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nr. 188 058 van 7 juni 2017

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Egyptische nationaliteit te zijn, op 14 maart 2017 heeft

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

13 februari 2017.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 21 april 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 mei 2017.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat E. STESSENS

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché K. ALLYNS, die verschijnt voor de verwerende

partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die verklaart van Egyptische nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk

binnengekomen op 27 september 2016 en heeft zich vluchteling verklaard op 18 oktober 2016.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier op 9 december 2016 door de

Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 16 januari 2017.

1.3. Op 13 februari 2017 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

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

Deze beslissing werd op dezelfde dag aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaart geboren te zijn in Fliming, Alexandrië, de Egyptische nationaliteit te bezitten en van geboorte

moslim te zijn. Uw vader, broer en zus zijn nog steeds in die regio woonachtig, uw moeder is in 2004

overleden.

In 1993 behaalde u een diploma in management waarna u uw legerdienst aanvatte. In 1995 begon u te

werken voor een internationale bank en in 2008 behaalde u uw diploma in de rechten.

Sedert een jaar of 20 stelt u uw religie in vraag, begon u de heilige geschriften van het christendom,

jodendom en islam te vergelijken en stootte u op tegenstrijdigheden, bovendien discussieerde u met

mensen en dacht u veel na over wat nu het ‘juiste pad’ was. Uiteindelijk besloot u agnost te worden,

doch u kon dit niet openlijk uiten.

In 2009 bracht u uw familie op de hoogte van uw voornemen in het huwelijk te treden met een

Nederlandse vrouw die u via het internet had leren kennen. Uw familie reageerde enthousiast tot ze

vernamen dat uw echtgenote christen is. Op 28 september van dat jaar trad u in het huwelijk en woonde

u met uw echtgenote in de Fayoumistraat, op zo’n 15 minuten wandelen van uw huis. Uw familie gaf u

te kennen dat dit uw keuze was maar ze geen contact meer met u wensten te onderhouden, uw vader

dreigde er zelfs mee u te onterven.

U woonde in een nette buurt en omdat niemand op de hoogte was van de details van uw verbintenis

met deze Nederlandse kenden jullie er geen problemen.

In 2011 brak de revolutie uit in Egypte en islamitische groeperingen begonnen het politieke landschap

te domineren, wat u er mede toe aanzette jullie vertrek uit het land te bespoedigen, temeer u zich ook

onder druk gezet voelde vanwege uw buren die u uitnodigden om samen naar de moskee te gaan, iets

wat u telkens met een smoes afwimpelde.

In 2011 vertrok u met uw echtgenote naar Nederland, waar u tot 4 juli 2014 legaal verbleef op basis

van gezinshereniging. Op een gegeven moment stal uw echtgenote uw verblijfsvergunning uit uw

portefeuille, belde de politie en diende klacht tegen u in zeggende dat ze zich in uw nabijheid niet veilig

voelde. Ze overtuigde de politie en de buren ervan dat u haar mishandelde, u probeerde de politie van

uw onschuld te overtuigen doch vond geen luisterend oor en u diende de echtelijke woonst te verlaten,

uw echtgenoot was immers diegene die grotendeels voor het betalen van de huur instond.

U nam contact op met uw familie in Egypte daar u uw hart wilde luchten en u vertelde hen dat Allah niet

barmhartig is hierbij verwijzend naar de oorlogen en de onschuldige slachtoffers die er vielen. Uw familie

zou zo te weten zijn gekomen dat u agnost bent en u te verstaan hebben gegeven dat u niet meer voor

hen bestond en ze het een schande vonden dat u met een persoon van een andere religie was

gehuwd.

In 2015 bent u uit de echt gescheiden en probeerde u onder andere via verschillende advocaten

uw verblijfsvergunning in Nederland terug te krijgen, ook via het indienen van een beroep, doch

tevergeefs. U had nog een keer contact met uw zus die u vroeg afstand te nemen van uw rare

gedachten en terug te keren naar uw initiële geloof, maar u was niet overtuigd.

Van 23 juli 2014 tot september 2016 verbleef u illegaal in Nederland maar omdat uw mogelijkheden er

beperkt waren, u geen vertrouwen had in de Nederlandse (asiel)instanties en terugkeren naar Egypte

geen optie voor u was, kwam u naar België.

