dat u naar de plaats van uw vertrek zou terugkeren, berust louter op uw vermoedens

(CGVS I, pp.19-20 & CGVS II, p.7). Ook volgens uw jongste broer S. (…) werd tijdens het eerste bezoek

louter van u verwacht te trouwen met “hun dochter”. Over het waar en hoe van deze eis hebben de vijf

personen naar wat hij beweert noch toen, noch later ooit iets gezegd (CGVS broer, pp. 16-17 & p.22).

Niet alleen de onduidelijkheid van hun verwachtingen op zich maar ook het feit dat u zich zelfs binnen

deze onzekere context niet bij anderen over heeft geïnformeerd over wat volgens u gangbare praktijk in

Egypte was, laat andermaal weinig ruimte geloof te hechten aan de door u opgeworpen vrees voor

vervolging in Egypte (CGVS I, pp.23-24 & CGVS II, p.8). Daarnaast kan worden vastgesteld dat u

uiteenlopende verklaringen heeft afgelegd over uw vrijlating waardoor twijfels rijzen over de

geloofwaardigheid van uw vluchtrelaas. Zo beweert u tijdens uw eerste gehoor op het CGVS dat u om

16u in de namiddag werd vrijgelaten (CGVS I p.18). Tijdens het tweede gehoor beweert u echter dat u ’s

ochtends bent vrijgelaten (CGVS II p.4). Ook uw broers kennis van uw persoonlijke problemen blijft

opvallend gering. Verder dan wat S. (…) hierover van u in België zou vernomen hebben, namelijk dat

“deze mensen” u ontvoerd, gefolterd en geslagen hebben en dat zij u dwongen zich naar de islam te

bekeren en met hun dochter te trouwen, komt hij immers niet (CGVS broer, p.19). Noch in welke

omstandigheden, noch hoelang u ontvoerd werd, weet hij te specifiëren. Ook op de vraag naar welke

personen betrokken waren bij uw ontvoering moet hij het antwoord schuldig blijven. De naam van “de

dochter” waarmee u diende te trouwen, kent hij niet (CGVS broer, p16). Nochtans laat uw broer zich

ontvallen dat u in de periode tussen de eerste aanval op jullie huis in mei 2013 en uw vertrek uit Egypte

in juni 2013 nog tweemaal naar huis telefoneerde om uw moeder gerust te stellen. Gevraagd of iemand

van hen toen bij u heeft geïnformeerd naar welke problemen u had en hoe u daarin verzeild was

geraakt, stelt hij van niet. Dit is op zich al zeer verwonderlijk. Indien jullie daadwerkelijk in een dergelijk

precaire situatie verzeild waren geraakt, kan worden verondersteld dat hierover werd gesproken. Hij

vergoelijkt dat hij u kent, dat u zijn broer bent en hij weet dat u zich nooit tot de islam zou bekeren. Het

hoeft geen betoog dat dit geen afdoende rechtvaardiging is. Dat uw broer S. (…) u pas in België

gevraagd wat er eigenlijk aan de hand was, getuigt in deze dan ook van een erg laconieke houding.

Bovendien blijven zijn verklaringen, ondanks jullie contacten hier in België (CGVS II p.10-11), hierover

erg oppervlakkig, wat compleet onbegrijpelijk is. Voorgespiegeld dat jullie allemaal Egypte hebben

moeten verlaten omwille van deze problemen en het desgevallend logisch lijkt dat jullie hierover met

mekaar hebben gesproken en dat hij daarover alles zou willen te weten komen, verschoont hij dat hij

niet op verdere details wou aandringen omdat hij dacht dat het voldoende was te weten dat u in de

problemen was (CGVS broer, pp.18-19). Gezien jullie allen omwille van dezelfde reden zijn gevlucht en

asiel aanvragen, brengt zijn gebrek aan interesse de oprechtheid van niet alleen zijn maar ook van uw

vrees in het gedrang.Vervolgens is het uitermate bevreemdend te moeten vaststellen dat u niet kan

zeggen wanneer uw ouders en uw broer, die omwille van uw problemen, jullie land moesten

ontvluchten, Egypte hebben verlaten. U kunt alleen zeggen dat ze op 30 september in België zijn

aangekomen. Dat u hen niet heeft gevraagd hoeveel eerder ze Egypte hadden moeten verlaten, doet

verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van jullie vluchtrelaas (CGVS II p.10). Een dergelijke blijkt van

desinteresse in hun wedervaren, doet in grote mate afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw

vluchtrelaas. De enige aanwijzingen die u aanhaalt ter ondersteuning van uw voorgehouden vrees zijn

evenmin geloofwaardig en dit omwille van volgende bedenkingen. Zo verschillen de verklaringen van uw

vader en broer S. (…) over hun onmiddellijke reactie na het incident in augustus aanzienlijk, meer

bepaald over de plaatsen waar jullie sindsdien verbleven. Zo stelt uw vader dat hij, uw moeder en uw

broer S. (…) het huis meteen na het tweede incident verlieten en zij bij andere mensen verbleven om de

reis te regelen. Zo vertrokken zij een paar dagen na het tweede incident naar een vriend “Nuzhi” in Al

Zeitoun waar zij tot aan hun vertrek uit Egypte op 20 september 2013 gedurende zes à tien nachten

verbleven. Overdag brachten uw ouders en uw broer S. (…) ofwel op straat, ofwel bij iemand anders

door. Volgens uw vader zijn zij eenmaal naar huis teruggekeerd, twee dagen voor jullie vertrek, om wat

bagage in te pakken en naar Nuzhi te brengen waar jullie hadden afgesproken met de smokkelaar om te

vertrekken (CGVS vader, p.6). In schril contrast tot de uitleg van uw vader staat echter de versie van uw

broer S. (…) over wat er zich precies na het tweede incident voltrok. Hij beweert immers dat zij na de

aanval in augustus 2013 nog drie weken zijn thuis gebleven. Nadien zouden zowel uw ouders als hijzelf
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naar een vriend van jullie vader, Sobhi, gegaan zijn. Overdag bleven zij gewoon thuis. Na zes dagen

keerden zij gedurende twee dagen naar huis terug om wat spullen te halen, jullie huis op te ruimen en

aldaar, zoals afgesproken, de komst van de smokkelaar af te wachten (CGVS broer p.23,27-28). Deze

incoherenties aan uw broer voorgelegd, beweert hij dat uw vader soms dingen vergeet maar dat

hetgene hij verklaarde wel juist was. Tevens oppert hij dat er misschien iets mis was met de vertaling.

Uiteraard biedt deze uitleg geen rechtvaardiging voor de incoherenties die dermate frappant zijn.

Bovendien moet worden opgemerkt dat uw broer zich tijdens het gehoor op het CGVS aanvankelijk ook

zelf tegensprak over het feit of hij al dan niet was ondergedoken. Zo verklaart hij, gevraagd naar zijn

verblijfplaatsen, aanvankelijk zonder enige nuancering dat hij tot aan zijn vertrek naar België daar heeft

gewoond sinds circa 2003 Gevraagd naar de periode dat hij in Al Zeitoun, Caïro heeft gewoond,

antwoordde hij zonder nuance van zijn geboorte tot 1996. Dat jullie er in 2013 zouden zijn

ondergedoken, haalt hij helemaal niet aan (CGVS, pp.4-5). Pas nadien, wanneer hij het vluchtrelaas uit

de doeken doet, maakte hij melding van het feit het ouderlijke huis drie weken na het tweede incident te

hebben verlaten (CGVS, p.23, 27). Geconfronteerd met deze inconsistentie, legt uw broer uit dat hij

dacht dat het ging over de adressen waarop hij gewoond had (CGVS, pp.27-28). Ook deze vergoelijking

kan echter niet afdoende verantwoorden waarom hij dit niet van begin af aan heeft aangegeven. Dat uw

broer en vader zich op dergelijke wijze tegenspreken over hun verblijfplaatsen sinds ze in augustus met

de dood zijn bedreigd, laat weinig ruimte geloof te hechten aan jullie vluchtrelaas. Verder spreken zowel

u, uw vader als uw broer S. (…) elkaar tegen over het resultaat van de pogingen tot het zoeken van

bescherming naar aanleiding van het tweede incident. Enerzijds beweert u dat zowel uw vader als uw

broer diezelfde dag elk eenmaal naar de politie en eenmaal naar het leger telefoneerden maar niemand

hun oproepen beantwoordde (CGVS II, pp.9-10). Uw vader bevestigt dat hij meteen na het tweede

incident met beide instanties contact opnam maar dat er niemand aan de lijn was en er ook niemand

heeft teruggebeld (CGVS vader, p.8). Anderzijds geeft uw broer S. (…) nochtans te kennen dat hij zelf –

weliswaar na verschillende tevergeefse pogingen – uiteindelijk wel tweemaal – zowel bij het leger als bij

de politie – iemand gesproken heeft die zijn klacht heeft aangenomen. Hoewel beloofd werd het nodige

te doen om de klacht te behandelen, bleef deze tweemaal zonder gevolg (CGVS broer, pp.24-26).

Geconfronteerd met deze tegenstrijdigheid, antwoordt uw broer meermaals ontwijkend door te stellen

dat er hoe dan ook toch geen bescherming van het leger of van de politie is gekomen doch dit wijzigt

bovenstaande vaststelling niet. Expliciet voorgespiegeld dat jullie verklaringen hieromtrent niet

eensluidend zijn, geeft hij aan niet te weten wat te moeten zeggen (CGVS broer, pp.29-30).

Bovenstaande vaststellingen doen dan ook in ernstige mate afbreuk aan de geloofwaardigheid van jullie

verklaringen. Dient te worden vastgesteld dat uw laconieke houding over de aanval in augustus 2013

tegenover uw ouders en broer andermaal de geloofwaardigheid van jullie relaas ondermijnt. Gevraagd

of de vier personen die in augustus 2013 bij uw familie langskwamen dezelfde vier waren van de vijf die

ook in mei 2013 al eens waren binnengevallen, vermoedt u van wel. Zeker bent u hier evenwel niet van

aangezien u uw familie daarover verbazingwekkend genoeg niets heeft gevraagd (CGVS II, p.7). De

vaststelling dat u hierover niets heeft gevraagd, terwijl het om essentiële informatie gaat, doet

andermaal afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verhaal. Het weinig geloofwaardige karakter van

het door u aangehaalde asielmotief wordt nog onderstreept door volgende lacune. Waar u tijdens het

eerste gehoor bij het CGVS melding maakt van het gerucht dat twee mensen in Al Zeitoun, Caïro naar u

informeerden (CGVS I, pp.22-23), brengt u dit tijdens het tweede gehoor niet langer ter sprake.

Wanneer u wordt gevraagd naar aanwijzingen dat u nog werd gezocht, verwijst u alleen naar de

bezoekjes van uw belagers aan uw huis (CGVS II, pp.6-7). Dat u er met geen woord meer over rept dat

er ook buiten uw huis naar u werd gevraagd, plaatst dan ook verder vraagtekens bij de

geloofwaardigheid van uw asielrelaas. Bovendien blijken ook uw vader en broer uiteenlopende

verklaringen af te leggen over wat er tussen de invallen in mei en augustus gebeurde. Zo verklaart uw

broer dat hij een maal twee mensen naar jullie huis had zien wijzen. Hij gaf ook aan dat ook uw moeder

een maal enkele mensen had gezien die jullie woning in het oog hielden. Daarnaast uitte hij het

vermoeden dat jullie huis in de gaten werd gehouden. Verder zou er volgens hem niets gebeurd

zijn (CGVS broer p.20-21). Uw vader daarentegen haalde, naast het feit dat uw broer en moeder elk

een keer personen naar het huis hadden zien wijzen, dat jullie om de twee of drie dagen personen

langs jullie huis zagen passeren die steentjes naar het huis gooiden (CGVS vader p.5, 8). Dat ook

hieromtrent jullie verklaringen niet eenduidig zijn, ondermijnt verder de geloofwaardigheid van jullie

asielrelaas. Gevraagd wanneer u zelf over de aanval op 17 of 18 augustus 2013 vernomen heeft, stelt u

dat uw ouders en jongste broer toen reeds in België waren (CGVS II, p. 11). Naar hun verklaringen zijn

zij op 30 september 2013 samen in België aangekomen (CGVS vader, p.4; CGVS moede, p.4 & CGVS

broer, pp.12-13). Dat u voordien nooit eerder bij uw ouders en jongste broer gepolst heeft naar uw

persoonlijke situatie, is andermaal uiterst opmerkelijk. Te meer u toegeeft sedert uw aankomst in België

nog vijf à zes maal contact te hebben gehad met uw ouders en uw broer in Egypte. U vergoelijkt dat zij

toch niets wilden vertellen en u niet ongerust wilden maken. U legt uit dat zij wisten dat u in het
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buitenland zat en er niets aan kon doen. Men kan zich de vraag stellen in hoeverre uw ouders in hun

opzet slagen u niet ongerust te willen maken door welbewust informatie achter te houden. In het kader

van uw asielaanvraag lijkt het bovendien des te logischer dat uw ouders u hierin zouden willen bijstaan

door u zo goed mogelijk van alles op de hoogte te stellen (CGVS II, p.11). Voorts dient te worden

vastgesteld dat u geen enkel bewijs voorlegt dat uw persoonlijke asielrelaas kan staven. Integendeel

legt u een attest van de kerk neer, dat uw alghele geloofwaardigheid verder onderuit haalt. In dit attest

wordt immers door de priester van de Sint-Johanneskerk in Al Zeitoun, Caïro bevestigd dat u tot op 13

juni 2013 het gebed beoefende en de kerkelijke sacramenten bedreef, terwijl u zelf nochtans beweerde

onmiddellijk na uw vrijlating op 15 mei 2013 achtereenvolgens te zijn gevlucht naar uw vriend in de wijk

