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nr. 174 275 van 6 september 2016

in de zaak RvV X / IV

In zake: 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, die verklaart van Egyptische nationaliteit te zijn, op 26 augustus 2016

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

staatlozen van 12 augustus 2016.

Gelet op de artikelen 39/77 en 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 31 augustus 2016 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

6 september 2016.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DIGNEF.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat S. STOCKMANS loco advocaat

R. VANHOYLAND en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“(…)

A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bezit u de Egyptische nationaliteit en bent u een orthodox koptisch christen. U

bent ongehuwd en heeft geen kinderen. U bent geboren op 9 januari 1982 in Minya al-Qamh, een stad

in de provincie al-Sharqia. U werkte mee in het familiebedrijf dat vlees verhandelde. Jullie hadden

verschillende vestigingen van het bedrijf in Egypte.

Op 26 oktober 2010 stopte u met werken omwille van problemen die hun oorsprong vonden in januari

2010, toen uw vader door de priester van Minya al-Qamh werd gevraagd om net tegenover de kerk een
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stuk bouwgrond te kopen en hier een medisch centrum te bouwen aangezien dit wettelijk verboden was

voor de kerk zelf. Uw vader, die als handelaar met kennis van zaken reeds actief was voor de kerk en

via zijn connecties snel werk zou kunnen maken van dit project, zou het medische centrum naderhand

aan de parochie van Minya al-Qamh kunnen doneren. In februari of maart 2010 ging hij hiermee

akkoord.

Omwille van deze overeenkomst werd uw vader driemaal opgeroepen door de Egyptische

staatsveiligheid. De derde maal werd u zelf ook ontboden door de staatsveiligheid. Uiteindelijk werd u

op 26 oktober 2010 door onbekenden in burger gearresteerd. Bij uw arrestatie zouden ze gezegd

hebben dat u met uw firma verantwoordelijk was voor de vergiftiging van 40 mensen. U werd

geblinddoekt en vastgehouden in een onbekend gebouw in Bilbeis. U werd vervolgens overgebracht

naar het politiekantoor van Minya al-Qamh en werd beschuldigd van drughandel. In januari 2011 werd u

hierom veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. De gevangenis waar u opgesloten zat werd

op 29 januari 2011 tijdens de toenmalige onlusten aangevallen door manifestanten waardoor u bevrijd

werd. U trok naar Caïro waar u deelnam aan de manifestaties op het Tahrirplein.

Nadien verbleef u afwisselend in Caïro en al-Ghardaka (Hurghada). U probeerde uw zaak op

verschillende manieren, zowel legale als illegale, te regelen maar dit lukte niet. Na uw ontsnapping

kwam de politie naar zoeken in Minya al-Qamh en in al-Ghardaka en werd uw broer verhoord. Tevens

vernam u dat er omwille van uw ontsnapping een aanhoudingsbevel tegen u werd uitgevaardigd. Uw

vader was er ondertussen wel in geslaagd om de grond te kopen, de nodige bouwvergunning te

verkrijgen, het medisch centrum te bouwen en weer door te verkopen aan de kerk. Toen in juni 2012

voormalig president Morsi aan de macht kwam in Egypte en u niet langer een oplossing zag voor uw

probleem besloot u Egypte te verlaten.

In oktober 2012 reisde u naar Khartoum, Soedan, waar u asiel aanvroeg bij UNHCR. Omwille van de

lange wachttijd besloot u Soedan te verlaten. In mei 2014 reisde u met een vals Egyptisch paspoort per

vliegtuig naar Turkije waar u drie dagen verbleef alvorens op illegale wijze verder te reizen naar

Griekenland waar u asiel aanvroeg. U verkreeg een negatieve beslissing in mei 2016, een maand later

reisde u met een vals Egyptisch paspoort per vliegtuig naar België. U reisde onmiddellijk verder naar

Duitsland waar u op valse documenten van uw smokkelaar wachtte om naar Groot-Brittannië te kunnen

reizen. Toen u de valse documenten ontving reisde u opnieuw naar België waar u de trein naar Groot-

Brittannië wilde nemen. In het station van Brussel-Zuid werd u op 3 juli 2016 echter opgepakt toen u met

een valse Griekse identiteitskaart met de Eurostar naar Londen wilde reizen. U werd overgebracht naar

het Centrum voor Illegalen te Vottem (CIV). Op 5 juli 2016 vroeg u in België asiel aan.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u kopieën voor van volgende documenten: uw identiteitskaart,

uw rijbewijs, een bouwvergunning, een attest van UNHCR dat aangeeft dat u als asielzoeker

geregistreerd staat in Khartoum, een geboorteakte, een bundel documenten van de kamer van

koophandel betreffende het familiebedrijf, uittreksels uit uw belastingsboekje, uw diploma, een Griekse

vertaling van uw identiteitskaart, een Griekse email, bankafschriften, een proces-verbaal, een vonnis en

een onleesbaar document.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat de vluchtelingenstatus u niet kan worden toegekend en dat u

evenmin in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus aangezien er geen geloof kan

worden gehecht aan uw asielrelaas.

Uit uw verklaringen blijkt dat u de Egyptische autoriteiten vreest omdat uw vader de plaatselijke kerk

geholpen zou hebben met de aankoop van een stuk grond en de bouw van een medisch centrum. U zou

omwille van deze voorgehouden gebeurtenis met een drogreden gearresteerd zijn geweest, werd

vervolgens valselijk beschuldigd van drughandel en hierom veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2

jaar. Door de onlusten die in Egypte ontstonden in januari 2011 kon u evenwel ontsnappen. Ook omwille

van deze ontsnapping zou u gezocht worden door de Egyptische autoriteiten en werd er in juni 2011

een aanhoudingsbevel tegen u uitgevaardigd (CGVS I, p. 19-32, 37, 38).

Allereerst kan er echter worden opgemerkt dat u ondanks uw voorgehouden vrees voor vervolging door

de Egyptische autoriteiten een kopie van een Egyptische identiteitskaart kunt voorleggen die afgegeven

werd in juli 2011, dus na uw beweerde veroordeling, voorgehouden ontsnapping uit de gevangenis en

het tegen u uitgevaardigde aanhoudingsbevel. Dit toont allerminst aan dat u de Egyptische autoriteiten

dient te vrezen. Gevraagd hoe u deze identiteitskaart kon bekomen legt u bovendien afwijkende

verklaringen af. U stelt initieel immers expliciet dat u deze identiteitskaart persoonlijk was gaan afhalen.