U diende hier op 18 oktober 2016 een asielaanvraag in gezien dit voor u, zoals u zegt, de enige logische

manier is om uw situatie recht te zetten. U stelt dat uw leven in Egypte in gevaar is en niemand er uw

veiligheid kan garanderen en dit omwille van uw standpunt inzake religie.

B. Motivering

Na het gehoor afgenomen door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(CGVS) dient te worden opgemerkt dat u niet aannemelijk hebt gemaakt in aanmerking te komen voor

de vluchtelingenstatus zoals begrepen onder de Conventie van Genève, noch een reëel risico te lopen

op het lijden van ernstige schade zoals voorzien in de definitie van subsidiaire bescherming en wel om

volgende redenen.

U geeft aan zich afgewend te hebben van uw initiële godsdienst, de islam, en agnost te zijn geworden.

Zo stelt u al twintig jaar bezig te zijn met religie en tot de conclusie te zijn gekomen dat er wel een

schepper is, maar er verschillen zijn tussen religie en wetenschap. U zou de heilige boeken zijn

beginnen te lezen en te vergelijken en ook hier tegenstrijdigheden te hebben gevonden. En, zo voegt u

toe, u bent beginnen nadenken over welk het pad was dat u diende te volgen en tot de conclusie te zijn

gekomen dat wanneer men elkaar als ongelovige ziet en pijn doet, men afstand moet nemen (CGVS

p.2). U stelt dat u veel met mensen van allerlei geloofsovertuigingen gesproken hebt, en u op een

gegeven moment afstand nam van de islam en agnost bent geworden (CGVS p.3). Hieromtrent dienen

verschillende kanttekeningen te worden gemaakt waaruit blijkt dat u niet aannemelijk hebt gemaakt

omwille hiervan in Egypte problemen te zullen krijgen. U gevraagd hoe u in Egypte uiting gaf aan

uw agnosticisme, antwoordde u dat u uw overtuiging niet in het openbaar kon uiten, dus in het geheim,
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zo voegt u toe (CGVS p.2). U gevraagd of u in Egypte ooit publiekelijk hebt verklaard atheïst te zijn,

ontkent u dit, maar stelt u wel met mensen van verschillende religies te hebben gediscussieerd want die

waren bereid over zulke zaken te discussiëren (CGVS p. 7). U geeft aan dat u met een aantal mensen

die open van geest waren tot op een bepaald niveau kon discussiëren, maar op een gegeven moment

stopte de discussie en geeft u aan dat u als een gek werd beschouwd. Gevraagd of het hier dan bij

bleef, stelde u dat dit effectief het geval was daar verder praten geen zin had (CGVS p.6-7). U gevraagd

of u omwille hiervan ooit problemen hebt gehad in Egypte, antwoordt u dat u met de instanties nooit

problemen hebt gehad, u discussieerde wel met vrienden en u herhaalt ’dan blokkeerde het en werd ik

beschouwd als een gek persoon’ (CGVS p.7). Vervolgens u gevraagd of u uw religie officieel hebt laten

veranderen in Egypte, stelt u dat dit niet het geval is vermits dit verboden is (CGVS p.3). U gevraagd wie

er op de hoogte is van uw agnosticisme, stelt u dat u het begin 2015 aan uw familie hebt verteld, waarop

uw familie andermaal besloot dat u voor hen niet bestond en u naar aanleiding van uw huwelijk al

schande over hen had gebracht (CGVS p.2). U zou door uw familie als een ongelovige worden

beschouwd en uw leven zou niet meer veilig zijn. U zou door hen zijn bedreigd, zo geeft u aan (CGVS

p.4, 6). U gevraagd deze bedreiging nader toe te lichten, geeft u aan dat ze u gevraagd hebben van

religie te veranderen, anders zou u niet meer tot hen behoren. U concludeerde hieruit dat ze u dood

verklaard hebben en u hen niet kunt vertrouwen (CGVS p.7). Dit zijn echter louter uw eigen conclusies,

nergens uit uw verklaringen kan worden afgeleid dat uw familie u daadwerkelijk zou willen schaden. U

gevraagd of u meent dat uw familie dit openbaar gaat maken, ontwijkt u het antwoord en verwijst u