Al Obour (Sharqia provincie) en een adres in Wady El Natroun (Al Buhaira). Dat u blijkbaar nog tot op

13 juni 2013 naar de kerk in Al Zeitoun, Caïro ging, doet ernstige twijfels rijzen over uw vluchtrelaas en

stellen vraagtekens bij het feit of u überhaupt gevlucht bent vanuit Al Khossous (CGVS I, pp.20-

22). Gelet op het voorgaande dient besloten te worden dat er weinig geloof kan worden gehecht aan

uw vluchtrelaas en dat u er bijgevolg niet in geslaagd bent om op basis van dit motief een vrees

voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie aannemelijk te maken. 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 ingrijpend zijn dat fundamentele mensenrechten

worden aangetast waardoor het leven in het land van herkomst ondraaglijk wordt. 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. Het CGVS benadrukt in dit verband dat

artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet slechts beoogt bescherming te bieden in de uitzonderlijke

situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van

herkomst dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die

terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied, louter door zijn

aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel van de vreemdelingenwet

bedoelde ernstige bedreiging. Uit een grondige analyse van de actuele veiligheidssituatie in Egypte (zie

COI Focus Egypte - “situation sécuritaire actuelle” - dd. 10 oktober 2013) blijkt dat er heden in Egypte

geen sprake is van internationaal of binnenlands gewapend conflict. Uit de informatie waarover het

CGVS beschikt, blijkt weliswaar dat de actuele politieke situatie en de veiligheidssituatie er erg

gespannen is nadat het leger president Morsi heeft afgezet en de macht heeft overgenomen. Grote

protestbetogingen zijn er uitgemond in gewelddadige incidenten tussen de veiligheidsdiensten en

aanhangers van de afgezette president. Hierbij vielen ook burgerdoden onder de betogers te betreuren.

Uit dezelfde informatie blijkt eveneens dat er recent enkele terroristische aanslagen gepleegd waarbij de

politie en het leger geviseerd werden. Dit type geweld concentreert zich echter in de Sinai en het aantal

burgerslachtoffers blijft beperkt. Verder komt het in de Sinai soms tot een gewapend treffen tussen het

Egyptische leger en terroristische Jihadisten. Het geweld waarvan actueel sprake in Egypte is

incidenteel en gelokaliseerd van aard en de impact ervan op het leven van de gewone burger is eerder

beperkt. 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. Met betrekking tot de door u voorgelegde documenten dient te

worden vastgesteld dat deze bovenstaande appreciatie van uw asielaanvraag niet kunnen wijzigen. Uw

identiteitskaart heeft betrekking op uw identiteit en nationaliteit en dit wordt hier niet betwist. Voorts legt
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u medische attesten neer met betrekking tot problemen met uw hart, uw bloeddruk en uw knieën. U stelt

expliciet dat deze attesten geen betrekking hebben op uw asielmotieven (CGVS, p. 3). Deze

documenten, die louter een weergave zijn van uw gezondheidstoestand, zijn dan ook niet van die aard

om bovenstaande vaststellingen te wijzigen. Tot slot dient opgemerkt dat het CGVS ook in hoofde van

uw echtgenoot, G.B.J.E. (…), en uw zoons, E.G.B.S. (…) en E.G.B.G. (…), een beslissing tot weigering

van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus heeft genomen.

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. In hun verzoekschrift zetten verzoekers hun middelen uiteen als volgt:

“EERSTE MIDDEL: SCHENDING VAN ARTIKEL 48/3 VAN DE VREEMDELINGENWET, SCHENDING

VAN ART. 1, 2 & 3 VAN DE WET VAN 29 JULI 1991, SCHENDING VAN DE MATERIËLE

MOTIVERINGSVERPLICHTING, ALS BEGINSEL VAN BEHOORLIJK BESTUUR

Teksten:

In artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet staat het volgende:

§ 1. De vluchtelingenstatus wordt toegekend aan de vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden van

artikel 1 van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen dat op 28 juli 1951 te Genève tot stand

is gekomen, zoals gewijzigd bij het Protocol van New York van 31 januari 1967.

§ 2. Daden van vervolging in de zin van artikel 1 A van het Verdrag van Genève moeten : a) ofwel zo

ernstig van aard zijn of zo vaak voorkomen dat zij een schending vormen van de grondrechten van de

mens, met name de rechten ten aanzien waarvan geen afwijking mogelijk is uit hoofde van artikel 15.2,

van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;

b) ofwel een samenstel zijn van verschillende maatregelen, waaronder mensenrechtenschendingen, die

voldoende ernstig zijn om iemand op een soortgelijke wijze te treffen als omschreven in punt a).

De hierboven genoemde daden van vervolging kunnen onder meer de vorm aannemen van : a) daden

van lichamelijk of geestelijk geweld, inclusief seksueel geweld; b) wettelijke, administratieve, politiële

en/of gerechtelijke maatregelen die op zichzelf discriminerend zijn of op discriminerende wijze worden

uitgevoerd; c) onevenredige of discriminerende vervolging of bestraffing; d) ontneming van de toegang

tot rechtsmiddelen, waardoor een onevenredig zware of discriminerende straf wordt opgelegd;

e) vervolging of bestraffing wegens de weigering militaire dienst te vervullen, in het bijzonder tijdens een

conflict wanneer het vervullen van militaire dienst strafbare feiten of handelingen inhoudt die onder de

uitsluitingsgronden van artikel 55/2, § 1, vallen; f) daden van genderspecifieke of kindspecifieke aard.

§ 3. Er moet een verband zijn tussen de daden van vervolging en de gronden van vervolging. § 4. Bij de

beoordeling van de gronden van vervolging moet rekening worden gehouden met volgende elementen :

a) het begrip "ras" omvat onder meer de aspecten huidskleur, afkomst of het behoren tot een bepaalde

etnische groep;

b) het begrip "godsdienst" omvat onder meer theïstische, niet-theïstische en atheïstische

geloofsovertuigingen, het deelnemen aan of het zich onthouden van formele erediensten in de

particuliere of openbare sfeer, hetzij alleen of in gemeenschap met anderen, andere religieuze

activiteiten of uitingen, dan wel vormen van persoonlijk of gemeenschappelijk gedrag die op een

godsdienstige overtuiging zijn gebaseerd of daardoor worden bepaald;

c) het begrip "nationaliteit" is niet beperkt tot staatsburgerschap of het ontbreken daarvan, maar omvat

onder meer ook het behoren tot een groep die wordt bepaald door zijn culturele, etnische of

linguïstische identiteit, door een gemeenschappelijke geografische of politieke oorsprong of door

verwantschap met de bevolking van een andere staat;

d) een groep moet worden geacht een specifieke sociale groep te vormen als onder meer: - leden van

de groep een aangeboren kenmerk vertonen of een gemeenschappelijke achtergrond hebben die niet

gewijzigd kan worden, of een kenmerk of geloof delen dat voor de identiteit of de morele integriteit van

de betrokkenen dermate fundamenteel is, dat van de betrokkenen niet mag worden geëist dat zij dit

opgeven, en - de groep in het betrokken land een eigen identiteit heeft omdat zij in haar directe

omgeving als afwijkend wordt beschouwd;

e) het begrip "politieke overtuiging" houdt onder meer in dat de betrokkene een opvatting gedachte of

mening heeft betreffende een aangelegenheid die verband houdt met de in artikel 48/5 genoemde



RvV X - Pagina 28

actoren van vervolging en hun beleid of methoden, ongeacht of de verzoeker zich in zijn handelen door

deze opvatting, gedachte of mening heeft laten leiden.

§ 5. Bij het beoordelen of de vrees van de verzoeker voor vervolging gegrond is, doet het niet ter zake of

de verzoeker in werkelijkheid de raciale, godsdienstige, nationale, sociale of politieke kenmerken

vertoont die aanleiding geven tot de vervolging indien deze kenmerken hem door de actor van de

vervolging worden toegeschreven.

Artikel 1, 2 & 3 van de Wet van 29 juli 1991 luiden als volgt:

Artikel 1 :

- Bestuurshandeling: De eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking die uitgaat van een

bestuur en die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor één of meer bestuurden of voor een ander

bestuur; - Bestuur: De administratieve overheden als bedoeld in artikel 14 van de gecoördineerde

wetten op de Raad van State; - Bestuurde:

Artikel 2:

Elke natuurlijke of rechtspersoon in zijn betrekkingen met het bestuur. De bestuurshandelingen van de

besturen bedoeld in artikel 1 moeten uitdrukkelijk worden gemotiveerd.

Artikel 3:De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden

die aan de beslissing ten grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn.

De bestreden beslissing stelt als volgt in haar motivering:

Wat betreft de weigering van de vluchtelingenstatus

1.De bestreden beslissing houdt voor als eerste argument dat eerste verzoeker nauwelijks informatie

kon geven over de personen met wie hij in Egypte dermate veel problemen kende dat hij het land

hiervoor diende te verlaten.

Verzoeker had een werk aangeboden gekregen via een zekere makelaar nl Abou Makram zodat

verzoeker dan ook niet zelf de bouwheer in casu nl deze dames Muna en Amal voor deze werken

kende.

Het is evenmin gebruikelijk dat verzoeker met deze dames uitgebreid een onderhoud had om meer

gegevens over hun identiteit te bekomen nu dit ook niet terzake deed bij de start van de werken.

Het kan evenmin aan verzoeker worden verweten dat hij geen informatie via anderen trachtte te

bekomen na de problemen nu verzoeker vreesde dat deze dames en diegenen die hem hadden

vastgehouden zogenaamd bezwarend materiaal tegen hem zouden willen gebruiken vb de

videoopname.

De situatie van de Koptische Christenen in Egypte is van die aard dat zij inderdaad weinig beroep

kunnen doen op hun eigen autoriteiten wat de Belgische asielinstanties overigens niet kunnen

ontkennen en hetgeen ook onomstootbaar blijkt uit de bijgebrachte informatie nl het arrest van het

EHRM van 6 juni 2013.

Voor tweede en vierde verzoeker was het uiteraard evenmin evident om van deze mensen te

verwachten dat zij ook meer informatie zouden opvragen over de belagers.

Dat hun initiatieven m.b.t de contacten met poltie en leger zeer beperkt bleven kan dan ook enkel maar

gekaderd worden in de algemene situatie van geweld en vervolging van Koptische Christenen in

Egypte.

Tweede en vierde verzoekers waren verder ook niet aanwezig bij hetgeen hun respectievelijke zoon en

broer was overkomen zodat het voor hen zeker niet evident was om hierover veel informatie te geven.

Tweede en vierde verzoeker hielden uiteraard ook in het achterhoofd dat zelf wanneer een Koptische

Christen gelijk heeft (in casu zijn zoon/broer) dit in de praktijk niet betekent dat deze bescherming krijgt

van de Egyptische autoriteiten maar daarentegen vaak zelf nog eens wordt vervolgd.

2. Als tweede argument voert het Commissariaat Generaal aan dat verzoekers stellen dat het streng

Islamitische personen zou betreffen terwijl tweede en vierde verzoeker dan nog verder gaan in het

benoemen van deze belagers nl door deze als Moslimbroeders te vernoemen.

Uiteraard betekent dit geen tegenstrijdigheid.

Het gaat over de essentie nl dat de belagers streng fundamentalistische islamitische personen zijn waar

de Moslimbroeders zeker onder kunnen gerekend worden.

3. Als derde punt verwijst de bestreden beslissing naar het gegeven dat verzoekers op geen enkele

wijze zouden getracht hebben het conflict ter plaatse op te lossen door bescherming te zoeken tegen de

belagers.

Uiteraard kan dergelijke redenering niet tegen verzoekers worden gebruikt nu verzoekers door hun

godsdient als Koptische Christen juist geen enkele mogelijkheid hebben om beroep te doen op enige

bescherming nu zij anders dreigen zelf vervolgd te worden zoals gebeurt met andere Koptische

Christenen ook als deze gelijk hebben.

Eerste verzoeker verwees overigens naar het gegeven dat hij reeds een negatieve ervaring had in de

jaren 90 met de Egyptische Staatsveiligheid waarbij hij ten onrechte gedurende meerdere dagen werd

gearresteerd zodat dit alleen maar het argument van eerste verzoeker kan ondersteunen waar hij stelt
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dat het voor hem duidelijk geen echte optie was bescherming of hulp in de roepen van de Egyptische

autoriteiten.