Vervolgens wijzigt u uw verklaringen en beweert u dat u smeergeld diende te betalen aan de officier van

het politiebureau om deze identiteitskaart te bekomen. Geconfronteerd met de bemerking dat u de

politie toch niet dient te contacteren om een identiteitskaart te bekomen wijzigt u opnieuw uw

verklaringen en claimt u dat u uw advocaat inschakelde om deze identiteitskaart via smeergeld te

bekomen (CGVS II, p. 2, 10). Bovenstaande vaststellingen ondermijnen uiteraard reeds in ernstige mate

de geloofwaardigheid van uw voorgehouden vrees voor de Egyptische autoriteiten.
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Vervolgens moet er worden vastgesteld dat u een onleesbare kopie van een proces-verbaal voorlegt

alsook een kopie van een vonnis. U stelt tijdens uw gehoor dat het proces-verbaal handelt over de valse

beschuldiging van drughandel en dat het vonnis betrekking heeft op uw veroordeling tot twee jaar

gevangenisstraf omwille van deze valse beschuldiging (CGVS II, p. 2, 3). Vreemd genoeg blijkt dat het

vonnis betrekking heeft op een heel andere zaak, met name een geschil tussen uw vader en de

bisschop van Miniya al-Qahm over de echtheid van een handtekening onder een (ver)koopcontract.

Vaststellingen die de geloofwaardigheid van uw asielrelaas uiteraard opnieuw ondermijnen aangezien u

claimt dat uw voorgehouden problemen het gevolg zouden zijn van een overeenkomst tussen uw vader

en de kerk, terwijl het vonnis spreekt van een geschil tussen uw vader en de kerk. U claimt voorts dat

het hier een vonnis betreft dat u veroordeelt tot een gevangenisstraf van twee jaar wegens een valse

beschuldiging van drughandel terwijl het hier een heel andere zaak betreft. U stelt ten slotte verder dat u

persoonlijk geviseerd werd met het oog op vervolging omdat de Egyptische autoriteiten niet over een

officieel document zouden beschikken waarmee de link tussen de bouwgrond en het gebouw van uw

vader en kerk kon gelegd worden terwijl de link tussen uw vader en de kerk duidelijk naar voor komt in

het vonnis dat u voorlegt (CGVS II, 10).

Vervolgens moet er worden vastgesteld dat het document van de kerk dat u voorlegt ter staving van

uw asielaanvraag de geloofwaardigheid van uw asielrelaas eveneens ondermijnt. U stelt dat dit

document handelt over de problemen die u in Egypte zou gekend hebben (CGVS I, p. 6). U verklaart

eveneens dat het document spreekt van religieuze racisten die u zouden vervolgen. Hiermee zou dan

de Egyptische politie bedoelt worden (CGVS II, p. 3). Uit de vertaling van het document blijkt evenwel

dat er staat aangegeven dat u in Egypte religieus vervolgd werd door terroristische groeperingen. Een

vaststelling die de geloofwaardigheid van uw asielrelaas eens te meer ondermijnt.

Vervolgens moet er worden vastgesteld dat u na uw voorgehouden detentie en ontsnapping nog meer

dan anderhalf jaar in Egypte verblijft en dat u bovendien afwijkende verklaringen aflegt over de

voorgehouden gebeurtenissen die zich na uw ontsnapping zouden hebben voorgedaan (CGVS II, p. 3,

4). Tijdens uw eerste gehoor door het CGVS verklaarde u immers dat de politie rond juni 2012 naar u op

zoek kwam in Miniya al Qahm , in 2013 naar u op zoek kwam in Ghardaka en dat uw broer eind 2013,

begin 2014 door hen werd verhoord (CGVS I, p. 17). Later tijdens datzelfde gehoor stelt u evenwel dat

de politie in juni 2011 naar u op zoek kwam in Miniya al Qahm en in maart 2012 naar u op zoek kwam in

Ghardaka (CGVS I, p. 27, 35, 36). Tijdens uw tweede gehoor door het CGVS verklaart u dan weer dat

de politie in juni 2011 naar u op zoek kwam in Miniya al Qahm en in september 2011 in Ghardaka

(CGVS II, p. 4). Bovenstaande vaststellingen ondermijnen opnieuw de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas.

U stelt verder dat er een aanhoudingsbevel tegen u werd uitgevaardigd na uw ontsnapping en dat er

omwille van uw ontsnapping een nieuwe rechtszaak werd opgestart waardoor u naar eigen zeggen een

gevangenisstraf tot 15 jaar riskeert (CGVS I, p. 37-40). Allereerst kan er echter worden vastgesteld dat u

geen enkel begin van bewijs kunt voorleggen om deze bewering te staven. Vervolgens kan er worden

vastgesteld dat u tijdens het invullen van de vragenlijst van het CGVS bij de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) geen expliciete melding maakt van dit aanhoudingsbevel of deze nieuwe

rechtszaak hoewel u vreemd genoeg wel aangeeft dat u vreest opnieuw te worden gearresteerd en

veroordeeld en dat uw straf verzwaard zou worden (vragenlijst punt 4, 5). Verder kan er worden

vastgesteld dat u stelt dat uw advocaat in juni 2011 vernam dat er een aanhoudingsbevel tegen u werd

uitgevaardigd toen de politie naar u op zoek kwam in Minya al-Qahm. Zoals hierboven werd

uiteengezet legt u hierover echter afwijkende verklaringen af. Op de vraag welke rechtbank deze nieuwe

rechtszaak dan wel zou behandelen geeft u vervolgens enkel ontwijkende en vage antwoorden. Wat de

laatste stand van zaken is in deze nieuwe rechtszaak blijkt u daarenboven niet te weten. U heeft

klaarblijkelijk zelfs niet meer de moeite genomen om uw advocaat na juni 2011 nog te contacteren in

verband met deze voorgehouden rechtszaak (CGVS I, p. 37-40). Dit terwijl u zich op dat moment nog in

Egypte bevond, een opmerkelijk gebrek aan interesse. Bovenstaande vaststellingen ondermijnen dan

ook eens te meer de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Uw vader, die een essentiële rol speelt in uw voorgehouden asielrelaas, woont daarenboven tot op

heden in Egypte. Na de voorgehouden oproepingen door de Egyptische staatsveiligheid, die allen

plaatsvonden in 2010, kende hij klaarblijkelijk geen problemen meer (CGVS I, p. 15-17, 24). Tot op

heden is hij actief in de vleeshandel en beschikt uw familie over eigendommen (CGVS II, p. 11). Dit

terwijl hij diegene was die de bouwgrond voor de kerk kocht, de bouwvergunning voor het medisch

centrum verkreeg, het centrum bouwde en het daarenboven opnieuw aan de kerk verkocht (CGVS I, 19-

26). Eens te meer vaststellingen die de geloofwaardigheid van uw asielrelaas in ernstige mate

ondermijnen.

Uw voorgehouden asielrelaas mist trouwens ook elke logica. Het is immers hoogst onduidelijk waarom

de Egyptische autoriteiten u initieel onherkenbaar zouden oppakken en vasthouden op een geheime

plaats op basis van een valse beschuldiging en vervolgens later een nieuwe valse beschuldiging zouden
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verzinnen om u officieel te laten veroordelen en dit alles om iets te voorkomen wat sowieso onwettelijk

is. Het mag eveneens opmerkelijk genoemd worden dat uw vader, ondanks alle voorgehouden

problemen die u, zijn oudste zoon, gekend zou hebben, eenvoudigweg doorzet en zodoende de grond

koopt, de bouwvergunning verkrijgt, het medisch centrum bouwt en alles weer verkoopt aan de kerk.