andermaal naar het gegeven dat u in Egypte vaak hebt gedebatteerd over religie en u toen uw

mening hebt geuit en de banden met familie en vrienden hebt verbroken (CGVS p.6). Dient in dit kader

opgemerkt dat uit uw eerdere verklaringen, en zoals ook wel werd opgemerkt, blijkt dat u uw overtuiging

nooit openlijk hebt geuit en als u discussieerde dit was met mensen die open van geest waren en soms

wel eens dachten dat u gek was. Doch daar bleef het bij (CGVS p.7). Wat betreft uw verklaring de

banden te hebben verbroken met uw vrienden komt dit erop neer dat u tussen 2013 en 2014 de

telefonische contacten hebt verbroken en hun profielen op facebook hebt geblokkeerd (CGVS p.6). Uit

deze door u geschetste gang van zaken kan niet worden afgeleid dat u bij een terugkeer naar Egypte

omwille van dit motief problemen zou krijgen, temeer u, en zoals u zelf stelde, al 20 jaar bezig was met

het geloof en uit uw verklaringen duidelijk blijkt dat u zich maar al te zeer bewust bent van de risico’s

zou u uw overtuiging openlijk zou ‘belijden’.

In dit kader dient nog aangestipt dat u ten overstaan van de Dienst Vreemdelingenzaken nooit enige

allusie hebt gemaakt op het gegeven dat u al 20 jaar bezig was met deze geloofskwestie en uw

agnosticisme een reden is waarom u niet naar uw land van origine terug kan keren (Vragenlijst CGVS)

en u hiernaar gepeild stelt u wel geprobeerd te hebben dit ter sprake te brengen, doch de medewerker

aldaar zou u te verstaan hebben gegeven dat u bondig moest zijn en u tijdens het tweede gehoor de

kans zou krijgen hierover uit te wijden (CGVS p.8). Gezien dit motief nu quasi de voornaamste reden is

waarom u niet terug kan, biedt uw verklaring geen afdoende verschoning daar er toch van u verwacht

kan worden een dergelijk belangrijk gegeven wel degelijk spontaan én expliciet ter sprake zou hebben

gebracht.

Wat de vrees ten overstaan van uw familie betreft dienen nog een aantal opmerkingen te worden

geformuleerd. Zo geeft u duidelijk aan dat, op het moment dat uw familie te weten kwam dat u met een

katholieke vrouw gehuwd was, ze alle contact met u verbraken en uw vader ermee dreigde u te

onterven. U woonde na uw huwelijk nog een tweetal jaar met uw echtgenote in een wijk op een

kwartiertje stappen van uw ouderlijke woonst. U had, al was het maar zelden, telefonisch contact met

uw familie, en bij uitzondering zag u wel eens uw zus. Ook uw ooms en tantes waren sinds 2009 op de

hoogte van uw huwelijk (CGVS p.3). Nergens uit uw verklaringen blijkt als zou u daadwerkelijk ernstige

problemen met uw familie hebben gehad naar aanleiding van uw huwelijk. In dit kader dient

daarenboven te worden opgemerkt dat, zo ze u effectief in moeilijkheden zouden hebben

willen brengen, dit voor hen geen al te grote opdracht kan zijn geweest en de vaststelling dat ze dit al

die tijd hebben nagelaten wijst erop dat ze zich effectief beperkten tot geen ‘echte’ contacten meer met

u te onderhouden, niets meer en niets minder. Echter, van vervolging is hier geen sprake.

De appreciatie dat u uw vrees niet aannemelijk hebt gemaakt blijkt ook uit het gegeven dat u, nadat

uw verblijfsvergunning was ingetrokken, meer dan twee jaar illegaal in Nederland hebt verbleven. U

gevraagd waarom u daar geen asiel hebt aangevraagd, antwoordt u dat u de Nederlandse wetgeving

niet vertrouwt, dat u onrecht is aangedaan, kortom u vertrouwde het systeem niet meer (CGVS p.5). Dit

is een houding die niet correspondeert met de vrees die u beweert te hebben. U kon toch immers niet

uitsluiten dat u bij een identiteitscontrole wel eens tegen de lamp zou lopen en, wanneer er vastgesteld