Er kan eerste verzoeker ook niet worden verweten dat hij uiteindelijk nog een maand na de feiten in mei

2013 in Egypte is gebleven nu deze in tussentijd een oplossing heeft gezocht om te kunnen vluchten.

De geloofwaardigheid van verzoekers komt helemaal niet in het gedrang nu zij hebben nagelaten

verdere informatie over de belagers in te winnen door de talrijke problemen die de Koptische Christenen

juist kennen door hun godsdienst.

4.Als vierde punt stelt de Commissaris Generaal dat de geschetste gang van zaken op 13-15 mei 2013

weinig logisch zou zijn.

Het is niet omdat het weinig logisch is dat daarom de feiten zoals door eerste verzoeker geschetst zich

niet kunnen hebben voorgedaan.

Verzoekers dienen op te merken dat alhoewel zelf streng islamitische moslims geen alcohol mogen

drinken, geen diefstallen mogen plegen,… dit toch gebeurt.

Het gaat dan ook niet op te stellen dat het verhaal van eerste verzoeker niet geloofwaardig zou zijn nu

streng islamitische moslims die verzoekers trachten te bekeren vervolgens, geen prostituees wensen in

te zetten.

Er mag niet worden voorbijgegaan aan het gegeven dat de belagers hun intentie bestond om eerste

verzoeker niet te moeten betalen voor zijn geleverde werk en zij zich op die manier wensten er zich

vanaf te maken door misbruik te maken van enerzijds de penibele situatie van Koptische Christenen die

moeilijk bescherming kunnen krijgen en door anderzijds eerste verzoeker in een dergelijk

compromitterende situatie te brengen zodat deze geen enkele kant opkon.

Het in scène brengen van dergelijke islamitische geloofsbelijdenis heeft volgens verzoekers enkel maar

te maken met het vernederen van de Koptische Christenen waarbij het algemene klimaat in Egypte zelf

actueel van vb in brand steken van kerken, dit ook voedt.

Er is zeer weinig respect in de maatschappij t.a.v Koptische Christenen die meer en meer verguisd

worden en op allerlei niveaus verstoten worden in de Egyptische maatschappij.

5.Verzoeker verwijst m.b.t de beweegreden van deze feiten van ontvoering, verplichte geloofsbekering

nl naar het feit dat de belagers en deze vrouwen in het bijzonder hem niet wensten te betalen voor zijn

geleverde werk.

Uit de informatie die verzoeker bijbrengt blijkt dergelijke houding tav de Koptische Christenen schering

en inslag te zijn.

Het gaat niet op om van verzoeker te eisen dat hij andere concrete voorbeelden kan geven van mensen

die hij kent en hetzelfde heeft ondergaan nu de algemene situatie voor het Commissariaat Generaal

m.b.t de houding tot de Koptische Christenen genoegzaam gekend is.

Verzoeker dient overigens in de eerste plaats zijn persoonlijke situatie te schetsen en NIET deze van

anderen.

In het andere geval zou het Commissariaat Generaal in de bestreden beslissing ongetwijfeld hebben

verweten aan eerste verzoeker dat deze in gebreke bleef om zijn persoonlijke problemen aan te halen.

6. Wat de vier belagers uiteindelijk na zijn opsluiting en islamitische geloofsbelijdenis op 15 mei concreet

van eerste verzoeker verwachtten, kan eerste verzoeker uiteraard niet rechtstreeks hebben vernomen

doch wist hij enkel via zijn ouders en broer nav de respectievelijke invallen in de ouderlijke woning op 19

of 20 mei 2013 en 16 of 17 augustus 2013.

Dat er blijkbaar aan vierde verzoeker en de ouders werd gezegd dat eerste verzoeker diende terug te

keren en met hun dochter diende te trouwen, kan een argument zijn geweest waarvan de begers zich

bedienden om eerste verzoeker terug te vinden en deze te chanteren en zelf in een negatief daglicht te

stellen tov zijn familie wegens deze zogenaamde bekering.

Eerste verzoeker kon hierover doch enkel maar weergeven wat hij via zijn familie heeft vernomen.

7. De bestreden beslissing verwijt verzoeker verder dat hij uiteenlopende verklaringen zou hebben

afgelegd over zijn vluchterelaas nu verzoeker gedurende het eerste gehoor op het CGVS beweerde dat

hij om 16 u in de namiddag werd vrijgelaten en tijdens het tweede gehoor dat hij s’ochtends is

vrijgelaten.

Dat dergelijk detail uiteraard niet bepalend is voor de geloofwaardigheid van het asielrelaas van

verzoeker.

Dat verder onmogelijk kan verweten worden dat vierde verzoeker een opvallend geringe kennis heeft

van de persoonlijke problemen van verzoeker.

Dat hierover dient opgemerkt te worden dat vierde verzoeker niet bij de feiten zelf aanwezig was die

eerste verzoeker heeft ondergaan en dat eerste verzoeker verder zijn familie niet concreet met de

details heeft ingelicht over het gebeuren nu hij praktisch onmiddellijk de vlucht heeft genomen en eerst

is ondergedoken.
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Dat het feit dat eerste verzoeker voor zijn vertrek aan België nog twee keer naar België telefoneerde,

neemt niet weg dat eerste verzoeker moeilijk de hele toedracht van de feiten hier kon meedelen aan zijn

familie nota bene via de telefoon.

Dat eerste verzoeker overigens ook steeds de vrees heeft dat de desbetreffende telefoonlijnen in

Egypte ook momenteel nog worden afgeluisterd door de veiligheidsdiensten.

Eerste verzoeker heeft inderdaad ook nadien weinig verteld hierover tov zijn familieleden in België nu de

verschillende details van de feiten voor verzoeker niet noodzakelijk aan zijn familie dienden te worden

meegedeeld.

Dat de essentie van het verhaal van verzoeker uiteindelijk gebaseerd is op de problematiek van

misbruik maken van het geloof van eerste verzoeker dat hem zou beletten om bescherming in te roepen

en op te eisen waar hij werkelijk recht op had nl de betaling van de uitgevoerde werkzaamheden.

9.Wat betreft de zogenaamde tegenstrijdigheden in de verklaringen van tweede en vierde verzoeker

m.b.t de plaatsen waar zij verbleven na augustus 2013, is het zo dat het voor tweede verzoeker gezien

zijn leeftijd niet steeds evident is om zich alles voor de geest te halen betreffende de periode kort na het

laatste incident nu deze ook gepaard ging met zeer veel spanning en stress.

De versie van vierde verzoeker is het juiste relaas m.b.t de plaatsen war zij verbleven voor hun vertrek

naar België.

Dat er evenmin een incoherentie is in het verhaal van vierde verzoeker zoals hij verduidelijkte m.b.t het

wonen in Al Zeitoun nu verzoeker ervan uitging m.b.t de vraagstelling op het CGVS dat het ging over de

adressen waar hij had gewoond.

Wat betreft het resultaat van de pogingen tot het zoeken naar bescherming door tweede en vierde

verzoeker na het laatste incident, dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de enige (eerste

vruchteloze poging) en naderhand de andere pogingen die vierde verzoeker ondernam waarbij in het

laatste geval wel een klacht werd aangenomen doch hiermee niets werd ondernomen.

Nochtans is het zo dat zelf de vaststelling van bepaalde bedrieglijkheden of omissies, er niet toe zouden

mogen leiden dat de kernvraag niet meer gesteld wordt, met name die van de gegronde vrees. Ook de

rechtspraak van de Vaste beroepscommissie stelde dat de vraag naar de geloofwaardigheid niet de

eigenlijke vraag naar de vrees mag ‘occulteren’.

Een vaste rechtspraak van de Vaste Beroepscommissie stelde hierover voorheen zelf het volgende : «

la Commission rappelle que, sous réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la

question à trancher au stade de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en

définitive à savoir si le demandeur a ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de

l’un des motifs visés par la Convention de Genève ; que si l’examen de crédibilité auquel il est

habituellement procédé constitue, en règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut

éviter que cette étape n’occulte la question en ellemême ; que dans les cas ou un doute existe sur la

réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de ce doute ne dispense pas de

s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté qui pourrait être établie à

suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour

certains ».1

Vrije vertaling :

De commissie herinnert eraan dat, behoudens toepassing van een eventuele uitsluitingsclausule, dat de

kwestie die dient beoordeeld te worden bij het toekennen of niet van het statuut van vluchteling, is of de

verzoeker redenen heeft om te vrezen dat hij vervolgd zal worden omwille één van de redenen

vernoemd in de Conventie van Genève, (...) in de gevallen waar een twijfel bestaat over de

waarachtigheid van bepaalde feiten of van de oprechtheid van de verzoeker, leidt deze twijfel er niet toe

dat uiteindelijk moet onderzicht worden of de persoon werkelijk een vrees voor vervolging heeft, die

voldoende vaststaand is, los van de twijfel, gebaseerd op bepaalde feiten die als waar dienen

aangenomen te worden.

De Vaste Beroepscommissie heeft eveneens geoordeeld destijds dat « de part l’effet dévolutif du

recours, la Commission est également tenue d’examiner l’affaire telle qu’elle se présente aujourd’hui et

de décider si le requérant a des raisons de craindre d’être persécuté en cas de retour dans son pays,

nonobstant ses fausses

déclarations ; qu’eu égard à la fraude initiale du requérant, il va de soi que cet examen s’accompagn

d’une exigence accrue quant à l’établissement des faits ».

Vrije vertaling :

Gezien het devolutief effect van het beroep, dient de commissie de zaak te onderzoeken zoals zij zich

heden voorstelt en dient te beslissen of de verzoeker redenen heeft om te vrezen vervolgd te worden in

geval van terugkeer naar zijn land van herkomst, niettegenstaande bedrieglijke verklaringen.(...).

11. Eerste verzoeker kan verder ook niet worden verweten dat hij een zogenaamde laconieke houding

aan de dag legde m.b.t de aanval in 2013 tov broer en ouders nu eerste verzoeker hierbij absoluut niet

aanwezig was en het er overigens niet toe deed hoe deze personen eruit zagen nu dit incident duidelijk
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gerelateerd was aan de eerdere problemen van eerste verzoeker en deze belagers duidelijk naar eerste

verzoeker zochten m.b.t dit incident.

12.Het gaat ook niet op zoals het Commissariaat Generaal doet om te stellen dat het weinig

geloofwaardige karakter van verzoekers asielaanvraag nog zou worden ondersteund door de

zogenaamde lacune wat betreft het gegeven dat er in het eerste gehoor (en niet langer meer gedurende

het tweede gehoor) sprake was van mensen die naar eerste verzoeker nog informeerden in Al Zeitoun

(Cairo) en ook wat betreft de zogenaamde tegenstrijdige verklaringen van tweede en vierde verzoeker

naar de mensen die het ouderlijk huis paseerden in het oog hielden of regelmatig steentjes gooiden.

Dat deze verklaringen op zich niet tegenstrijdig zijn maar het niet evident is voor verzoekers om zich

dergelijke feiten (details) nog exact voor de geest te halen.

Wat betreft de verklaringen van eerste verzoeker gedurende het eerste gehoor m.b.t de twee mensen

die naar hem informeerden in Al Zitoun , Caïro, dient te worden vastgesteld dat er door het CGVS

hiernaar niet meer uitdrukkelijk werd gevraagd gedurende het tweede gehoor.

13. Wat betreft het vernemen van het incident op de ouders en broer van eerste verzoeker waarbij

eerste verzoeker dit pas vernam toen zij pas in België kwamen, is dit zeker geen vreemd gegeven

temeer eerste verzoeker ook verduidelijkte dat zijn familie hem niet verder nodeloos ongerust wenste te

maken nu hij ondertussen toch veilig in België verblijf en het uiteindelijk niet meer relevant was nu de

problemen er duidelijk waren.

14. De bestreden beslissing stelt verder verkeerdelijk dat eerste verzoeker geen enkel bewijs van zijn

persoonlijk asielrelaas kan staven.

Verzoeker verwijst in de eerste plaats naar zijn wel degelijk geloofwaardige verklaringen.

Verder verwijst eerste verzoeker ook naar het gegeven dat op geen enkele wijze wordt betwist door het

CGVS dat eerste verzoeker en zijn familie Koptische Christenen zijn hetgeen overigens perfect werd

geïllustreerd dmv vb het attest van de Kerk.

Het feit dat verzoeker was gevlucht naar bepaalde wijken, betekent niet dat de CGVS mag stellen dat

het onmogelijk is dat eerste verzoeker op 13 juni 2013 nog zijn geloof beleed (zie attest Kerk) op die

bepaalde plaats.

15. Verder stelt de CGVS ten onrechte dat verzoeker zijn deelname aan de betrokken betoging dd. 9

oktober 2011 geen enkel probleem zou stellen wat betreft persoonlijke vervolging.

Verzoeker verwijst naar het verslag van Amnesty International dat verwijst naar de vervolging in Egypte

(recent) van Koptische Christenen ondermeer naar aanleiding van betogingen en de houding van het

regime.