Dient ten slotte te worden opgemerkt dat uw asielaanvraag die u baseerde op de vluchtmotieven die u

nu opnieuw aanhaalt eerder negatief beoordeeld werd door de Griekse asielinstanties aangezien ze

geen geloof hechtten aan uw asielrelaas (CGVS II, p. 6, 10) . U geeft voorts aan dat u oorspronkelijk

Egypte verliet om uw zaak op te lossen en niet om internationale bescherming aan te vragen. U vroeg

uiteindelijk wel asiel aan in Khartoum maar wachtte de definitieve beslissing niet af (CGVS II, p. 4, 5). U

bovendien eigenlijk niet van plan was om asiel aan te vragen in België maar gewoon wilde doorreizen

naar Groot-Brittannië waar u wilde verder studeren en pas asiel aanvroeg toen u werd opgepakt door de

Belgische autoriteiten, en u herhaaldelijk gebruik heeft gemaakt van vervalste documenten (CGVS II, p.

5)(CGVS I, p. 10, 12).

Ter volledigheid dient er te worden opgemerkt dat uw deelname aan de demonstraties op het Tahrir

plein zich klaarblijkelijk beperkte tot het louter samen met uw vrienden aanwezig zijn en u geen speciale

rol speelde tijdens deze manifestaties (CGVS II, p. 11). U haalt deze voorgehouden deelnamen evenmin

aan als asielmotief.

Het geheel aan bovenstaande vaststellingen laat niet toe enig geloof te hechten aan uw asielrelaas.

Bijgevolg kan de vluchtelingenstatus u niet worden toegekend en komt u evenmin in aanmerking voor

de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, §2 a) of b) van de vreemdelingenwet.

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

discriminatoire maatregelen, maar benadrukt ook 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 in de zomer van 2013, kort na de afzetting van president Mursi, een golf

van geweld plaatsvond tegen kerken, christelijke instellingen en symbolen. Het aantal slachtoffers bleef

erg beperkt, daar de aanvallen voornamelijk gericht waren op christelijke gebouwen, dewelke doorgaans

leeg waren. In de loop van 2014 werd veldmaarschalk Abdel-Fattah al-Sisi tot president verkozen en hij

toonde zich vastbesloten de autoriteit van de overheid te herstellen. Hij bezwoer herhaaldelijk dat de

christenen in Egypte veilig waren en zetten verschillende keren massaal troepen in om de christelijke

gemeenschap op hoogdagen te beschermen. Veel kerken in Egypte worden nu permanent door

militairen bewaakt. Interconfessionele incidenten zijn weliswaar niet volledig uitgebannen, maar de

situatie van totale wetteloosheid die in augustus 2013 bepaalde gebieden van Opper- Egypte in haar

greep hield, is verdwenen. Sinds eind 2013 doen er zich nog sporadisch sectaire incidenten voor, in het

bijzonder in de gouvernementen in Opper-Egypte (in de eerste plaats in Minya en daarnaast ook in

Asyut, Fayum, Beni Suef, Qena, Sohag en Luxor). Het aantal slachtoffers bij deze incidenten blijft

beperkt. De autoriteiten handhaven opnieuw het monopolie van de staat op geweld en treden op in

geval van sectaire confrontaties. Zowel (koptische) christenen als moslims worden daarbij gearresteerd.

De overheid hanteert vaak traditionele verzoeningsmechanismes, waarbij familiehoofden,

gemeenschapsleiders en religieuze autoriteiten een oplossing uitwerken, in aanwezigheid van

vertegenwoordigers van de veiligheidsdiensten. Deze aanpak wordt, vooral door de koptische

gemeenschap in Minya, bekritiseerd omdat juridische vervolging vaak uitblijft, hetgeen straffeloosheid in

de hand zou werken. Een terugkerend fenomeen is de ontvoering van (rijke) kopten, in de meeste

gevallen voor losgeld. De overheid biedt hierop geen gepast antwoord. Hoewel de situatie voor de

koptische christenen actueel zorgwekkend is, kan evenwel niet gesteld worden dat het loutere feit kopt

te zijn in Egypte 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 om onderstaande redenen in gebreke.

Hoewel u aangeeft dat u als christen onder druk werd gezet blijken deze voorgehouden problemen zich

immers te beperken tot ruzies met de buren en problemen met de politie die allerminst kunnen

beschouwd worden als vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming (CGVS I, p. 40, 41).

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een asielzoeker ook de subsidiaire

beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate van willekeurig geweld in het aan de gang
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zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn

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

het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in

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

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

Veiligheidssituatie van 10 mei 2016) blijkt dat straatprotesten er sinds het aantreden van president Sisi

in mei 2014 zeldzaam zijn geworden. Ook de gewapende acties van de Moslimbroeders, die nog weinig

van zich laten horen, lijken stilaan tot het verleden te behoren. Sinds het gedwongen vertrek van

president Morsi in juli 2013 zijn het aantal aanslagen en de strijd tegen terreur echter fel toegenomen.

Vele aanvallen worden gepleegd door de Wilayat Sinaï (voormalig: Ansar Beit al-Maqdis), een groep die

zich in november 2014 aangesloten heeft bij de Islamitische Staat (IS), en op dit ogenblik de

belangrijkste en meest actieve radicale islamitische organisatie in de Sinaï is. Andere

gewapende groeperingen die de gewapende strijd prediken, zijn veel minder present op het terrein. De

meeste aanvallen van de WS vinden plaats in de noordelijke Sinaï waar sedert medio 2013 een militaire

confrontatie bezig is tussen jihadisten en het Egyptische leger en politie. Dit conflict duurde voort in

2015-2016, en het aantal confrontaties tussen de Egyptische veiligheidsdiensten en de jihadisten

werden zelfs talrijker. Het zwaartepunt van de strijd tussen de Egyptische veiligheidstroepen en Wilayat

al-Sina bevindt zich in noordoost Sinaï en lijkt zich vooral te concentreren rondom drie districten, in casu

Arish, Sheik Zuweid en Rafah.

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

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

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

uit op checkpoints, militaire gebouwen en kazernes. Grootschalige aanvallen gericht tegen de

Egyptische ordetroepen hebben bij de militairen en bij de politie bijzonder veel slachtoffers veroorzaakt.

Hoewel het overgrote deel van de aanvallen van Wilayat al Sina gericht is tegen militaire en

veiligheidsdoelwitten, valt de groepering soms ook niet-militaire doelwitten aan, zoals bijvoorbeeld

pijpleidingen. De WS zou ook verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van het Russisch

passagiersvliegtuig eind oktober 2015.