zou worden dat u zich illegaal op het Nederlandse grondgebied bevond, u toch niet kon uitsluiten dat u

wel eens gerepatrieerd zou kunnen worden (CGVS p.6). U vervolgens gevraagd waarom u, als u dan

toch geen vertrouwen in de Nederlandse autoriteiten had, u niet onmiddellijk naar België bent gekomen,

antwoordde u ‘in shock te zijn geweest en tijd nodig te hebben gehad om de klap te verwerken’. U zou
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dan een vriend zijn tegengekomen die u zou gezegd hebben dat ‘u uw eigen rechtvaardigheid moest

zoeken’ (CGVS p.6). Andermaal ontbeert uw antwoord overtuiging daar er van iemand die laat

uitschijnen nood te hebben aan internationale bescherming verwacht kan worden hiertoe de nodige

stappen te ondernemen. Het CGVS kan meegaan in uw verklaring dat u dit alles eerst moest verwerken,

doch dat een dergelijk verwerkingsproces meer dan twee jaar duurt kan gezien uw precaire situatie, en

dat hoeft geen betoog, niet overtuigen.

Volledigheidshalve dient nog aangestipt dat uw bijkomende verklaring niet naar uw land te kunnen

terugkeren omdat u er geen woning heeft, geen uitstaans heeft met de Vluchtelingenconventie (CGVS

p.6). Wat betreft de verklaring van uw advocaat dat u hier intussen ingeburgerd bent, zich de taal hebt

eigen gemaakt en westerse waarden heeft, dient aangestipt dat deze motieven niet door u werden

ingeroepen, dit terwijl u alle mogelijkheden hebt gekregen uw motieven en problemen uiteen te zetten,

wat ook blijkt uit uw eigen verklaringen ’ik heb vandaag de kans gekregen om alles uitgebreid te

vertellen’ (CGVS p.8).

Gezien het geheel van bovenstaande observaties hebt u de door u aangehaalde motieven niet

aannemelijk gemaakt en dient u de vluchtelingenstatus te worden geweigerd.

U legt ter ondersteuning van uw relaas volgende documenten neer: uw paspoort en identiteitskaart.

Deze stukken hebben betrekking op uw identiteit, een gegeven dat hier niet ter discussie staat. De usb-

stick met daarop info over uw verblijf in Nederland en een overzicht van uw werkcontracten aldaar

werden niet door het CGVS ingehouden daar ook deze stukken hier niet ter discussie staan en geen

ander licht vermogen te werpen op deze appreciatie (CGVS p.7-8).

Tot slot, naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een asielzoeker ook de

subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate van willekeurig geweld in het aan

de gang zijnde gewapend conflict in 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



RvV X Pagina 5

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.

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

2.1.1. In een eerste middel, afgeleid uit de schending van artikel 62 van de wet van 15 december 1980

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet), de rechtspraak van de Raad van State van 25 september

1986 nr. 26.933, de artikelen 8 en 14 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van

de Mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) en artikel 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, voert verzoeker aan dat de

bestreden beslissing niet of althans onvoldoende met redenen is omkleed en dat hieruit geenszins blijkt

dat er een afweging is gemaakt tussen zijn belangen enerzijds en deze van de staat anderzijds terwijl

het belang van de staat bij de maatregel nihil is en integendeel de schade die aan verzoeker zou

worden berokkend enorm is. Verzoeker vervolgt dat de middelen tegen de overwegingen in hun geheel

genomen, artikel 62 van de vreemdelingenwet, de rechtspraak van de Raad van State, artikel 8 juncto

artikel 14 EVRM en artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen stellen dat de motivering in feite en in rechte afdoende moet zijn en dat uit alle

motieven zelf moet blijken dat de overheid effectief heeft afgewogen of een evenredigheid bestaat

tussen de motieven en de door de maatregel veroorzaakte gevolgen. Verzoeker stelt dat op geen

enkele wijze blijkt dat zijn verklaringen niet met de waarheid zouden overeenstemmen en dat niet

vergeten mag worden dat hij zeer traumatische gebeurtenissen heeft meegemaakt waardoor bepaalde

feiten bewust worden verdrongen, het ophangen van een coherent verhaal bijzonder moeilijk is

geworden en het vergeten van details in die omstandigheden dan ook volkomen aannemelijk en

menselijk is. Vervolgens onderneemt hij een poging om de weigeringsmotieven van de bestreden

beslissing te verklaren of te weerleggen.