Zie hiervoor het verslag van Amnesty International:

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE12/058/2013/en/a77e852f-0a11-4b05-8fc4-

4238392f2802/mde120582013fr.pdf

Dat opmerkelijk de bestreden beslissing niet betwist dat eerste verzoeker heeft deelgenomen aan deze

betoging.

Het feit dat verzoeker al dan niet in 1997 of 1998 werd aangehouden, heeft verzoeker zijn beslissing

dan ook ondersteund om geen beroep te doen op de Egyptische autoriteiten om bescherming te zoeken

gezien zijn wantrouwen in deze autoriteiten.

Dit neemt echter niet weg dat de CGVS zich moet baseren op de huidige situatie en dat er actueel voor

eerste verzoeker een ernstig gevaar bestaat op arrestatie door zijn deelname vb aan de betoging zoals

overigens blijkt uit de bijgebrachte informatie van het CGVS.

Er is bovendien recente wetgeving uitgevaardigd door president Mansour waarbij de Egyptische

veiligheidstroepen uitgebreide bevoegdheden hebben gekregen voor het gebruiken van buitensporig

geweld tegen betogers.

Wat betreft de subsidiaire bescherming

TWEEDE MIDDEL: SCHENDING VAN ARTIKEL 48/4 VAN DE VREEMDELINGENWET, SCHENDING

VAN ART. 1, 2 & 3 VAN DE WET VAN 29 JULI 1991, SCHENDING VAN DE MATERIËLE

MOTIVERINGSVERPLICHTING, ALS BEGINSEL VAN BEHOORLIJK BESTUUR

Het betreft een schending van artikel 48/4, van de wet van 15.12.1980 dat de subsidiaire bescherming

geweigerd wordt aan verzoekster.

Daarenboven dient vastgesteld te worden dat de bestreden beslissing nalaat de aanvraag van

verzoekers in het licht van artikel 48/4, van de wet van 15.12.1980 grondig te onderzoeken.

Wat betreft de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus

De motivering van de bestreden beslissing is op zijn minst tegenstrijdig nu het enerzijds wel aanvaard

dat verzoeker en zijn familieleden Koptische Christenen zijn en er voor hen geen enkel probleem kan

zijn in Egypte en anderzijds het gegeven waarbij de CGVS zelf stelt dat Koptische Christenen in Egypte

het voorwerp kunnen uitmaken van discriminatoire maatregelen en de situatie voor Kopten in Egypte

momenteel weliswaar zorgwekkend is.
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Verzoekers brengen zelf de informatie bij van het EHRM waaruit blijkt dat er een probleem is om

bescherming te krijgen van de Eyptische autoriteiten voor Koptische Christenen.

Dit blijkt eveneens uit de verslagen van Amnesty International die de situatie in Egypte aankaarten (zie

hiervoor).

Het is niet omdat er volgens het CGVS actueel geen sprake meer is van een internationaal of

binnenlands gewapend conflict dat de discriminatoire behandeling van Koptische Christenen zoals

verzoekers overigens aantonen geen probleem zou stellen.

Zie het Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen op haar website

10. EHRM oordeelt dat uitwijzing van koptisch christen naar Egypte in strijd is met artikel 3

EVRM

In het arrest nr. 50094/10 van 6 juni 2013 heeft het EHRM geoordeeld dat indien Frankrijk zou overgaan

tot uitvoering van de uitwijzingsbeslissing van een Koptisch Christen terug naar Egypte dit in strijd zou

zijn met artikel 3 EVRM. Tegelijk heeft het EHRM geoordeeld dat het recht op een daadwerkelijk

rechtsmiddel van de asielzoeker niet geschonden werd door Frankrijk.

Feiten

Het betreft een zaak van een Egyptische asielzoeker die al enige tijd in Frankrijk verblijft alvorens hij een

asielaanvraag indient. De asielzoeker claimt al vervolgd te zijn geweest in het verleden, maar de Franse

autoriteiten zijn van mening dat hij niet voldoende heeft aangetoond een risico te lopen op een

behandeling in strijd met artikel 3 EVRM.

EHRM

Het EHRM oordeelt dat uit verschillende rapporten uit 2010 en 2011 blijkt dat er sprake is van geweld en

vervolging van koptisch christenen in Egypte. Er is geen bewijs dat de situatie verbeterd zou zijn de

laatste tijd. Op basis van de twee dagvaardingen die de asielzoeker al in de asielprocedure overlegde,

maar die door de Franse autoriteiten niet werden onderzocht omdat ze niet vertaald waren, oordeelt het

Hof dat er sterk bewijs is dat de asielzoeker een doelwit zal zijn van geweld en vervolging bij terugkeer

in Egypte. Het gebrek aan reactie van de politie op ingediende klachten, veroordeeld in verschillende

internationale rapporten, roept grote twijfel op over de mogelijkheid van bescherming door de

Egyptische autoriteiten. Een gedwongen uitwijzing naar Egypte zou dan ook een schending van artikel 3

EVRM betekenen.

Ondanks het feit dat de asielaanvraag in een versnelde procedure met strikte deadlines werd

onderzocht, oordeelt het Hof dat er geen sprake is van een schending van het recht op een

daadwerkelijk rechtsmiddel. Het EHRM wijst hierbij op het feit dat de versnelde procedure wel een

schorsende werking kent en ook dat de asielzoeker zijn asielaanvraag laattijdig heeft ingediend (een

geldige reden om een asielaanvraag versneld af te doen).

Bron: EHRM nr. 50094/10 van 6 juni 2013

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

De huidige situatie van de Koptische Christenen werd onvoldoende onderzocht temeer nu er geen

betwisting is dat verzoekers Koptische Christenen zijn.”

2.2. In fine van hun verzoekschrift vragen verzoekers in hoofdorde hen het statuut van vluchteling toe te

kennen en in ondergeschikte orde, hen het statuut van de subsidiaire bescherming toe te kennen.

2.3. In een aanvullende nota voegt de verwerende partij een document COI Focus “Egypte – Situatie

van de christenen” van 10 december 2013. De Raad stelt vast dat dit document zich reeds in het

administratief dossier bevindt.

2.4. De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen, met uitzondering van de beslissing opgesomd in artikel 39/2, §1, derde lid van de wet van 15

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

van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet), over volheid van rechtsmacht, dit wil zeggen dat hij

het geschil in zijn geheel aan een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter in laatste

aanleg uitspraak doet over de grond van het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van

State en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr.

2479/001, 95). Door de devolutieve kracht van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met

al de feitelijke en juridische vragen die daarmee samenhangen. In het kader van zijn declaratieve

opdracht, namelijk het al dan niet erkennen van de hoedanigheid van vluchteling en het al dan niet

toekennen van het subsidiaire beschermingsstatuut, aan de hand van alle elementen van het dossier,

herneemt hij de zaak volledig ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen de bestreden beslissing heeft gesteund.

2.5. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker zelf.

Zoals iedere burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn
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aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de

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

Handbook and Guidelines on procedures and criteria for determining refugee status, reissued Geneva,

december 2011, nr. 205). De verklaringen van de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs

zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze plausibel, 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 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, a.w., nr.

204). Het is de taak van de asielzoeker om de verschillende elementen van zijn relaas toe te lichten en

alle nodige elementen voor de beoordeling van de asielaanvraag aan te reiken. Het is de taak van de

asielinstanties om in het licht van de verklaringen van de betrokkene en van de concrete

omstandigheden van de zaak te onderzoeken of er sprake is van een gegronde vrees voor vervolging in

de zin van artikel 1, A (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 (hierna: het

vluchtelingenverdrag) en artikel 48/3 van de vreemdelingenwet of dat de betrokkene een reëel risico op

ernstige schade loopt in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. 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 gaan om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden,

maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

De Raad wijst er ook op dat het louter aanhalen van een vrees voor vervolging of voor het lijden van

ernstige schade op zich niet volstaat om te kunnen besluiten dat deze vrees reëel is. Deze vrees dient

immers ook getoetst te worden aan enkele objectieve vaststellingen en verzoeker dient in dit verband de

vrees concreet aannemelijk te maken. De vrees moet met andere woorden niet alleen subjectief bij hem

aanwezig zijn maar moet ook kunnen worden geobjectiveerd (RvS 22 april 2003, nr. 118.506; zie ook:

P.H. KOOIJMANS, Internationaal publiekrecht in vogelvlucht, Kluwer, Deventer, 2000, 354).

2.6. De Raad stelt vast dat geen geloof kan gehecht worden aan verzoekers’ gezamenlijke asielrelaas.

2.6.1. Vooreerst is het merkwaardig dat de eerste verzoekende partij niet verder komt met het

identificeren van haar belagers dan te stellen dat het Egyptenaren waren en te vermoeden dat het

streng islamitische personen zijn (gehoorverslag CGVS - G. 2 augustus 2013, p. 12-14,21;

gehoorverslag CGVS - G. 14 november 2013, p. 5-6), terwijl de tweede en vierde verzoekende partij

specifiek de Moslimbroeders vernoemen als de belagers (gehoorverslag CGVS – N., p. 4;

gehoorverslag – S., p. 14-16). Gezien de vier verzoekende partijen, volgens hun verklaringen, om

dezelfde problemen en personen zijn gevlucht, kan van hen verwacht worden dat zij op een eenduidige

manier kunnen aangeven wat zij al dan niet weten over hun belagers. In zoverre verzoekers in hun

verzoekschrift aangeven dat het hier geen tegenstijdigheid betreft, dat het over de essentie gaat,

namelijk dat de belagers streng fundamentalistische islamitische personen zijn waar de Moslimbroeders

zeker onder gerekend kunnen worden, kunnen zij gevolgd worden in hun mening dat het niet om een

tegenstrijdigheid gaat, doch de Raad herhaalt dat de ongeloofwaardigheid van een asielrelaas niet

alleen kan worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige

verklaringen. De minder specifieke beschrijving die de eerste verzoekende partij gaf betreffende de

belagers, terwijl haar hier uitdrukkelijk naar gevraagd werd, doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van

het vluchtrelaas. Indien het relaas op enige waarheid zou berusten en de tweede en vierde verzoekende

partij naar waarheid aanhalen dat de belagers moslimbroeders zijn, is het uiterst bevreemdend dat de

eerste verzoekende partij haar belagers niet identificeert als moslimbroeders.

2.6.2. Verder stelt de Raad vast dat de eerste verzoekende partij verklaarde nog een maand na het

incident in Egypte te zijn verbleven (gehoorverslag CGVS – G. 2 augustus 2013, p. 10) en in Egypte te

hebben vernomen van haar moeder dat haar familie werd lastiggevallen omwille van haar

(gehoorverslag CGVS – G. 2 augustus 2013, p. 21). Indien de verklaringen van de verzoekende partijen

op enige waarheid berusten, is het uiterst bevreemdend dat de eerste verzoekende partij, wanneer zij

verneemt dat haar familie wordt lastiggevallen en geslagen omwille van haar en haar familie onder druk

gezet wordt om haar aan te sporen terug te keren (gehoorverslag CGVS – G. 2 augustus 2013, p. 21),
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geen enkele poging onderneemt om een oplossing te vinden (gehoorverslag CGVS – G. 2 augustus

2013, p. 21). Het feit dat de eerste verzoekende partij geen enkele poging heeft ondernomen om een

oplossing te vinden voor het conflict, zeker gelet op de situatie waarin haar familieleden zich bevonden,

doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van het asielrelaas. Verzoekers’ bewering in het

verzoekschrift dat zij geen enkele mogelijkheid hebben om zich op enige bescherming te beroepen als

Koptisch christenen, doet geen afbreuk aan de vaststelling dat het bevreemdend is dat de eerste

verzoekende partij geen poging heeft ondernomen om een oplossing te vinden wanneer zij op de

hoogte werd gebracht dat haar familie lastiggevallen werd. Verzoekers’ verwijzing naar de negatieve

ervaring in de jaren 90 van de eerste verzoekende partij met de Egyptische staatsveiligheid waardoor

het voor haar geen optie was om bescherming in te roepen van de autoriteiten, doet opnieuw geen

afbreuk aan de vaststelling dat de eerste verzoekende partij geen enkele poging heeft ondernomen om

een oplossing te zoeken. De Raad wijst er immers op dat het zoeken naar een oplossing niet

noodzakelijk hoeft beperkt te zijn tot het inroepen van de bescherming van de autoriteiten. Voorts

verwijst de Raad naar wat gesteld wordt in punt 2.8., betreffende de ervaring in de jaren 90 van de

eerste verzoekende partij met de Egyptische staatsveiligheid en de daaruit voortvloeiende vrees voor

vervolging.

2.6.3. De geloofwaardigheid van verzoekers’ asielrelaas wordt verder onderuit gehaald door hun

verklaringen omtrent de verwachtingen van de belagers ten aanzien van de eerste verzoekende partij.