Het Egyptische leger en de politie reageren op hun beurt door bombardementen en luchtaanvallen uit te

voeren op schuilplaatsen van jihadistische terroristen, en door grootscheepse razzia’s uit te voeren

waarbij het vaak tot gevechten komt. Bij dergelijke confrontaties hebben al honderden rebellen het leven

gelaten. Niettegenstaande beide strijdende partijen beweren dat zij de moeite doen om in de mate van

het mogelijke de burgerbevolking te ontzien, zijn er ook burgerslachtoffers te betreuren

Naast de confrontaties in de Sinaï pleegt de WS af en toe aanslagen elders in Egypte, en dan vooral in

Greater Cairo, waarbij soms burgerslachtoffers te betreuren vallen.

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien hogervermelde

vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie gekomen dat er in

Egypte actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld

waardoor die confrontaties worden gekenmerkt dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan

om aan te nemen dat u louter door uw aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een ernstige

bedreiging zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

De documenten die u voorlegt kunnen bovenstaande appreciatie niet wijzigen. Zoals hierboven reeds

werd besproken ondermijnen uw identiteitskaart, het vonnis en de brief van de kerk de

geloofwaardigheid van uw voorgehouden vrees voor vervolging door de Egyptische autoriteiten. Het

proces-verbaal dat u voorlegt betreft louter een kopie en beschikt als dusdanig over bijzonder weinig

objectieve bewijswaarde. Bovendien is het nagenoeg onleesbaar en betreft het hier een bundel

handgeschreven notities op papier dat weliswaar stempels bevat maar vreemd genoeg geen enkele

officiële hoofding. De overige gekopieerde documenten die u voorlegt zijn of louter een aanwijzing voor

uw identiteit, herkomst, werkzaamheden en opeenvolgende verblijfplaatsen maar doen geen enkele

uitspraak over de door u ingeroepen vluchtmotieven of zijn simpelweg onleesbaar.

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 een eerste middel voert verzoeker de schending aan van artikel 48/3 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).
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In een tweede middel voert verzoeker de schending aan van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

2.2. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oefent inzake beslissingen van het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, met uitzondering van de gevallen zoals opgenomen in

artikel 39/2 van de vreemdelingenwet, een bevoegdheid uit van volheid van rechtsmacht. Dit houdt in

dat hij het geschil in zijn geheel uitsluitend op basis van het rechtsplegingsdossier en toelaatbare

nieuwe gegevens 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).

De devolutieve kracht van het beroep verplicht, noch verbiedt de Raad de weigeringsmotieven van de

voor hem bestreden beslissing over te nemen of te verwerpen. Hij dient enkel een beslissing te nemen

die op afdoende wijze gemotiveerd is en aangeeft waarom in hoofde van een asielaanvrager al dan niet

vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen of een reëel

risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet in aanmerking moet worden

genomen.

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

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

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

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

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

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

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

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

algemeen bekende feiten. De verzoekende partij dient door een coherent relaas en kennis van voor

haar relaas relevante elementen de waarachtigheid ervan aannemelijk te maken. In het relaas mogen

dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124). De ongeloofwaardigheid van

een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente

en ongeloofwaardige verklaringen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als

voldaan is aan de voorwaarden gesteld door artikel 48/6 van de vreemdelingenwet.

2.4. In navolging van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen kan de Raad

geen geloof hechten aan verzoekers asielrelaas. Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen stelde dan ook terecht het volgende vast:

Er dient te worden vastgesteld dat de vluchtelingenstatus u niet kan worden toegekend en dat u

evenmin in aanmerking komt voor de subsidiaire beschermingsstatus aangezien er geen geloof kan

worden gehecht aan uw asielrelaas.

Uit uw verklaringen blijkt dat u de Egyptische autoriteiten vreest omdat uw vader de plaatselijke kerk

geholpen zou hebben met de aankoop van een stuk grond en de bouw van een medisch centrum. U zou

omwille van deze voorgehouden gebeurtenis met een drogreden gearresteerd zijn geweest, werd

vervolgens valselijk beschuldigd van drughandel en hierom veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2

jaar. Door de onlusten die in Egypte ontstonden in januari 2011 kon u evenwel ontsnappen. Ook omwille

van deze ontsnapping zou u gezocht worden door de Egyptische autoriteiten en werd er in juni 2011

een aanhoudingsbevel tegen u uitgevaardigd (CGVS I, p. 19-32, 37, 38).

Allereerst kan er echter worden opgemerkt dat u ondanks uw voorgehouden vrees voor vervolging door

de Egyptische autoriteiten een kopie van een Egyptische identiteitskaart kunt voorleggen die afgegeven

werd in juli 2011, dus na uw beweerde veroordeling, voorgehouden ontsnapping uit de gevangenis en

het tegen u uitgevaardigde aanhoudingsbevel. Dit toont allerminst aan dat u de Egyptische autoriteiten

dient te vrezen. Gevraagd hoe u deze identiteitskaart kon bekomen legt u bovendien afwijkende

verklaringen af. U stelt initieel immers expliciet dat u deze identiteitskaart persoonlijk was gaan afhalen.

Vervolgens wijzigt u uw verklaringen en beweert u dat u smeergeld diende te betalen aan de officier van

het politiebureau om deze identiteitskaart te bekomen. Geconfronteerd met de bemerking dat u de

politie toch niet dient te contacteren om een identiteitskaart te bekomen wijzigt u opnieuw uw

verklaringen en claimt u dat u uw advocaat inschakelde om deze identiteitskaart via smeergeld te

bekomen (CGVS II, p. 2, 10). Bovenstaande vaststellingen ondermijnen uiteraard reeds in ernstige mate

de geloofwaardigheid van uw voorgehouden vrees voor de Egyptische autoriteiten.
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Vervolgens moet er worden vastgesteld dat u een onleesbare kopie van een proces-verbaal voorlegt

alsook een kopie van een vonnis. U stelt tijdens uw gehoor dat het proces-verbaal handelt over de valse

beschuldiging van drughandel en dat het vonnis betrekking heeft op uw veroordeling tot twee jaar

gevangenisstraf omwille van deze valse beschuldiging (CGVS II, p. 2, 3). Vreemd genoeg blijkt dat het

vonnis betrekking heeft op een heel andere zaak, met name een geschil tussen uw vader en de

bisschop van Miniya al-Qahm over de echtheid van een handtekening onder een (ver)koopcontract.

Vaststellingen die de geloofwaardigheid van uw asielrelaas uiteraard opnieuw ondermijnen aangezien u

claimt dat uw voorgehouden problemen het gevolg zouden zijn van een overeenkomst tussen uw vader

en de kerk, terwijl het vonnis spreekt van een geschil tussen uw vader en de kerk. U claimt voorts dat

het hier een vonnis betreft dat u veroordeelt tot een gevangenisstraf van twee jaar wegens een valse

beschuldiging van drughandel terwijl het hier een heel andere zaak betreft. U stelt ten slotte verder dat u

persoonlijk geviseerd werd met het oog op vervolging omdat de Egyptische autoriteiten niet over een

officieel document zouden beschikken waarmee de link tussen de bouwgrond en het gebouw van uw

vader en kerk kon gelegd worden terwijl de link tussen uw vader en de kerk duidelijk naar voor komt in

het vonnis dat u voorlegt (CGVS II, 10).