Wat de subsidiaire bescherming betreft, voert verzoeker aan dat de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen geen enkele motivering geeft waarom hem het subsidiair

beschermingsstatuut niet kan worden verleend. Verzoeker benadrukt dat uit de Memorie van Toelichting

bij de “Wet” blijkt dat het voldoende is dat wordt aangetoond dat de algemene situatie bedreigend is

voor de gehele bevolking van een land, en dat het begrip willekeurig geweld wijst op een algemene

situatie en niet verzoenbaar is met het feit dat wie zich hierop beroept zou moeten aantonen dat hij

persoonlijk een reëel risico zou lopen. Verzoeker voert aan dat hij op geen enkele bescherming van zijn

autoriteiten kan rekenen en hij derhalve bij terugkeer naar Egypte een vogel voor de kat is. Hij wijst erop

dat in de bestreden beslissing niet wordt ontkend dat hij een agnost is, ten gevolge waarvan hij in

Egypte het voorwerp uitmaakt van discriminatoire maatregelen, waarbij de Egyptische overheid

geregeld in gebreke blijft om niet-islamieten de nodige bescherming te bieden. Verzoeker meent dan

ook dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een totaal onredelijke

beslissing heeft getroffen, welke disproportioneel is en hem minstens het voordeel van de twijfel had

moeten worden verleend. Hij besluit dat de motieven van de bestreden beslissing niet evenredig zijn en

zelfs in wanverhouding met het gestelde doel, en op onevenredige wijze zijn rechten aantasten en in

verdere orde zijn leven en vrijheid in gevaar kunnen brengen.

2.1.2. In een tweede middel, afgeleid uit de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel en de

fundamentele rechten van de mens zoals die blijken uit het EVRM, voert verzoeker aan dat de

bestreden beslissing nalaat een passende belangenafweging te maken en dat geen enkele feitelijke

omstandigheid in aanmerking werd genomen. Hij poneert dat hij bij een terugkeer naar zijn land het

slachtoffer zal worden van gewelddaden en dat zulks indruist tegen de principes van een rechtsstaat en

in het bijzonder tegen artikel 3 EVRM.

2.2. Er worden geen nieuwe documenten aan het verzoekschrift gevoegd.

2.3.1. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag geweigerd omdat (i) er

verschillende kanttekeningen moeten worden gemaakt bij verzoekers verklaring dat hij omwille van het

feit dat hij agnost is geworden problemen zal krijgen in Egypte, (ii) eveneens met betrekking tot
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verzoekers vrees ten overstaan van zijn familie een aantal opmerkingen moeten worden geformuleerd,

nu uit verzoekers verklaringen blijkt dat zijn familie reeds sinds 2009 op de hoogte was van zijn huwelijk

met een katholieke vrouw en uit niets blijkt dat hij daadwerkelijk ernstige problemen heeft ondervonden

vanwege zijn familie zodat kan worden vastgesteld dat zijn problemen zich beperkten tot het feit dat zij

geen ‘echte’ contacten meer met hem onderhielden, doch dat van vervolging geen sprake is; (iii)

verzoekers houding – met name dat hij meer dan twee jaar illegaal in Nederland heeft verbleven – niet

correspondeert met de vrees die hij beweert te hebben; (iv) verzoekers bijkomende verklaring niet naar

zijn land te kunnen terugkeren omdat hij er geen woning heeft, geen uitstaans heeft met de

Vluchtelingenconventie; (v) de verklaring van verzoekers advocaat dat hij hier intussen ingeburgerd is,

niet door verzoeker zelf werd ingeroepen terwijl hij alle mogelijkheden heeft gekregen om zijn motieven

en problemen uiteen te zetten; (vi) de door verzoeker tijdens de administratieve procedure neergelegde

documenten niet van dien aard zijn dat zij de appreciatie van diens asielaanvraag in positieve zin

kunnen ombuigen, zoals wordt toegelicht en (vii) uit een grondige analyse van de actuele

veiligheidssituatie in Egypte blijkt dat er actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de

mate van het willekeurig geweld waardoor de confrontaties worden gekenmerkt dermate hoog is dat

zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij louter door zijn aanwezigheid aldaar een

reëel risico loopt op een ernstige bedreiging zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de

vreemdelingenwet.