Volgens de verklaringen van de eerste verzoekende partij gingen de belagers voor een eerste keer naar

haar ouderlijk huis op de vierde dag van de week na haar vrijlating op 15 mei (gehoorverslag CGVS –

G. 2 augustus 2013, p. 19 en 21). Uit haar verklaringen, nadat haar meermaals werd gevraagd wat de

belagers hadden gezegd, blijkt echter dat haar ouders en broer enkel werden gezegd door de belagers

dat de eerste verzoekende partij zich bij hen diende aan te dienen (gehoorverslag CGVS – G. 2

augustus 2013, p. 21-22). Het is uiterst bevreemdend dat de belagers niet meer informatie geven over

waar en wanneer zij zich moest aandienen. Dermate vage verklaringen van de eerste verzoekende

partij over de verwachtingen van de belagers die haar ouderlijk huis bezoeken en haar familie

lastigvallen, kunnen niet overtuigen. Verder stelt de Raad vast dat de verklaring van de eerste

verzoekende partij dat de belagers wilden dat zij naar de plaats van vertrek zou terugkeren

(gehoorverslag CGVS – G. 14 november 2013, p. 7), berust op een louter vermoeden. In zoverre

verzoekers in hun verzoekschrift stellen dat de eerste verzoekende partij de verwachtingen van de

belagers niet rechtstreeks heeft vernomen doch enkel via haar ouders en broer naar aanleiding van de

respectievelijke invallen in de ouderlijke woning, dat de familie werd gezegd dat de eerste verzoekende

partij diende terug te keren om ‘hun dochter’ te huwen, dat dit een argument kan geweest zijn van de

belagers om de eerste verzoekende partij terug te vinden, te chanteren en in een negatief daglicht te

stellen tegenover haar familie wegens de bekering, doch dat de eerste verzoekende partij enkel kan

weergeven wat zij via haar familie vernomen heeft, doen zij geen afbreuk aan de vaststelling dat vage

verklaringen van de eerste verzoekende partij over de verwachtingen van de belagers die tot tweemaal

toe haar ouderlijk huis bezoeken en haar familie lastigvallen, niet kunnen overtuigen. In zoverre

verzoekers willen laten uitschijnen dat de eerste verzoekende partij enkel vage verklaringen kon

afleggen doordat zij enkel kon weergeven wat zij van haar familie had vernomen en hierdoor aldus geen

details kon verschaffen, kunnen zij niet gevolgd worden. Immers kan van de eerste verzoekende partij

verwacht worden, indien zij werkelijk gevlucht is uit vrees voor haar belagers, dat zij haar familie alle

details zou gevraagd hebben over de twee invallen door de belagers in haar ouderlijk huis, gelet op de

verschillende contacten die de eerste verzoekende partij had met haar familie, zowel op het ogenblik dat

zij allen in Egypte waren (gehoorverslag CGVS – G. 2 augustus 2013, p. 21), als op het ogenblik dat de

eerste verzoekende partij in België was en de rest van de familie in Egypte waren (gehoorverslag CGVS

– G. 2 augustus 2013, p. 8; gehoorverslag CGVS – G. 14 november 2013, p. 11), als op het ogenblik

dat alle verzoekende partijen in België waren (gehoorverslag CGVS – G. 14 november 2013, p. 10-11).

Bovendien stelt de Raad vast dat ook de familie van de eerste verzoekende partij geen details

betreffende de verwachtingen kunnen verstrekken, nu ook de tweede verzoekende partij aangaande de

verwachtingen van de belagers, die tot tweemaal toe bij haar thuis kwamen eisen dat de eerste

verzoekende partij zich zou aandienen om ‘hun dochter’ te huwen, niets weet daar zij meent dat de

belagers hier niets over hebben gezegd (gehoorverslag CGVS – S., p. 15-17). De Raad herhaalt dat het

uiterst bevreemdend is dat de belagers niet meer informatie geven over waar en wanneer de eerste

verzoekende partij zich moest aandienen.

2.6.4. Daarnaast heeft de eerste verzoekende partij tegenstrijdige verklaringen afgelegd over haar

vrijlating waardoor de geloofwaardigheid van het asielrelaas verder ondermijnd wordt. Zo verklaart de

eerste verzoekende partij tijdens het eerste gehoor op het CGVS dat zij om 16u in de namiddag werd

vrijgelaten (gehoorverslag CGVS – G. 2 augustus 2013, p. 18), terwijl zij tijdens het tweede gehoor op
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het CGVS verklaart dat zij in de ochtend werd vrijgelaten (gehoorverslag CGVS – G. 14 november 2013,

p. 4). Betreffende de opmerking van verzoekers dat een dergelijk detail uiteraard niet bepalend is voor

de geloofwaardigheid van het asielrelaas, wijst de Raad er op dat het geheel van de in onderhavig

arrest opgesomde vaststellingen doet besluiten tot de ongeloofwaardigheid van het asielrelaas.

2.6.5. Verder stelt de commissaris-generaal betreffende de kennis van de tweede verzoekende partij

over de problemen van de eerste verzoekende partij, die aldus aanleiding hebben gegeven tot de

problemen van de tweede, derde en vierde verzoekende partij en welke de reden van hun vlucht

hebben gevormd, terecht “Ook uw broers kennis van uw persoonlijke problemen blijft opvallend gering.

Verder dan wat S. (…) hierover van u in België zou vernomen hebben, namelijk dat “deze mensen” u

ontvoerd, gefolterd en geslagen hebben en dat zij u dwongen zich naar de islam te bekeren en met hun

dochter te trouwen, komt hij immers niet (CGVS broer, p.19). Noch in welke omstandigheden, noch

hoelang u ontvoerd werd, weet hij te specifiëren. Ook op de vraag naar welke personen betrokken

waren bij uw ontvoering moet hij het antwoord schuldig blijven. De naam van “de dochter” waarmee u

diende te trouwen, kent hij niet (CGVS broer, p16). Nochtans laat uw broer zich ontvallen dat u in de

periode tussen de eerste aanval op jullie huis in mei 2013 en uw vertrek uit Egypte in juni 2013 nog

tweemaal naar huis telefoneerde om uw moeder gerust te stellen. Gevraagd of iemand van hen toen bij

u heeft geïnformeerd naar welke problemen u had en hoe u daarin verzeild was geraakt, stelt hij van

niet. Dit is op zich al zeer verwonderlijk. Indien jullie daadwerkelijk in een dergelijk precaire situatie

verzeild waren geraakt, kan worden verondersteld dat hierover werd gesproken. Hij vergoelijkt dat hij u

kent, dat u zijn broer bent en hij weet dat u zich nooit tot de islam zou bekeren. Het hoeft geen betoog

dat dit geen afdoende rechtvaardiging is. Dat uw broer S. (…) u pas in België gevraagd wat er eigenlijk

aan de hand was, getuigt in deze dan ook van een erg laconieke houding. Bovendien blijven zijn

verklaringen, ondanks jullie contacten hier in België (CGVS II p.10-11), hierover erg oppervlakkig, wat

compleet onbegrijpelijk is. Voorgespiegeld dat jullie allemaal Egypte hebben moeten verlaten omwille

van deze problemen en het desgevallend logisch lijkt dat jullie hierover met mekaar hebben gesproken

en dat hij daarover alles zou willen te weten komen, verschoont hij dat hij niet op verdere details wou

aandringen omdat hij dacht dat het voldoende was te weten dat u in de problemen was (CGVS broer,

pp.18-19). Gezien jullie allen omwille van dezelfde reden zijn gevlucht en asiel aanvragen, brengt zijn

gebrek aan interesse de oprechtheid van niet alleen zijn maar ook van uw vrees in het

gedrang.Vervolgens is het uitermate bevreemdend te moeten vaststellen dat u niet kan zeggen wanneer

uw ouders en uw broer, die omwille van uw problemen, jullie land moesten ontvluchten, Egypte hebben

verlaten. U kunt alleen zeggen dat ze op 30 september in België zijn aangekomen. Dat u hen niet heeft

gevraagd hoeveel eerder ze Egypte hadden moeten verlaten, doet verder afbreuk aan de

geloofwaardigheid van jullie vluchtrelaas (CGVS II p.10). Een dergelijke blijkt van desinteresse in hun

wedervaren, doet in grote mate afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw vluchtrelaas.” In zoverre

verzoekers stellen dat het onmogelijk aan de tweede verzoekende partij kan verweten worden dat zij

een opvallend geringe kennis heeft van de persoonlijke problemen van de eerste verzoekende partij,

daar de tweede verzoekende partij niet zelf bij de feiten aanwezig was en dat de eerste verzoekende

partij verder haar familie niet concreet met details heeft ingelicht over het gebeuren nu zij praktisch

onmiddellijk de vlucht heeft genomen en eerst is ondergedoken, dat het feit dat de eerste verzoekende

partij voor haar vertrek naar België nog twee keer naar ‘België’ telefoneerde niet wegneemt dat zij

moeilijk de hele toedracht van de feiten hier kon meedelen aan haar familie over de telefoon, dat zij

steeds de vrees had dat de desbetreffende telefoonlijnen in Egypte momenteel afgeluisterd worden door

de veiligheidsdiensten, dat zij nadien ook weinig verteld heeft aan haar familieleden nu de verschillende

details van de feiten voor de eerste verzoekende partij niet noodzakelijk aan haar familie dienden te

worden meegedeeld, dat de essentie van het verhaal uiteindelijk gebaseerd is op de problematiek van

misbruik maken van het geloof van de eerste verzoekende partij dat haar zou beletten om bescherming

in te roepen en op te eisen waar zij werkelijk recht op had, namelijk de betaling van de werkzaamheden,

beperken zij zich tot het herhalen van hun verklaringen, het geven van a posteriori verklaringen en het

opwerpen van een aantal niet overtuigende vergoelijkingen, doch zonder afbreuk te doen aan de

vaststelling dat indien de tweede verzoekende partij daadwerkelijk is gevlucht omwille van de problemen

van haar broer, die geleid heeft tot problemen voor haarzelf, redelijkerwijze kan worden verwacht dat de

tweede verzoekende partij over de problemen van de eerste verzoekende partij vragen stelde. Van een

asielzoeker mag immers een niet aflatende en doorgedreven belangstelling voor zijn zaak worden

verwacht, waarbij deze ernstige pogingen dient te ondernemen om voor zichzelf duidelijkheid

te scheppen omtrent zijn asielrelaas. De tweede verzoekende partij had immers, gelet op haar

contacten met haar broer G. en dit ten laatste in België, de mogelijkheid om meer informatie te bekomen

aangaande de problemen van haar broer G., wat volgens haar verklaringen aanleiding zou gegeven

hebben tot de problemen die zij zelf heeft ervaren. Gelet op het feit dat de tweede verzoekende partij

aldus aangaf te vrezen voor de belagers van haar broer, kan in alle redelijkheid verwacht worden dat de
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tweede verzoekende partij van voornoemde contacten met haar broer gebruik maakte om meer

informatie te bekomen betreffende de problemen van haar broer G.

2.6.6. De Raad merkt op dat ook de verklaringen van de tweede en de derde verzoekende partij

verschillen over de plaatsen waar zij verbleven na het incident in augustus 2013. Terwijl de derde

verzoekende partij stelt dat zij, haar vrouw en zoon S. het huis een paar dagen later verlieten en zij bij

andere mensen verbleven om de reis te regelen, dat zij een paar dagen na het incident naar een vriend

Nuzhi in Al Zheitoun gingen waar zij tot aan hun vertrek uit Egypte op 20 september 2013 gedurende 6

à 10 nachten verbleven, dat zij overdag de dag op straat of bij iemand anders doorbrachten en dat zij

eenmaal naar huis zijn teruggekeerd, dit twee dagen voor vertrek, om bagage in te pakken en naar

Nuzhi te brengen waar zij hadden afgesproken met de smokkelaar om te vertrekken (gehoorverslag

CGVS – E., p. 6), verklaart de tweede verzoekende partij dat de tweede, derde en vierde verzoekende

partij, na het bezoek van de belagers in augustus 2013, nog drie weken zijn thuis gebleven, dat zij

nadien naar een vriend zijn gegaan, genaamd Sobhi, dat zij gewoon thuisbleven overdag, dat zij na zes

dagen gedurende twee dagen terugkeerden naar huis om spullen op te halen en op te ruimen en daar,

zoals afgesproken, de komst van de smokkelaar af te wachten (gehoorverslag CGVS – S., p. 27-28). In

zoverre de tweede verzoekende partij tijdens haar gehoor aangeeft, betreffende deze incoherenties, dat

haar vader soms dingen vergeet, doch dat haar versie de juiste is (gehoorverslag CGVS – S., p. 29),

kan zij niet overtuigen. Immers stelt de Raad vast dat het hier niet gaat om een beperkte omschrijving

van feiten door de derde verzoekende partij daar zij eventueel dingen zou ‘vergeten’ zijn, doch wel om

een compleet andere versie van de feiten. Het kiezen voor één versie van de feiten door de tweede

verzoekende partij en door verzoekers gezamenlijk in hun inleidend verzoekschrift, is niet dienstig om

de vastgestelde incoherenties te verklaren. Ook de opmerking van de tweede verzoekende partij dat er

misschien iets fout gelopen is bij de vertaling ((gehoorverslag CGVS – S., p. 29), is, gelet op de

veelvuldigheid van de inconsistenties betreffende de gebeurtenissen na het incident in augustus 2013,

niet ernstig. In zoverre verzoekers ter gelegenheid van hun verzoekschrift nog wijzen op het feit dat het

gezien haar leeftijd, voor de derde verzoekende partij niet evident is om zich alles voor de geest te halen

betreffende de periode kort na het laatste incident nu deze periode gepaard ging met spanning en

stress, wijst de Raad er op dat de aangehaalde gebeurtenissen, gezien deze een manifeste afwijking

vormen op de alledaagsheid en van determinerende invloed waren op haar verdere leven,

redelijkerwijze geacht kunnen worden in het geheugen van de derde verzoekende partij te zijn gegrift zo

zij zich werkelijk zouden voorgedaan hebben, zodat de aangevoerde stress of spanning geen

aannemelijke verklaring vormt voor de hoger gedane vaststellingen. Betreffende de leeftijd van de derde

verzoekende partij, merkt de Raad op dat zelfs van een persoon met een gevorderde leeftijd mag

worden verwacht dat zij omtrent belangrijke feiten in haar leven, die mee de essentie uitmaken van haar

asielaanvraag, voldoende, coherente en duidelijke informatie kan geven. Redelijkerwijze kon van de

derde verzoekende partij worden verwacht correct en nauwkeurig te kunnen antwoorden op de

elementaire vragen in verband met haar asielrelaas en haar vlucht. De Raad wijst er nogmaals op dat

het hier niet gaat om een beperkte omschrijving van feiten door de derde verzoekende partij daar zij

eventueel dingen zou ‘vergeten’ zijn, doch wel om een compleet andere versie van de feiten.