Vervolgens moet er worden vastgesteld dat het document van de kerk dat u voorlegt ter staving van uw

asielaanvraag de geloofwaardigheid van uw asielrelaas eveneens ondermijnt. U stelt dat dit document

handelt over de problemen die u in Egypte zou gekend hebben (CGVS I, p. 6). U verklaart eveneens dat

het document spreekt van religieuze racisten die u zouden vervolgen. Hiermee zou dan de Egyptische

politie bedoelt worden (CGVS II, p. 3). Uit de vertaling van het document blijkt evenwel dat er staat

aangegeven dat u in Egypte religieus vervolgd werd door terroristische groeperingen. Een vaststelling

die de geloofwaardigheid van uw asielrelaas eens te meer ondermijnt.

Vervolgens moet er worden vastgesteld dat u na uw voorgehouden detentie en ontsnapping nog meer

dan anderhalf jaar in Egypte verblijft en dat u bovendien afwijkende verklaringen aflegt over de

voorgehouden gebeurtenissen die zich na uw ontsnapping zouden hebben voorgedaan (CGVS II, p. 3,

4). Tijdens uw eerste gehoor door het CGVS verklaarde u immers dat de politie rond juni 2012 naar u op

zoek kwam in Miniya al Qahm , in 2013 naar u op zoek kwam in Ghardaka en dat uw broer eind 2013,

begin 2014 door hen werd verhoord (CGVS I, p. 17). Later tijdens datzelfde gehoor stelt u evenwel dat

de politie in juni 2011 naar u op zoek kwam in Miniya al Qahm en in maart 2012 naar u op zoek kwam in

Ghardaka (CGVS I, p. 27, 35, 36). Tijdens uw tweede gehoor door het CGVS verklaart u dan weer dat

de politie in juni 2011 naar u op zoek kwam in Miniya al Qahm en in september 2011 in Ghardaka

(CGVS II, p. 4). Bovenstaande vaststellingen ondermijnen opnieuw de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas.

U stelt verder dat er een aanhoudingsbevel tegen u werd uitgevaardigd na uw ontsnapping en dat er

omwille van uw ontsnapping een nieuwe rechtszaak werd opgestart waardoor u naar eigen zeggen een

gevangenisstraf tot 15 jaar riskeert (CGVS I, p. 37-40). Allereerst kan er echter worden vastgesteld dat u

geen enkel begin van bewijs kunt voorleggen om deze bewering te staven. Vervolgens kan er worden

vastgesteld dat u tijdens het invullen van de vragenlijst van het CGVS bij de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) geen expliciete melding maakt van dit aanhoudingsbevel of deze nieuwe

rechtszaak hoewel u vreemd genoeg wel aangeeft dat u vreest opnieuw te worden gearresteerd en

veroordeeld en dat uw straf verzwaard zou worden (vragenlijst punt 4, 5). Verder kan er worden

vastgesteld dat u stelt dat uw advocaat in juni 2011 vernam dat er een aanhoudingsbevel tegen u werd

uitgevaardigd toen de politie naar u op zoek kwam in Minya al-Qahm. Zoals hierboven werd

uiteengezet legt u hierover echter afwijkende verklaringen af. Op de vraag welke rechtbank deze nieuwe

rechtszaak dan wel zou behandelen geeft u vervolgens enkel ontwijkende en vage antwoorden. Wat de

laatste stand van zaken is in deze nieuwe rechtszaak blijkt u daarenboven niet te weten. U heeft

klaarblijkelijk zelfs niet meer de moeite genomen om uw advocaat na juni 2011 nog te contacteren in

verband met deze voorgehouden rechtszaak (CGVS I, p. 37-40). Dit terwijl u zich op dat moment nog in

Egypte bevond, een opmerkelijk gebrek aan interesse. Bovenstaande vaststellingen ondermijnen dan

ook eens te meer de geloofwaardigheid van uw asielrelaas.

Uw vader, die een essentiële rol speelt in uw voorgehouden asielrelaas, woont daarenboven tot op

heden in Egypte. Na de voorgehouden oproepingen door de Egyptische staatsveiligheid, die allen

plaatsvonden in 2010, kende hij klaarblijkelijk geen problemen meer (CGVS I, p. 15-17, 24). Tot op

heden is hij actief in de vleeshandel en beschikt uw familie over eigendommen (CGVS II, p. 11). Dit

terwijl hij diegene was die de bouwgrond voor de kerk kocht, de bouwvergunning voor het medisch

centrum verkreeg, het centrum bouwde en het daarenboven opnieuw aan de kerk verkocht (CGVS I, 19-
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26). Eens te meer vaststellingen die de geloofwaardigheid van uw asielrelaas in ernstige mate

ondermijnen.

Uw voorgehouden asielrelaas mist trouwens ook elke logica. Het is immers hoogst onduidelijk waarom

de Egyptische autoriteiten u initieel onherkenbaar zouden oppakken en vasthouden op een geheime

plaats op basis van een valse beschuldiging en vervolgens later een nieuwe valse beschuldiging zouden

verzinnen om u officieel te laten veroordelen en dit alles om iets te voorkomen wat sowieso onwettelijk

is. Het mag eveneens opmerkelijk genoemd worden dat uw vader, ondanks alle voorgehouden

problemen die u, zijn oudste zoon, gekend zou hebben, eenvoudigweg doorzet en zodoende de grond

koopt, de bouwvergunning verkrijgt, het medisch centrum bouwt en alles weer verkoopt aan de kerk.

Dient ten slotte te worden opgemerkt dat uw asielaanvraag die u baseerde op de vluchtmotieven die u

nu opnieuw aanhaalt eerder negatief beoordeeld werd door de Griekse asielinstanties aangezien ze

geen geloof hechtten aan uw asielrelaas (CGVS II, p. 6, 10) . U geeft voorts aan dat u oorspronkelijk

Egypte verliet om uw zaak op te lossen en niet om internationale bescherming aan te vragen. U vroeg

uiteindelijk wel asiel aan in Khartoum maar wachtte de definitieve beslissing niet af (CGVS II, p. 4, 5). U

bovendien eigenlijk niet van plan was om asiel aan te vragen in België maar gewoon wilde doorreizen

naar Groot-Brittannië waar u wilde verder studeren en pas asiel aanvroeg toen u werd opgepakt door de

Belgische autoriteiten, en u herhaaldelijk gebruik heeft gemaakt van vervalste documenten (CGVS II, p.

5)(CGVS I, p. 10, 12).

Ter volledigheid dient er te worden opgemerkt dat uw deelname aan de demonstraties op het Tahrir

plein zich klaarblijkelijk beperkte tot het louter samen met uw vrienden aanwezig zijn en u geen speciale

rol speelde tijdens deze manifestaties (CGVS II, p. 11). U haalt deze voorgehouden deelnamen evenmin

aan als asielmotief.