2.3.2. Daargelaten de vraag of verzoeker kan worden gevolgd waar hij in het eerste middel stelt dat uit

alle door hem opgesomde normen voortvloeit dat de motivering afdoende moet zijn, stelt de Raad vast

dat verzoeker met deze uiteenzetting enkel en alleen de schending van de uitdrukkelijke

motiveringsplicht beoogt aan te tonen. De Raad stelt vast dat de motieven van de bestreden beslissing

op eenvoudige wijze in die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft

kunnen nemen en heeft kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de

beroepsmogelijkheden waarover hij in rechte beschikt. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van

de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de vreemdelingenwet voldaan

(RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 1.64.298; RvS 10 oktober 2006, nr.

163.358; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 september 2005, nr. 149.149; RvS 21 september

2005, nr. 149.148). Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hem niet in

staat zou stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden

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

formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt uit het verzoekschrift dat verzoeker de motieven van de

bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS

21 maart 2007, nr. 169.217). Het eerste middel kan in zoverre niet worden aangenomen. De Raad stelt

vast dat verzoeker in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus van 13 februari 2017 (CG nr. 1618166), op motieven moet steunen

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de

beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. De middelen zullen dan ook onder meer vanuit dit

oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.3.3. In de mate verzoeker aanhaalt dat uit de bestreden beslissing geenszins een afweging blijkt

tussen zijn belangen enerzijds en deze van de staat anderzijds, dat de bestreden beslissing

disproportioneel is en dat de motieven van de bestreden beslissing niet evenredig zijn en zelfs in

wanverhouding met het gestelde doel, en op onevenredige wijze zijn rechten aantasten en in verdere

orde zijn leven en vrijheid in gevaar kunnen brengen, benadrukt de Raad dat zowel de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen als de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen slechts

gemachtigd is om een vreemdeling als vluchteling te erkennen indien wordt aangetoond dat hij

beantwoordt aan de omschrijving gegeven in artikel 1, A (2) van het vluchtelingenverdrag en artikel 48/3

van de vreemdelingenwet. De subsidiaire bescherming kan slechts worden toegekend indien voldaan is

aan de voorwaarden vervat in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet. Een beoordeling van de belangen

van de vreemdeling of een afweging van deze jegens de belangen van het onthaalland ressorteert

derhalve niet onder voormelde zeer specifieke declaratieve bevoegdheid. De commissaris-generaal

alsook de Raad zou zijn bevoegdheid te buiten gaan mocht hij een vreemdeling die niet aan de in deze

verdragsbepaling of voornoemde artikels van de vreemdelingenwet vervatte voorwaarden voldoet, toch

als vluchteling erkennen of hem de subsidiaire bescherming toekennen omdat de gevolgen van een

weigering voor hem buiten verhouding zouden zijn tot het voordeel ervan voor de “Staat”.
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In zoverre verzoeker de rechtspraak van de Raad van State alsook artikel 8 juncto artikel 14 van het

EVRM betrekt in zijn betoog, kan de Raad slechts vaststellen dat hij niet de minste toelichting geeft op

welke wijze de bestreden beslissing zou ingaan tegen deze rechtspraak of in welke opzicht de

bestreden beslissing met schending van de aangehaalde artikelen zou zijn genomen. Bij ontstentenis

van enige toelichting is dit onderdeel van het eerste middel onontvankelijk.

In de mate verzoeker behoudens artikel 3 EVRM voorts nog andere artikelen van het EVRM

geschonden acht, laat hij na te verduidelijken om welke artikelen het gaat, laat staan dat hij enige

toelichting geeft op welke wijze deze artikelen zouden geschonden zijn, zodat dit onderdeel van het

tweede middel onontvankelijk is.