2.6.7. Ook de houding van de eerste verzoekende partij ten aanzien van het bezoek in augustus 2013

aan haar ouders en broer komt de geloofwaardigheid van het asielrelaas niet ten goede. Immers

wanneer de eerste verzoekende partij gevraagd wordt of de vier personen die in augustus 2013 bij haar

familie langskwamen dezelfde vier waren van de vijf die ook in mei 2013 al eens waren binnengevallen,

vermoedt zij van wel, doch is zij hier niet zeker van gezien zij haar familie daar, verbazingwekkend

genoeg, niets heeft over gevraagd. De vaststelling dat de eerste verzoekende partij haar familie

hieromtrent niets heeft gevraagd, terwijl het om essentiële informatie gaat, doet andermaal afbreuk aan

de geloofwaardigheid van verzoekers’ asielrelaas. Waar verzoekers volhouden dat de eerste

verzoekende partij niet kan verweten worden een laconieke houding aan de dag te hebben gelegd

betreffende de aanval in 2013 ten opzichte van haar ouders en broer, daar de eerste verzoekende partij

hierbij niet aanwezig was en het er niet toe deed hoe deze personen eruit zagen nu dit incident duidelijk

gerelateerd was aan haar eerdere problemen en de belagers duidelijk naar haar zochten met betrekking

tot dit incident, kunnen zij niet gevolgd worden. Immers mag van een asielzoeker een niet aflatende en

doorgedreven belangstelling voor zijn zaak worden verwacht, waarbij deze ernstige pogingen dient te

ondernemen om voor zichzelf duidelijkheid te scheppen omtrent zijn asielrelaas. Het gebrek aan

interesse van de eerste verzoekende partij omtrent het feit of de personen die zijn ouderlijk huis in

augustus 2013 kwamen bezoeken dezelfde waren als de personen die haar ouderlijk huis binnenvielen

in mei 2013, ondermijnt de geloofwaardigheid van het asielrelaas van verzoekers alsook van hun vrees.

2.6.8. Het weinig geloofwaardig karakter van de door verzoekers’ aangehaalde asielmotieven wordt nog

verder onderstreept door het feit dat de eerste verzoekende partij tijdens het eerste gehoor op het
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CGVS melding maakt van een gerucht, opgevangen door haar broer, dat twee mensen in Al Zheitoun,

Caïro naar haar informeerden (gehoorverslag CGVS – G. 2 augustus 2013, p. 22-23) en zij dit tijdens

het tweede gehoor niet meer te sprake brengt, terwijl haar tijdens het tweede gehoor duidelijk werd

gevraagd naar aanwijzingen dat zij nog steeds gezocht werd, en zij op dat ogenblik alleen verwijst naar

de bezoekjes van de belagers aan haar ouderlijk huis (en de video van de betoging waaraan zij

deelgenomen heeft) (gehoorverslag CGVS – G. 14 november 2013, p. 6-7). In zoverre verzoekers

stellen dat betreffende de verklaringen van de eerste verzoekende partij gedurende het eerste gehoor

bij het CGVS betreffende de twee mensen die naar haar informeerden in Al Zheitoun, dient te worden

vastgesteld dat er hiernaar door het CGVS niet meer uitdrukkelijk gevraagd werd tijdens het tweede

gehoor, kunnen zij niet worden gevolgd. Immers blijkt duidelijk uit het tweede gehoor bij het CGVS dat

aan de eerste verzoekende partij expliciet werd gevraagd of zij de aanwijzingen die erop wijzen dat de

belagers haar na het incident nog steeds zochten op een rij te zetten, waarna zij verwijst naar de

bezoekjes aan het ouderlijk huis. Verder blijkt dat de eerste verzoekende partij op de vraag of zij nog

andere verwijzingen heeft, verwijst naar het tweede bezoek van de belagers aan haar ouderlijk huis en

op een volgende vraag of er nog aanwijzingen waren naar een video van deelname aan de betoging.

Ten slotte blijkt uit het tweede gehoor van de eerste verzoekende partij dat zij, op de daaropvolgende

vraag of er naast deze twee aanwijzingen nog andere aanwijzingen waren die erop wijzen dat zij

gezocht werd door de oorspronkelijke vier belagers, ontkennend antwoordde (gehoorverslag CGVS – G.

14 november 2013, p. 6-7).

2.6.9. Voorts dient de Raad vast te stellen dat verzoekers geen enkel bewijs kunnen voorleggen die hun

asielrelaas met betrekking tot de gebeurtenissen aangaande de gedwongen bekering van de eerste

verzoekende partij, haar vlucht en de invallen in het ouderlijk huis door de belagers van de eerste

verzoekende partij staven, integendeel. Immers merkt de Raad op dat de eerste verzoekende partij een

attest van de kerk neerlegt. In dit attest wordt door de priester van de Sint-Johanneskerk in Al Zheitoun,

Caïro bevestigd dat de eerste verzoekende partij tot op 13 juni 2013 het gebed beoefende en de

kerkelijke sacramenten bedreef. Dit is in tegenstrijd met de verklaringen van de eerste verzoekende

partij dat zij na haar vrijlating op 15 mei 2013 achtereenvolgens is gevlucht naar haar vriend in de wijk Al

Obour (Sharqia provincie) en een adres in Wady El Natroun (Al Buhaira) (gehoorverslag CGVS – G 2

augustus 2013, p. 20-22). Het feit dat de eerste verzoekende partij een stuk voorlegt waaruit blijkt dat zij

op 13 juni 2013 nog naar de kerk in Al Zheitoun, Caïro ging, doet ernstige twijfels reizen over het

vluchtrelaas en bij het feit of de eerste verzoekende partij wel gevlucht is vanuit Al Khossous. In zoverre

verzoekers in hun verzoekschrift stellen dat verkeerdelijk gesteld wordt dat zij geen enkel bewijs

voorleggen dat hun persoonlijk asielrelaas staaft, daar zij wel degelijk geloofwaardige verklaringen

hebben afgelegd en daar niet betwist wordt dat verzoekers Koptische christenen zijn hetgeen wordt

geïllustreerd door middel van bijvoorbeeld het attest van de kerk, wijst de Raad er vooreerst op dat

verzoekers niet dienstig kunnen voorhouden geloofwaardige verklaringen te hebben afgelegd, gelet op

de vaststellingen in onderhavig arrest. Voorts zijn bewijzen van het feit dat verzoekers Koptische

christenen zijn, wat niet betwijfeld wordt, geen bewijs van de gebeurtenissen aangaande de gedwongen

bekering van de eerste verzoekende partij, haar vlucht en de invallen in het ouderlijk huis door de

belagers van de eerste verzoekende partij. Ook verzoekers’ argumentatie dat niet kan gesteld worden

dat uit het feit dat de eerste verzoekende partij gevlucht is naar bepaalde wijken kan afgeleid worden dat

het onmogelijk zou zijn het geloof nog te belijden op een bepaalde plaats, gaat niet op. Immers is de

eerste verzoekende partij gevlucht naar andere wijken om haar belagers te ontwijken, om te voorkomen

dat haar familie problemen zou krijgen en onder te duiken (gehoorverslag CGVS – G. 2 augustus 2013,

p. 20-22). Het onderduiken omwille van het vermijden van de belagers kan geenszins in

overeenstemming worden gebracht met het zich in de openbaarheid begeven om naar een bepaalde

plaats te gaan en er zijn geloof te beleven.

2.6.10. Bovenstaande vaststellingen volstaan om te besluiten tot de ongeloofwaardigheid van

verzoekers’ asielrelaas.

2.7. Betreffende het ‘tweede’ probleem van de eerste verzoekende partij, stelt de commissaris-generaal,

gebaseerd op de stukken van het administratief dossier, terecht “Tijdens het tweede gehoor op het

CGVS verwijst u tevens naar uw deelname aan de door Maspero georganiseerde betoging ook een

probleem, doch slechts bijkomend, vormt in geval van een eventuele terugkeer (CGVS II p.3). U

verklaart op 9 oktober 2011 te Caïro te hebben deelgenomen aan zo’n betoging waar u werd geslagen

en gefilmd. Echter, elke indicatie dat hieruit nadien voor u persoonlijke problemen voortvloeiden,

ontbreekt. Hiernaar gepolst haalt u louter uw vermoeden aan niet meer te zullen worden vrijgelaten als u

op dit moment zou worden gearresteerd. Dit leidt u af uit het feit dat veel mensen gearresteerd en

gefolterd worden (CGVS I, pp.26-27 & CGVS II, pp.2-3, p.7 & pp.12-13). Deze blote beweringen kunnen
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echter niet overtuigen, te meer u aanvankelijk stelde – behoudens uw arrestatie door de Staatsveiligheid

in 1997 of 1998 – geen andere problemen met de Egyptische autoriteiten te hebben gekend (CGVS I,

pp.9-10). Bovendien vermeldde u tijdens uw eerste gehoor, bij uw verklaringen over uw deelname aan

de betoging, ook helemaal niets over een vrees ten overstaan van de Egyptische autoriteiten op grond

van uw deelname. Evenzeer opmerkelijk is dat u tijdens het eerste gehoor ook niet vermeldde dat u

tijdens de betoging werd geslagen (CGVS I p.7-8, 26-27). Bovendien bent u na deze betoging nog meer

dan twee jaar in Egypte gebleven (CGVS I, p.10) en kon u zonder problemen het land in en uit reizen in

2012 (CGVS p.5). Bijgevolg bent u er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat u op basis van uw

deelname aan een betoging in 2011 een gegronde vrees voor vervolging hoeft te koesteren tegenover

de Egyptische autoriteiten. De door u voorgelegde CD-rom – die naast enkele foto’s, ondermeer van u

met de voorzitter van de jeugdbeweging en met een mensenrechtenactivist, en een video van u als

aannemer ook enkele opnames bevat van de betoging op 9 oktober 2011 die u zelf met uw telefoon

maakte (CGVS I, pp. 26-27 )– en USB-stick - die enkele video’s over de algemene situatie van de

Kopten bevat alsook één video waar uzelf op staat tijdens de betoging (CGVS II, pp.11-12) - doen geen

afbreuk aan de hierboven gemaakte beoordeling.” In zoverre verzoekers in hun verzoekschrift stellen

dat ten onrechte geoordeeld wordt dat de deelname van de eerste verzoekende partij aan de betoging

van 9 oktober 2011 geen enkel probleem zou stellen wat betreft persoonlijke vervolging, waarbij zij

verwijzen naar het verslag van Amnesty International dat verwijst naar de vervolging in Egypte van

Koptische christenen, ondermeer naar aanleiding van betogingen en de houding van het regime alsook

dat de beslissing moet gebaseerd worden op de huidige situatie en dat er actueel voor de eerste

verzoekende partij een ernstig gevaar bestaat op arrestatie door haar deelname aan de betoging zoals

blijkt uit de bijgebrachte informatie van het CGVS, weerleggen zij de pertinente motieven van de

bestreden beslissing, waarbij gewezen wordt op het aanvankelijk niet vermelden van dit probleem met

de Egyptische autoriteiten, het vervolgens niet vermelden van een vrees voor de Egyptische autoriteiten

naar aanleiding van de deelname van de eerste verzoekende partij, het niet vermelden van het

geslagen worden tijdens het eerste gehoor, het verblijf van meer dan twee jaar na de betoging in Egypte

en het zonder problemen het land in en uit kunnen reizen na de deelname aan de betoging, niet. Ten

overvloede wijst de Raad er op dat nergens uit de documentatie van Amnesty International, waarnaar

verzoekers verwijzen, blijkt dat heden personen die deelgenomen hebben aan de betoging van 9

oktober 2011, vervolgd worden. Ook stelt de Raad vast dat verzoekers geenszins aangeven betreffende

de informatie van het CGVS, uit welke informatie zij afleiden, dat er heden een ernstig gevaar bestaat

op arrestatie door de deelname van de eerste verzoekende partij aan de betoging.