Het geheel aan bovenstaande vaststellingen laat niet toe enig geloof te hechten aan uw asielrelaas.

Bijgevolg kan de vluchtelingenstatus u niet worden toegekend en komt u evenmin in aanmerking voor

de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, §2 a) of b) van de vreemdelingenwet.

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

discriminatoire maatregelen, maar benadrukt ook 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 in de zomer van 2013, kort na de afzetting van president Mursi, een golf

van geweld plaatsvond tegen kerken, christelijke instellingen en symbolen. Het aantal slachtoffers bleef

erg beperkt, daar de aanvallen voornamelijk gericht waren op christelijke gebouwen, dewelke doorgaans

leeg waren. In de loop van 2014 werd veldmaarschalk Abdel-Fattah al-Sisi tot president verkozen en hij

toonde zich vastbesloten de autoriteit van de overheid te herstellen. Hij bezwoer herhaaldelijk dat de

christenen in Egypte veilig waren en zetten verschillende keren massaal troepen in om de christelijke

gemeenschap op hoogdagen te beschermen. Veel kerken in Egypte worden nu permanent door

militairen bewaakt. Interconfessionele incidenten zijn weliswaar niet volledig uitgebannen, maar de

situatie van totale wetteloosheid die in augustus 2013 bepaalde gebieden van Opper- Egypte in haar

greep hield, is verdwenen. Sinds eind 2013 doen er zich nog sporadisch sectaire incidenten voor, in het

bijzonder in de gouvernementen in Opper-Egypte (in de eerste plaats in Minya en daarnaast ook in

Asyut, Fayum, Beni Suef, Qena, Sohag en Luxor). Het aantal slachtoffers bij deze incidenten blijft

beperkt. De autoriteiten handhaven opnieuw het monopolie van de staat op geweld en treden op in

geval van sectaire confrontaties. Zowel (koptische) christenen als moslims worden daarbij gearresteerd.

De overheid hanteert vaak traditionele verzoeningsmechanismes, waarbij familiehoofden,

gemeenschapsleiders en religieuze autoriteiten een oplossing uitwerken, in aanwezigheid van

vertegenwoordigers van de veiligheidsdiensten. Deze aanpak wordt, vooral door de koptische

gemeenschap in Minya, bekritiseerd omdat juridische vervolging vaak uitblijft, hetgeen straffeloosheid in

de hand zou werken. Een terugkerend fenomeen is de ontvoering van (rijke) kopten, in de meeste

gevallen voor losgeld. De overheid biedt hierop geen gepast antwoord. Hoewel de situatie voor de
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koptische christenen actueel zorgwekkend is, kan evenwel niet gesteld worden dat het loutere feit kopt

te zijn in Egypte 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 om onderstaande redenen in gebreke.

Hoewel u aangeeft dat u als christen onder druk werd gezet blijken deze voorgehouden problemen zich

immers te beperken tot ruzies met de buren en problemen met de politie die allerminst kunnen

beschouwd worden als vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming (CGVS I, p. 40, 41).

(…)

De documenten die u voorlegt kunnen bovenstaande appreciatie niet wijzigen. Zoals hierboven reeds

werd besproken ondermijnen uw identiteitskaart, het vonnis en de brief van de kerk de

geloofwaardigheid van uw voorgehouden vrees voor vervolging door de Egyptische autoriteiten. Het

proces-verbaal dat u voorlegt betreft louter een kopie en beschikt als dusdanig over bijzonder weinig

objectieve bewijswaarde. Bovendien is het nagenoeg onleesbaar en betreft het hier een bundel

handgeschreven notities op papier dat weliswaar stempels bevat maar vreemd genoeg geen enkele

officiële hoofding. De overige gekopieerde documenten die u voorlegt zijn of louter een aanwijzing voor

uw identiteit, herkomst, werkzaamheden en opeenvolgende verblijfplaatsen maar doen geen enkele

uitspraak over de door u ingeroepen vluchtmotieven of zijn simpelweg onleesbaar. (…)”.

Voormelde vaststellingen zijn pertinent, deugdelijk en vinden alle steun in het administratief dossier.

Verzoeker meent dat zijn dossier voldoende elementen bevat die de geloofwaardigheid van zijn

verklaringen ondersteunen. Hij verwijt het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen geen rekening te houden met de inhoud van de documentatie door deze te kwalificeren als

onleesbaar. Hij acht het een tegenstrijdigheid “dat het CGVS opmerkt dat iets onleesbaar is en dan toch

gevolgtrekkingen koppelt aan hetgeen men al dan niet meent te lezen.”. Verzoeker stelt dat het in het

kader van een objectieve rechtsgang toch wenselijk is dat men dan eventueel om verduidelijking vraagt

of de originele documenten om alsdan dienstige vaststellingen te doen. Om die reden stelt verzoeker

opnieuw enkele stukken bij te brengen ter staving van zijn relaas, die hij in zijn verzoekschrift aanduidt

als respectievelijk “stuk betreffende vonnis” (stuk 4 gevoegd bij het verzoekschrift), “stuk betreffende

beroep” (stuk 5 gevoegd bij het verzoekschrift) en “stuk betreffende bevel tot aanhouding” (stuk 6

gevoegd bij het verzoekschrift).

Met betrekking tot de door verzoeker neergelegde documenten werd in de bestreden beslissing als volgt

gemotiveerd:

“Allereerst kan er echter worden opgemerkt dat u ondanks uw voorgehouden vrees voor vervolging door

de Egyptische autoriteiten een kopie van een Egyptische identiteitskaart kunt voorleggen die afgegeven

werd in juli 2011, dus na uw beweerde veroordeling, voorgehouden ontsnapping uit de gevangenis en

het tegen u uitgevaardigde aanhoudingsbevel. Dit toont allerminst aan dat u de Egyptische autoriteiten

dient te vrezen. Gevraagd hoe u deze identiteitskaart kon bekomen legt u bovendien afwijkende

verklaringen af. U stelt initieel immers expliciet dat u deze identiteitskaart persoonlijk was gaan afhalen.

Vervolgens wijzigt u uw verklaringen en beweert u dat u smeergeld diende te betalen aan de officier van

het politiebureau om deze identiteitskaart te bekomen. Geconfronteerd met de bemerking dat u de

politie toch niet dient te contacteren om een identiteitskaart te bekomen wijzigt u opnieuw uw

verklaringen en claimt u dat u uw advocaat inschakelde om deze identiteitskaart via smeergeld te

bekomen (CGVS II, p. 2, 10). Bovenstaande vaststellingen ondermijnen uiteraard reeds in ernstige mate

de geloofwaardigheid van uw voorgehouden vrees voor de Egyptische autoriteiten.