2.4. Na lezing van het administratief dossier besluit de Raad in navolging van de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen dat verzoeker geen geloofwaardige elementen aanbrengt waaruit

kan blijken dat hij zijn land van herkomst is ontvlucht of dat hij er niet zou kunnen terugkeren omwille

van een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin. Gelet op de vaststellingen en

overwegingen zoals opgenomen in de bestreden beslissing oordeelt de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen immers op goede gronden dat geen geloof kan worden gehecht aan

verzoekers beweringen omtrent de problemen omwille van zijn agnosticisme. Verzoeker onderneemt in

voorliggend verzoekschrift geen ernstige poging om de pertinente motieven dienaangaande zoals

opgenomen in de bestreden beslissing, die draagkrachtig zijn en steun vinden in het administratief

dossier, te verklaren of te weerleggen. Het komt aan verzoeker toe om deze motieven aan de hand van

concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen, waar hij evenwel in gebreke blijft.

2.4.1. Zo oordeelt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen vooreerst op goede

gronden dat uit de door verzoeker geschetste gang van zaken niet kan worden afgeleid dat hij bij

terugkeer naar Egypte omwille van zijn agnosticisme problemen zou krijgen, waar in de bestreden

beslissing staat te lezen: “U geeft aan zich afgewend te hebben van uw initiële godsdienst, de islam, en

agnost te zijn geworden. Zo stelt u al twintig jaar bezig te zijn met religie en tot de conclusie te zijn

gekomen dat er wel een schepper is, maar er verschillen zijn tussen religie en wetenschap. U zou de

heilige boeken zijn beginnen te lezen en te vergelijken en ook hier tegenstrijdigheden te hebben

gevonden. En, zo voegt u toe, u bent beginnen nadenken over welk het pad was dat u diende te volgen

en tot de conclusie te zijn gekomen dat wanneer men elkaar als ongelovige ziet en pijn doet, men

afstand moet nemen (CGVS p.2). U stelt dat u veel met mensen van allerlei

geloofsovertuigingen gesproken hebt, en u op een gegeven moment afstand nam van de islam en

agnost bent geworden (CGVS p.3). Hieromtrent dienen verschillende kanttekeningen te worden

gemaakt waaruit blijkt dat u niet aannemelijk hebt gemaakt omwille hiervan in Egypte problemen te

zullen krijgen. U gevraagd hoe u in Egypte uiting gaf aan uw agnosticisme, antwoordde u dat u uw

overtuiging niet in het openbaar kon uiten, dus in het geheim, zo voegt u toe (CGVS p.2). U gevraagd of

u in Egypte ooit publiekelijk hebt verklaard atheïst te zijn, ontkent u dit, maar stelt u wel met mensen van

verschillende religies te hebben gediscussieerd want die waren bereid over zulke zaken te discussiëren

(CGVS p. 7). U geeft aan dat u met een aantal mensen die open van geest waren tot op een

bepaald niveau kon discussiëren, maar op een gegeven moment stopte de discussie en geeft u aan dat

u als een gek werd beschouwd. Gevraagd of het hier dan bij bleef, stelde u dat dit effectief het geval

was daar verder praten geen zin had (CGVS p.6-7). U gevraagd of u omwille hiervan ooit problemen

hebt gehad in Egypte, antwoordt u dat u met de instanties nooit problemen hebt gehad, u discussieerde

wel met vrienden en u herhaalt ’dan blokkeerde het en werd ik beschouwd als een gek persoon’ (CGVS

p.7). Vervolgens u gevraagd of u uw religie officieel hebt laten veranderen in Egypte, stelt u dat dit niet

het geval is vermits dit verboden is (CGVS p.3). U gevraagd wie er op de hoogte is van uw

agnosticisme, stelt u dat u het begin 2015 aan uw familie hebt verteld, waarop uw familie andermaal

besloot dat u voor hen niet bestond en u naar aanleiding van uw huwelijk al schande over hen

had gebracht (CGVS p.2). U zou door uw familie als een ongelovige worden beschouwd en uw leven

zou niet meer veilig zijn. U zou door hen zijn bedreigd, zo geeft u aan (CGVS p.4, 6). U gevraagd deze

bedreiging nader toe te lichten, geeft u aan dat ze u gevraagd hebben van religie te veranderen, anders

zou u niet meer tot hen behoren. U concludeerde hieruit dat ze u dood verklaard hebben en u hen niet

kunt vertrouwen (CGVS p.7). Dit zijn echter louter uw eigen conclusies, nergens uit uw verklaringen kan

worden afgeleid dat uw familie u daadwerkelijk zou willen schaden. U gevraagd of u meent dat uw