In zoverre verzoekers aanhalen dat er bovendien recente wetgeving is uitgevaardigd door president

Mansour waarbij de Egyptische veiligheidstroepen uitgebreide bevoegdheden hebben gekregen voor

het gebruiken van buitensporig geweld tegen betogers, stelt de Raad vast dat verzoekers zich beperken

tot een blote bewering, zonder deze staven. Voorts dient opgemerkt te worden dat de eerste

verzoekende partij in het verleden deelnam aan een betoging zodat een verwijzing naar recente

uitgebreide bevoegdheden tot gebruiken van geweld tegen betogers, niet dienstig is om haar vrees naar

aanleiding van een deelname aan een betoging in 2011 te staven.

2.8. Met betrekking tot de arrestatie in 1997 of 1998 van de eerste verzoekende partij moet opgemerkt

worden dat zij geen aanwijzingen aanhaalt dat zij, omwille hiervan actueel een gegronde vrees voor

vervolging zoals bedoeld in het vluchtelingenverdrag of het lopen en reëel risico op ernstige schade in

de zin van artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet, hoeft te koesteren. Vooreerst merkt de

Raad op dat de eerste verzoekende partij dit incident niet heeft aangehaald bij het invullen van de

vragenlijst van het CGVS op de Dienst Vreemdelingenzaken, terwijl haar gevraagd werd naar de

belangrijkste feiten die wijzen op haar vrees bij een terugkeer naar haar land van herkomst, alsook of zij

nog iets toe te voegen had (vragenlijst CGVS, p. 4). Bovendien stelt de Raad vast dat de eerste

verzoekende partij sindsdien nog zo’n 15 jaar in Egypte heeft gewoond en gewerkt, dat zij in staat bleek

het land legaal in en uit te reizen met een eigen paspoort, daar zij in 2012 heen en terug reisde naar

Polen (gehoorverslag CGVS – G. 2 augustus 2013, p. 5). Er zijn aldus geen aanwijzingen dat de eerste

verzoekende partij omwille van haar arrestatie in 1997 of 1998, daargelaten de vraag naar de

geloofwaardigheid van deze verklaringen, actueel een gegronde vrees voor vervolging in

vluchtelingenrechtelijke zin heeft of een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van de definitie

van subsidiaire bescherming.

2.9. Betreffende de verklaringen van de tweede verzoekende partij dat zij een vrees koestert ten

aanzien van de Egyptische autoriteit, daar zij, ten gevolge van de accidentele aangifte van haar attest

van immatriculatie op de Egyptische ambassade, vermoedt dat nu de Egyptische autoriteiten op de

hoogte zijn van haar asielaanvraag in België, haar zullen beschouwen als een verrader en haar bij
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terugkeer hiervoor zullen wreken, stelt de Raad vast dat dit een loutere blote bewering betreft van de

tweede verzoekende partij. Immers gevraagd, tot driemaal toe, waaruit zij concreet afleidt dat zij

hierdoor in de problemen zou kunnen komen in Egypte, komt de tweede verzoekende partij niet verder

dan te stellen dat zij dat denkt. Het louter aanhalen van vrees voor vervolging of voor het lijden van

ernstige schade op zich volstaat niet om te kunnen besluiten dat deze vrees reëel is. De tweede

verzoekende partij dient deze vrees concreet aannemelijk te maken, wat in casu niet het geval is, daar

haar vrees voor vervolging eerder gebaseerd is op veronderstellingen dan op concrete feiten.

2.10. De eerste verzoekende partij maakt verder nog in algemene termen melding van de onderdrukking

en (economische) discriminatie van Kopten in Egypte (gehoorverslag CGVS – G. 2 augustus 2013, p.

24; gehoorverslag CGVS – G. 14 november 2013, p. 4, 6, 13-15). Een loutere verwijzing naar de

algemene situatie voor Kopten in Egypte, zonder deze te betrekken op haar individuele en persoonlijke

situatie, volstaat echter niet om aan te tonen dat zij in haar land van herkomst werkelijk wordt bedreigd

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

de definitie van subsidiaire bescherming, bestaat.

De tweede verzoekende partij stelt nog dat de Koptische bevolking onderdrukt wordt in Egypte

(gehoorverslag CGVS – S., p. 23). In het kader hiervan, legt de tweede verzoekende partij een cd-rom

voor die een video bevat waarin een pater bevestigt dat er geen politie of leger aanwezig is om de

veiligheid van de Koptische bevolking te garanderen (gehoorverslag CGVS – S., p. 5). De Raad herhaalt

dat een loutere verwijzing naar de algemene situatie voor Kopten in Egypte, zonder deze te betrekken

op haar individuele en persoonlijke situatie, echter niet volstaat om aan te tonen dat zij in haar land van

herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat haar betreft een reëel risico op het lijden

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, bestaat.

Voorts motiveerde de commissaris-generaal dienaangaande terecht dat “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 ingrijpend zijn dat fundamentele mensenrechten

worden aangetast waardoor het leven in het land van herkomst ondraaglijk wordt.” Waar verzoekers

aldus stellen dat de motivering van de bestreden beslissingen op zijn minst tegenstrijdig is nu het

enerzijds wel aanvaard wordt dat verzoekers Koptische christenen zijn en er voor hen geen enkel

probleem kan zijn in Egypte en anderzijds het gegeven waarbij de CGVS zelf stelt dat de Koptische

christenen in Egypte het voorwerp kunnen uitmaken van discriminatoire maatregelen en de situatie voor

Kopten in Egypte momenteel weliswaar zorgwekkend is, gaan zij aldus voorbij aan voorgaande

motivering.

Betreffende de discriminaties aangehaald door de eerste verzoekende partij motiveerde de

commissaris-generaal terecht “Als concrete vormen van discriminatie haalt u aan dat u tijdens een

jobinterview slechts vijf minuten gehoord werd omwille van het kruis op uw arm en dit terwijl andere

sollicitanten tot een halfuur werden geïnterviewd. Hoewel deze werkgever u iets zou laten weten, heeft u

hier naderhand niets meer over vernomen. Vervolgens vermeldt u dat u als christen na uw werk voor de

firma Asman Ahmed Asman niet of pas na veel moeite werd uitbetaald (CGVS II, p.14). De door u

aangehaalde elementen kunnen echter niet worden beschouwd als een voldoende ernstige vorm van

discriminatie om te spreken van vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie. In de loop der

opeenvolgende jaren heeft u immers steeds een job uitgeoefend. In 2001 behaalde u een

bachelordiploma handelswetenschappen en nadien werkte u als aannemer mee aan een bouwproject.

Van 2003 tot 2005 was u nog steeds actief als aannemer in de bouw doch zij het op onregelmatige

basis. Van 2005 tot 2006 werkte u bij de administratie van een boekhoudingskantoor. Sedert 2006 was

u opnieuw werkzaam als aannemer in de bouw maar ditmaal op regelmatige basis (CGVS, pp.6-7). Dat

u sedert uw afstuderen steeds kon voorzien in uw eigen levensonderhoud wijst er allerminst op dat u op

de werkvloer op een dusdanig ernstige manier werd gediscrimineerd dat dit zou kunnen gelijkgesteld

worden met vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie.” Deze motieven worden door

verzoekers niet betwist, zodat zij onverminderd gehandhaafd blijven.
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Betreffende de discriminaties aangehaald door de tweede verzoekende partij motiveerde de

commissaris-generaal terecht “De enige persoonlijke feiten die u aanhaalt, is dat u soms door de politie

werd tegengehouden en mee moest gaan naar het politiebureau waar u dan enkele uren moest wachten

om uw identiteitskaart te laten controleren. U wijt dit aan het feit dat u christen bent. Na controle van uw

identiteitskaart werd u zonder meer vrijgelaten. Opmerkelijk genoeg kan u niet zeggen hoe vaak dit is

gebeurd, noch wanneer dit de laatste keer voorviel (CGVS p.12). Bijgevolg kan deze, trouwens blote,

bewering niet worden beschouwd als zijn voldoende zwaarwichtige aanwijzing dat u, als christen in die

mate wordt geviseerd zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie.” Deze motieven worden door

verzoekers niet betwist, zodat zij onverminderd gehandhaafd blijven.

Voorts wijst de Raad er op dat de commissaris-generaal op goede gronden oordeelde dat, hoewel de

situatie voor de Koptische christenen actueel zorgwekkend is, niet kan gesteld worden dat het loutere

feit Kopt te zijn in Egypte en het daaraan gekoppeld ontzegd zijn van bepaalde 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 vluchtelingenverdrag of te besluiten tot de toekenning van de subsidiaire bescherming.

Aangaande de situatie van Koptische christenen in Egypte, wijzen verzoekers op informatie van het

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, meer bepaald het arrest nr. 50094/10 van 6 juni 2013,

waaruit blijkt dat er een probleem is om bescherming te krijgen van de Egyptische autoriteiten voor

Koptische christenen en naar informatie van Amnesty International die eveneens de situatie in Egypte

aankaarten. Zij vervolgen dat het niet is omdat er geen sprake meer is van een internationaal of

binnenlands gewapend conflict dat discriminatoire behandeling van Koptische christenen geen probleem

zou stellen. Verzoekers menen dat de huidige situatie van de Koptische christenen onvoldoende werd

onderzocht, te meer nu geen betwisting bestaat dat zij Koptische christenen zijn.

Met het betwisten en tegenspreken van de beoordeling door de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van de situatie van Koptische christenen in Egypte en de verwijzing naar

het rapport van Amnesty International, waarvan de inhoud betrekking heeft op feiten die opgenomen zijn

in de analyse die blijkt uit de informatie gevoegd aan het administratief dossier, brengen verzoekers

evenwel geen informatie bij waaruit kan blijken dat er in hun hoofde een gegronde vrees voor vervolging

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

definitie van subsidiaire bescherming dient te worden aangenomen louter omwille van het feit dat zij tot

de Koptische geloofsgemeenschap behoren.

De Raad erkent dat er sinds de afzetting van president Morsi een toename is van geweldplegingen

waarvan Koptische christenen het slachtoffer zijn en dat talrijke kerken, christelijke instellingen en

symbolen werden vernietigd door radicale moslims. Uit de informatie gevoegd aan het administratief

dossier blijkt evenwel dat, hoewel het aantal incidenten waarbij christelijke doelwitten worden geviseerd

is toegenomen, het aantal slachtoffers relatief laag is vergeleken met het aantal aanvallen. De aanvallen

zijn dan ook voornamelijk gericht op kerken en christelijke gebouwen, die doorgaans leeg zijn, en niet

zozeer tegen de christenen zelf. In het merendeel van de gevallen kwam noch het leger, noch de politie

– die in sommige gevallen tegelijkertijd zelf werd aangevallen – tussenbeide. De Egyptische autoriteiten

zijn er thans evenwel in geslaagd de controle te heroveren over een aantal steden die na 14 augustus

2013 werden gecontroleerd door de Islamisten. Zo namen het leger en de politie op 16 september 2013

de controle over in de stad Delga in de provincie El Minya. Pro- Morsi militanten die een maand lang

gewapend de stad controleerden en er de veiligheid van de Koptische bevolking bedreigden, werden

gearresteerd. Op 19 september 2013 werd ook in de stad Kerdassa een aanval gelanceerd tegen de

Islamisten die de stad sinds 14 augustus 2013 bezet hielden. 140 verdachten worden gezocht in deze

stad, waar elf politieagenten omkwamen bij een aanval op het politiecommissariaat op 14 augustus

2013. In het najaar van 2013 zijn de gewelddadigheden tegen de Koptische gemeenschap in Egypte

afgenomen. Er is maar één ernstig incident gebeurd. In de avond van 20 oktober 2013 vond er een

schietpartij plaats bij de uitgang van de Heilige Mariakerk in de wijk al-Warraq in Giza, zuidelijk Caïro.

Twee gemaskerde mannen op een brommer openden het vuur op een groep christenen die net de kerk

buitenkwamen na een huwelijk. Een man, een vrouw en twee meisjes van acht en twaalf kwamen om.