Vervolgens moet er worden vastgesteld dat u een onleesbare kopie van een proces-verbaal voorlegt

alsook een kopie van een vonnis. U stelt tijdens uw gehoor dat het proces-verbaal handelt over de valse

beschuldiging van drughandel en dat het vonnis betrekking heeft op uw veroordeling tot twee jaar

gevangenisstraf omwille van deze valse beschuldiging (CGVS II, p. 2, 3). Vreemd genoeg blijkt dat het

vonnis betrekking heeft op een heel andere zaak, met name een geschil tussen uw vader en de

bisschop van Miniya al-Qahm over de echtheid van een handtekening onder een (ver)koopcontract.

Vaststellingen die de geloofwaardigheid van uw asielrelaas uiteraard opnieuw ondermijnen aangezien u

claimt dat uw voorgehouden problemen het gevolg zouden zijn van een overeenkomst tussen uw vader

en de kerk, terwijl het vonnis spreekt van een geschil tussen uw vader en de kerk. U claimt voorts dat
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het hier een vonnis betreft dat u veroordeelt tot een gevangenisstraf van twee jaar wegens een valse

beschuldiging van drughandel terwijl het hier een heel andere zaak betreft. U stelt ten slotte verder dat u

persoonlijk geviseerd werd met het oog op vervolging omdat de Egyptische autoriteiten niet over een

officieel document zouden beschikken waarmee de link tussen de bouwgrond en het gebouw van uw

vader en kerk kon gelegd worden terwijl de link tussen uw vader en de kerk duidelijk naar voor komt in

het vonnis dat u voorlegt (CGVS II, 10).

Vervolgens moet er worden vastgesteld dat het document van de kerk dat u voorlegt ter staving van uw

asielaanvraag de geloofwaardigheid van uw asielrelaas eveneens ondermijnt. U stelt dat dit document

handelt over de problemen die u in Egypte zou gekend hebben (CGVS I, p. 6). U verklaart eveneens dat

het document spreekt van religieuze racisten die u zouden vervolgen. Hiermee zou dan de Egyptische

politie bedoelt worden (CGVS II, p. 3). Uit de vertaling van het document blijkt evenwel dat er staat

aangegeven dat u in Egypte religieus vervolgd werd door terroristische groeperingen. Een vaststelling

die de geloofwaardigheid van uw asielrelaas eens te meer ondermijnt.

(…)

De documenten die u voorlegt kunnen bovenstaande appreciatie niet wijzigen. Zoals hierboven reeds

werd besproken ondermijnen uw identiteitskaart, het vonnis en de brief van de kerk de

geloofwaardigheid van uw voorgehouden vrees voor vervolging door de Egyptische autoriteiten. Het

proces-verbaal dat u voorlegt betreft louter een kopie en beschikt als dusdanig over bijzonder weinig

objectieve bewijswaarde. Bovendien is het nagenoeg onleesbaar en betreft het hier een bundel

handgeschreven notities op papier dat weliswaar stempels bevat maar vreemd genoeg geen enkele

officiële hoofding. De overige gekopieerde documenten die u voorlegt zijn of louter een aanwijzing voor

uw identiteit, herkomst, werkzaamheden en opeenvolgende verblijfplaatsen maar doen geen enkele

uitspraak over de door u ingeroepen vluchtmotieven of zijn simpelweg onleesbaar. (…)”.

In tegenstelling tot wat verzoeker beweert, ziet de Raad niet in hoe uit de bestreden beslissing kan

worden afgeleid dat de verwerende partij daarin gevolgtrekkingen koppelt aan de inhoud van

documenten die onleesbaar werden bevonden. Verzoeker licht dit overigens niet concreet toe. Tijdens

het gehoor op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen werd verzoeker

overigens ermee geconfronteerd waarop verzoeker enkel antwoordde dat “het een beetje leesbaar is

maar het origineel dat nog op komst is is natuurlijk duidelijker” (stuk 5, gehoorverslag, p. 9).

De door verzoeker bij het verzoekschrift gevoegde stukken betreffen een “vonnis” (stuk 4), een “beroep”

(stuk 5) en een “bevel tot aanhouding” (stuk 6). De Raad stelt vast dat het in het administratief dossier

aanwezige proces-verbaal zeer sterk lijkt op het bij het verzoekschrift gevoegde “vonnis” (stuk 4). Louter

op het zicht kan echter worden waargenomen dat er andere stempels en handtekeningen opstaan.

Hoewel verzoeker stelt dat hij deze stukken “opnieuw” bijbrengt, stelt de Raad vast dat ze niet eerder

werden neergelegd en zich aldus niet in het administratief dossier bevinden. De Raad stelt hoe dan ook

vast dat deze stukken niet voorzien zijn van een voor eensluidend verklaarde vertaling conform artikel 8

van het koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van

21 december 2006, waardoor deze documenten dan ook niet in overweging worden genomen.

Verzoeker betoogt verder dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

onvoldoende rekening heeft gehouden met de link die zou bestaan tussen verzoeker en zijn vader en dit

element simpelweg aan de kant zou schuiven als onleesbaar. De Raad stelt vast dat geenszins uit de

bestreden beslissing blijkt dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

link tussen verzoeker en zijn vader “simpelweg aan de kant zou schuiven als onleesbaar”. Met dergelijke

algemene beweringen kan verzoeker geen afbreuk doen aan de motieven van de bestreden beslissing.

Verzoeker wenst te preciseren dat hij geregistreerd stond als zaakvoerder van het familiebedrijf en dat

hij inzake de financieringen aan de kerk als enige zaakvoerder werd geviseerd door de Egyptische

overheid. De Raad merkt op dat het loutere bestaan van een link tussen verzoeker en zijn vader, zijnde

het feit dat verzoeker een zaakvoerdersmandaat bekleedt in het familiebedrijf, niet verklaart waarom de

Egyptische autoriteiten hem initieel onherkenbaar zouden oppakken en vasthouden op een geheime

plaats op basis van een valse beschuldiging en vervolgens later een nieuwe valse beschuldiging zouden

verzinnen om hem officieel te laten veroordelen en dit alles om iets te voorkomen wat sowieso

onwettelijk is. Overigens is het des te meer opmerkelijk dat verzoekers vader, ondanks de problemen

die verzoeker heeft gekend, doorzet en zodoende de grond koopt, de bouwvergunning verkrijgt, het

medische centrum bouwt en alles doorverkoopt aan de kerk. De Raad is van mening dat een dergelijke

vaststelling verzoekers geloofwaardigheid ondermijnt.
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Verzoeker verwijt het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tevens dat het

geen rekening zou houden met het feit dat hij zijn identiteitskaart niet op een normale manier heeft

verkregen, net omdat hij vreesde om te worden aangehouden en vervolgd. Verzoeker bevestigt dat zijn

problemen verklaren waarom hij via zijn advocaat langs de politie om middels smeergeld aan een

identiteitskaart is gekomen. Verzoeker gaat er klaarblijkelijk aan voorbij dat hij desbetreffend afwijkende

verklaringen heeft afgelegd tijdens zijn tweede gehoor en dat dit ook wordt aangegeven in de bestreden

beslissing waar deze stelt: “(…)U stelt initieel immers expliciet dat u deze identiteitskaart persoonlijk was

gaan afhalen. Vervolgens wijzigt u uw verklaringen en beweert u dat u smeergeld diende te betalen aan

de officier van het politiebureau om deze identiteitskaart te bekomen. Geconfronteerd met de bemerking

dat u de politie toch niet dient te contacteren om een identiteitskaart te bekomen wijzigt u opnieuw uw

verklaringen en claimt u dat u uw advocaat inschakelde om deze identiteitskaart via smeergeld te

bekomen (CGVS II, p. 2, 10). (…)”. De vaststelling dat verzoeker uiteenlopende verklaringen heeft

afgelegd over de wijze waarop hij zijn identiteitskaart verkreeg ondermijnt zijn geloofwaardigheid op

fundamentele wijze.

Verzoeker voert tot slot aan dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

geen oog heeft voor het feit dat hij wel degelijk door zijn deelname aan de manifestatie op het Tahrir-

plein, zij het niet als leidinggevende met een bijzondere rol, riskeert te worden opgepakt, verhoord,

opgesloten en geslagen. Dit risico zou des te groter zijn gelet op het feit dat hij reeds geviseerd zou zijn

door de overheid als koptische christen die steun heeft verleend aan de kerk. Dat verzoeker louter door

zijn deelname aan manifestaties ten tijde van het massale volksprotest tegen het regime van president

Mubarak het risico zou lopen om door de huidige Egyptische autoriteiten te worden vervolgd, kan niet

worden aangenomen. Verzoeker brengt geen enkel concreet element aan om deze stelling te

onderbouwen en heeft zijn beweerde deelname aan voormelde manifestaties bovendien niet eerder als

asielmotief naar voren geschoven. Uit het bovenstaande is reeds gebleken dat verzoeker er niet in

slaagt aannemelijk te maken dat hij door de Egyptische overheid als christen zou worden geviseerd

omdat hij een rol zou hebben gespeeld bij de realisatie van een medisch centrum voor de lokale kerk.

Middels een aanvullende nota van 30 augustus 2016 brengt verzoeker een kopie bij van een vonnis

waarin hij stelt te worden veroordeeld tot vijfentwintig jaar gevangenisstraf. Het originele document zou

inmiddels vanuit zijn land van herkomst zijn verzonden naar België, maar verzoeker zou het nog niet

hebben ontvangen. Volgens verzoeker staaft dit stuk zijn verhaal en toont het aan dat zijn vrees voor

represailles bij terugkeer wel degelijk gegrond is. De Raad stelt vast dat dit stuk niet voorzien is van een

voor eensluidend verklaarde vertaling conform artikel 8 van het koninklijk besluit houdende de

rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 21 december 2006, waardoor dit

document dan ook niet in overweging wordt genomen. Ter terechtzitting legt verzoeker het zogenaamde

origineel neer, doch moet worden vastgesteld dat dit stuk evenmin voorzien is van een voor eensluidend

verklaarde vertaling conform artikel 8 van het koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen van 21 december 2006, waardoor dit document dan ook niet in

overweging wordt genomen.

Gelet op het geheel van wat voorafgaat, toont verzoeker evenmin aan dat hij wordt vervolgd of

geviseerd door zijn autoriteiten of derden en dat hij het slachtoffer dreigt te worden van een vervolging

die zou resulteren in doodstraf of executie dan wel foltering of onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing die in zijn hoofde een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin

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

2.5. De Raad ontwaart in het administratief dossier geen andere elementen waaruit zou moeten blijken

dat verzoeker in aanmerking komt 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, wat in

casu niet het geval is.

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

Veiligheidssituatie” van 10 mei 2016) aanwezig in het administratief dossier blijkt dat straatprotesten er

sinds het aantreden van president Sisi in mei 2014 zeldzaam zijn geworden. Ook de gewapende acties
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van de Moslimbroeders, die nog weinig van zich laten horen, lijken stilaan tot het verleden te behoren.

Sinds het gedwongen vertrek van president Morsi in juli 2013 zijn het aantal aanslagen en de strijd

tegen terreur echter fel toegenomen. Vele aanvallen worden gepleegd door de Wilayat al-Sina

(voormalig: Ansar Beit al-Maqdis), een groep die zich in november 2014 aangesloten heeft bij de

Islamitische Staat (IS), en op dit ogenblik de belangrijkste en meest actieve radicale islamitische

organisatie in de Sinaï is. Andere gewapende groeperingen die de gewapende strijd prediken, zijn veel

minder present op het terrein. De meeste aanvallen van de Wilayat al-Sina vinden plaats in de

noordelijke Sinaï waar sedert medio 2013 een militaire confrontatie bezig is tussen jihadisten en het

Egyptische leger en politie. Dit conflict duurde voort in 2015-2016, en het aantal confrontaties tussen de

Egyptische veiligheidsdiensten en de jihadisten werden zelfs talrijker. Het zwaartepunt van de

strijd tussen de Egyptische veiligheidstroepen en Wilayat al-Sina bevindt zich in noordoost Sinaï en lijkt

zich vooral te concentreren rondom drie districten, in casu Arish, Sheik Zuweid en Rafah.

De Wilayat al-Sina maakt bij het uitvoeren van terreuraanslagen gebruik van bermbommen gericht

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

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

aanvallen uit op checkpoints, militaire gebouwen en kazernes. Grootschalige aanvallen gericht tegen de

Egyptische ordetroepen hebben bij de militairen en bij de politie bijzonder veel slachtoffers veroorzaakt.

Hoewel het overgrote deel van de aanvallen van Wilayat al-Sina gericht is tegen militaire en

veiligheidsdoelwitten, valt de groepering soms ook niet-militaire doelwitten aan, zoals bijvoorbeeld

pijpleidingen. De Wilayat al-Sina zou ook verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van het Russisch

passagiersvliegtuig eind oktober 2015.

Het Egyptische leger en de politie reageren op hun beurt door bombardementen en luchtaanvallen uit te

voeren op schuilplaatsen van jihadistische terroristen, en door grootscheepse razzia’s uit te voeren

waarbij het vaak tot gevechten komt. Bij dergelijke confrontaties hebben al honderden rebellen het leven

gelaten. Niettegenstaande beide strijdende partijen beweren dat zij de moeite doen om in de mate van

het mogelijke de burgerbevolking te ontzien, zijn er ook burgerslachtoffers te betreuren

Naast de confrontaties in de Sinaï pleegt de Wilayat al-Sina af en toe aanslagen elders in Egypte, en

dan vooral in Greater Cairo, waarbij soms burgerslachtoffers te betreuren vallen.

Gelet op voorgaande informatie, 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.

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

van artikel 48/3 van vreemdelingenwet. Verzoeker toont evenmin aan dat hij in aanmerking komt voor

de toepassing van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes september tweeduizend zestien door:

mevr. C. DIGNEF, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

I. VERLOOY C. DIGNEF