Er vielen ook 17 gewonden. Behalve dit bloedige evenement, waarover uitgebreid werd gerapporteerd

in de pers, zijn er in Egypte in de laatste maanden van 2013 geen incidenten geweest waarbij doden of

gewonden zijn gevallen onder de Koptische gemeenschap. De voornaamste bron van bezorgdheid bij

de Egyptische Kopten blijft de situatie in het gouvernement Minya in opper-Egypte. Daar is de jongste

jaren een problematiek van kidnappings ontstaan. Het aantal ontvoeringen is gestegen sinds de

evenementen van augustus 2013. Momenteel zouden zo’n 80 christenen uit Minya vermist zijn,

hoofdzakelijk dokters en apothekers. Er dient te worden aangestipt dat een en ander niet noodzakelijk
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kan gecatalogeerd worden als sectair geweld vermits in vrijwel alle gevallen losgeld wordt geëist. Wel

moet worden vastgesteld dat vrijwel altijd christenen het slachtoffer zijn, mogelijk omdat zij niet tribaal

georganiseerd zijn. Ongetwijfeld hebben ook de spanningen omtrent de afzetting van president Morsi ter

zake een negatieve invloed uitgeoefend. Begin november 2013 arresteerde de Egyptische politie vier

mannen die mogelijk betrokken zouden zijn bij de ontvoeringen. De Koptische religieuze kerkelijke

hiërarchie onderneemt de jongste tijd stappen om de banden met de islamitische autoriteiten aan te

halen. De Moslimbroeders van hun kant hebben bij monde van oudminister Amr Darrag, één van de

weinigen die nog op vrije voeten zijn, laten weten geweld tegen de Kopten af te keuren (COI Focus

Egypte – Situation sécuritaire van 10 oktober 2013, p. 8-9, p. 11-13 en p. 16 en COI Focus Egypte –

Situatie van de christenen van 10 december 2013, p. 17-26).

Verzoekers kunnen aldus niet dienstig voorhouden dat de situatie van Koptische christenen in Egypte

niet voldoende werd onderzocht.

Uit het rapport van Amnesty International waar verzoekers naar verwijzen blijkt niet dat voormelde

informatie gevoegd aan het administratief dossier, niet correct of niet langer actueel zou zijn, noch tonen

zij aan dat de situatie sinds de verslagperiode in negatieve zin zou zijn geëvolueerd.

In zoverre verzoekers nog verwijzen naar het arrest M.E. c. France (zaak 50094/10) van het EHRM van

6 juni 2013, benadrukt de Raad dat uit dit arrest van het EHRM evenwel evenmin kan worden afgeleid

dat Koptische christenen in Egypte actueel het voorwerp uitmaken van systematische vervolging in

vluchtelingenrechtelijke zin. In onderhavig arrest besloot het EHRM dat er sprake is van een schending

van artikel 3 EVRM nu de verzoekende partij volgens het Hof aan de hand van overtuigende

documenten had aangetoond dat hij persoonlijke vervolging diende te vrezen in geval van terugkeer

naar zijn land van herkomst. Uit de door de persoon in kwestie voorgelegde documenten, waarvan de

authenticiteit niet werd betwist, bleek immers dat deze een gevangenisstraf van drie jaar riskeerde. Het

is niet deze gevangenisstraf die het Hof deed besluiten dat er sprake is van een schending van artikel 3

EVRM daar hiermee de minimum level of severity vereist voor artikel 3 EVRM op zich niet wordt

overschreden, doch wel het gegeven dat deze persoon omwille van zijn veroordeling wegens

proselitisme een doelwit zou kunnen vormen voor vervolgingen en geweldplegingen door moslims en dit

ongeacht het feit of hij opgesloten dan wel in vrijheid gesteld is. Het Hof heeft daarenboven twijfels of er

voor dergelijke personen de mogelijkheid bestaat om beroep te doen op bescherming van de

Egyptische autoriteiten (overwegingen 50-53 van het arrest). Uit het door verzoeker aangehaalde arrest

blijkt aldus duidelijk dat Frankrijk veroordeeld werd voor een schending van artikel 3 EVRM omdat de

verzoekende partij een reëel risico op vervolging concreet aannemelijk had gemaakt en aan de

bewijslast had voldaan, wat in hoofde van verzoekers niet het geval is. Aangezien verzoekers noch

middels hun verklaringen, noch aan de hand van de door hen bijgebrachte documenten aannemelijk

maken daadwerkelijk vervolgd te worden of te zullen worden in hun land van herkomst, zoals uitvoerig

wordt toegelicht in de bestreden beslissingen, is er geen enkele reden om aan te nemen dat zij in geval

van terugkeer naar Egypte een schending van artikel 3 EVRM zouden dienen te vrezen.

De Raad benadrukt in dit verband nog dat dat ook het EHRM het bewijs van het ernstig en reëel risico

bij de verzoeker legt. Een blote bewering of een eenvoudige vrees voor een onmenselijke behandeling

op zich volstaat niet om een inbreuk uit te maken op artikel 3 EVRM (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v.

Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu; RvS 25 september 2002, nr. 110.626).

Derhalve kunnen verzoekers niet volstaan met de blote bewering dat zij bij een terugkeer naar hun land

het slachtoffer zullen worden van gewelddaden om aan te tonen dat artikel 3 EVRM zou zijn

geschonden.

De Raad merkt op dat de documenten die verzoekers hebben voorgelegd in de loop van hun

asielprocedures niet van die aard zijn dat ze de bovenstaande appreciatie kunnen wijzigen. Betreffende

de documenten voorgelegd door de eerste verzoekende partij stelt de commissaris-generaal terecht

“Allereerst heeft uw originele geboorteakte slechts betrekking op uw identiteit, gegevens die hier niet ter

discussie staan. Ook de verschillende documenten omtrent uw opleiding, uw originele lidmaatschapspas

van bij de vakbond van boekhouders, uw stemkaart voor de verkiezingen, het originele

inschrijvingsattest bij het nationaal register van boekhouders en het originele stageattest bij de

belastingdienst doen geen uitspraak over de door u ingeroepen vluchtmotieven. Het attest van de kerk

werd hierboven reeds besproken. Het medische attest bevestigt dat u littekens heeft op uw polsen en

handen maar baseert zich voor de opgave van de oorzaak van uw letsels louter op uw persoonlijke

verklaringen. Hierbij dient benadrukt te worden dat de dokter zelf niet in staat is om met zekerheid te

oordelen over de mogelijke oorzaken die aan de basis liggen van de door hem geobserveerde littekens.
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De CD-rom en USB-stick werden hierboven reeds besproken.” Deze vaststellingen van de commissaris-

generaal, die steun vinden in de stukken van het administratief dossier, worden door verzoekers niet

betwist en blijven derhalve onverminderd overeind.

Betreffende de documenten voorgelegd door de tweede verzoekende partij motiveert de commissaris-

generaal terecht “Allereerst hebben uw originele identiteitskaart, uw originele schoolattest en uw

originele legerattest slechts betrekking op uw identiteit, opleiding en legerdienst, gegevens die hier niet

ter discussie staan. Ook uw originele rijbewijs doet geen uitspraak over uw persoonlijke asielrelaas. Het

medische attest dat werd opgesteld op een moment dat u zich reeds in België bevond, bevestigt dat u

klachten van lumboischialgie heeft. Hierbij dient benadrukt te worden dat de dokter geen uitspraak doet

over de mogelijke oorzaken die aan de basis liggen van de door hem gestelde diagnose en hoe dan ook

niet in staat is om hierover met zekerheid te oordelen. Dat uw bovenstaande schade aan uw

ruggengraat opliep toen u geslagen werd (CGVS, p.5), is louter gebaseerd op uw verklaringen. Het

medische attest is dan ook geenszins van die aard dat het een ander licht kan werpen op de inschatting

van uw asielmotieven. De door u voorgelegde CD-rom werd hierboven reeds besproken.” Deze

vaststellingen van de commissaris-generaal, die steun vinden in de stukken van het administratief

dossier, worden door verzoekers niet betwist en blijven derhalve onverminderd overeind.

Met betrekking tot de stukken voorgelegd door de derde verzoekende partij, wordt in de bestreden

beslissing op goede gronden gemotiveerd wat volgt “Uw identiteitskaart en de identiteitskaart van uw

echtgenote hebben betrekking op jullie identiteit en nationaliteit en dit wordt hier niet betwist. Voorts legt

u medische attesten neer met betrekking tot uw hartproblemen. U stelt zelf expliciet dat deze attesten

geen betrekking hebben op uw asielmotieven (CGVS, p. 3). Deze documenten, die louter een weergave

zijn van uw gezondheidstoestand, zijn dan ook niet van die aard om bovenstaande vaststellingen te

wijzigen.” Deze vaststellingen van de commissaris-generaal, die steun vinden in de stukken van het

administratief dossier, worden door verzoekers niet betwist en blijven derhalve onverminderd overeind.

Aangaande de door de vierde verzoekende partij voorgelegde documenten, motiveert de commissaris-

generaal terecht “Uw identiteitskaart heeft betrekking op uw identiteit en nationaliteit en dit wordt hier

niet betwist. Voorts legt u medische attesten neer met betrekking tot problemen met uw hart, uw

bloeddruk en uw knieën. U stelt expliciet dat deze attesten geen betrekking hebben op uw asielmotieven

(CGVS, p. 3). Deze documenten, die louter een weergave zijn van uw gezondheidstoestand, zijn dan

ook niet van die aard om bovenstaande vaststellingen te wijzigen.” Deze vaststellingen van de

commissaris-generaal, die steun vinden in de stukken van het administratief dossier, worden door

verzoekers niet betwist en blijven derhalve onverminderd overeind.

Wanneer zoals in casu geen geloof gehecht wordt aan het naar voren gebracht asielrelaas, is er geen

reden om dit te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden gesteld

door artikel 1, A (2) van het vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

Waar verzoekers wijzen op vaste rechtspraak van de Vaste Beroepscommissie en stellen dat in de

gevallen waar een twijfel bestaat over de waarachtigheid van bepaalde feiten of van de oprechtheid van

verzoeker, deze twijfel er niet toe leidt dat uiteindelijk (niet) moet onderzocht worden of de persoon

werkelijk een vrees voor vervolging heeft, die voldoende vaststaand is, los van de twijfel, gebaseerd op

bepaalde feiten die als waar dienen aangenomen te worden en dat gezien het devolutief effect van het

beroep, de commissie de zaak dient te onderzoeken zoals zij zich heden voorstelt en dient te beslissen

of de verzoeker redenen heeft om te vrezen vervolgd te worden in geval van terugkeer naar zijn land

van herkomst, niettegenstaande bedrieglijke verklaringen, stelt de Raad vast dat in onderhavige

asielaanvragen van enige twijfel geen sprake is daar het voorgehouden asielrelaas betreffende

wezenlijke elementen als volstrekt ongeloofwaardig wordt beschouwd.

Gelet op bovenstaande vaststellingen, hebben verzoekers niet aannemelijk gemaakt een gegronde

vrees voor vervolging in de vluchtelingenrechtelijke zin te hebben of een reëel risico te lopen op ernstige

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

In zoverre verzoekers menen dat de bestreden beslissingen nalaten hun aanvraag in het licht van artikel

48/4 van de vreemdelingenwet grondig te onderzoeken, wijst de Raad er op dat de commissaris-

generaal op basis van het geheel van de motieven in de bestreden beslissingen besloten heeft tot de

niet toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Het feit dat deze motieven geheel of gedeeltelijk

gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen, houdt niet

in dat de beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet afdoende gemotiveerd zou zijn.
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De Raad ontwaart in de administratieve dossiers geen andere elementen waaruit zou moeten blijken dat

verzoekers in aanmerking komen voor de toekenning van subsidiaire bescherming overeenkomstig

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

slechts bescherming te bieden in de uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan

de gang zijnde gewapend conflict in het land van herkomst, in casu Egypte, dermate hoog is dat

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken

land of, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel

risico loopt op de in voornoemd artikel van de vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

Uit de informatie gevoegd aan het administratief dossier (COI Focus “Egypte – Situation sécuritaire” van

10 oktober 2013 en COI Focus “Egypte – Situatie van de christenen” van 10 december 2013), die

gebaseerd is op een veelheid aan bronnen, blijkt 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 zodat er actueel voor burgers in

Egypte geen reëel risico is op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de

vreemdelingenwet.

Niettegenstaande uit het geheel van informatie waarop de Raad vermag acht te slaan blijkt dat de

actuele politieke situatie en de veiligheidssituatie in Egypte erg gespannen is nadat het leger president

Morsi heeft afgezet en de macht heeft overgenomen, dat grote protestbetogingen zijn uitgemond in

gewelddadige incidenten tussen de veiligheidsdiensten en aanhangers van de afgezette president

waarbij ook burgerdoden te betreuren vielen, dat er recent in de Sinaï enkele terroristische aanslagen

werden gepleegd waarbij de politie en het leger geviseerd werden en dat het in de Sinaï soms tot een

gewapend treffen komt tussen het Egyptische leger en terroristische djihadisten, kan hieruit niet worden

besloten dat de actuele situatie in Egypte er een is van willekeurig geweld in de zin van artikel 48/4, § 2,

c) van de vreemdelingenwet, noch dat de situatie er van dien aard zou zijn dat verzoekers louter door

hun aanwezigheid aldaar een reëel risico zouden lopen op ernstige schade in de zin van voornoemd

artikel. Gelet op de informatie gevoegd aan het administratief dossier en de verweernota, is de Raad

van oordeel dat er actueel geen redenen zijn om enkel en alleen omwille van de algemene

veiligheidssituatie in Egypte subsidiaire bescherming toe te kennen.

In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te

besluiten dat verzoekers geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet

of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet aantonen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:



RvV X - Pagina 44

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf september tweeduizend veertien

door:

mevr. N. VERMANDER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN N. VERMANDER