familie dit openbaar gaat maken, ontwijkt u het antwoord en verwijst u andermaal naar het gegeven dat

u in Egypte vaak hebt gedebatteerd over religie en u toen uw mening hebt geuit en de banden met

familie en vrienden hebt verbroken (CGVS p.6). Dient in dit kader opgemerkt dat uit uw eerdere

verklaringen, en zoals ook wel werd opgemerkt, blijkt dat u uw overtuiging nooit openlijk hebt geuit en
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als u discussieerde dit was met mensen die open van geest waren en soms wel eens dachten dat u gek

was. Doch daar bleef het bij (CGVS p.7). Wat betreft uw verklaring de banden te hebben verbroken met

uw vrienden komt dit erop neer dat u tussen 2013 en 2014 de telefonische contacten hebt verbroken en

hun profielen op facebook hebt geblokkeerd (CGVS p.6). Uit deze door u geschetste gang van zaken

kan niet worden afgeleid dat u bij een terugkeer naar Egypte omwille van dit motief problemen zou

krijgen, temeer u, en zoals u zelf stelde, al 20 jaar bezig was met het geloof en uit uw verklaringen

duidelijk blijkt dat u zich maar al te zeer bewust bent van de risico’s zou u uw overtuiging openlijk zou

‘belijden’.” In het onderhavige verzoekschrift geeft verzoeker aan dat na zijn vertrek uit Egypte in 2011

als een lopend vuurtje verspreid werd dat hij – overigens getrouwd met een christelijke vrouw – afstand

had genomen van de Islam en zelfs agnost was geworden, zodat eenieder hiervan op de hoogte was

hetgeen niet alleen een schande voor zijn familie betekende, doch tevens voor de algemene bevolking

waarvan 90% islamitisch is. Voorts poneert verzoeker dat hij bij terugkeer naar Egypte zowel door zijn

familie, zijn kennissen als alle islamieten in het algemeen geviseerd zal worden, temeer “Egypte steeds

meer in de ban is van de Islamitische Staat”. De Raad merkt op dat verzoeker met dit verweer niet

verder komt dan het uiten van blote beweringen, het volharden in zijn persoonlijk asielrelaas en het

poneren van een gegronde vrees voor vervolging. Dergelijk verweer is echter niet dienstig om de

gedetailleerde en pertinente motieven van de bestreden beslissing, die draagkrachtig zijn, steun vinden

in het administratief dossier en betrekking hebben op de kern van verzoekers asielrelaas, te

ontkrachten.

Alwaar verzoeker in het onderhavige verzoekschrift aanvoert dat hij wel degelijk is ingegaan op zijn

geloofskwestie en agnosticisme als reden voor zijn vlucht uit Egypte in de vragenlijst ingevuld op de

Dienst Vreemdelingenzaken, aangezien hij melding heeft gemaakt van het feit dat hij door zijn familie

werd verstoten omwille van zijn huwelijk en hij geviseerd werd door islamieten omdat hij niet ging bidden

doch hierop niet verder kon ingaan daar hij beknopt moest blijven en op het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen de kans zou krijgen om uitgebreider in te gaan op deze

aspecten, stelt de Raad vooreerst vast dat na lezing van het administratief dossier blijkt dat verzoeker

inderdaad aanstipte tijdens het interview op de Dienst Vreemdelingenzaken dat hij omwille van zijn

huwelijk door zijn familie werd verstoten, doch dat hij hierbij geen enkele melding maakte van het feit dat

deze verstoting toe te schrijven was aan zijn geloofsovertuiging (administratief dossier, stuk 11, vraag

5). In zoverre verzoeker hiermee doelt op het feit dat zijn familie het huwelijk met een katholieke vrouw

afgekeurd zou hebben, zoals blijkt uit zijn latere verklaringen tijdens het gehoor, merkt de Raad op dat

dit evenmin betrekking heeft op zijn eigen geloofskwestie en agnosticisme, maar slechts op de

religieuze strekking van zijn vrouw. Ook de enkele vermelding van het feit dat hij geviseerd werd door

islamieten omwille van het feit dat hij nooit ging bidden, kan niet volstaan aangezien de asielzoeker bij

het invullen van de vragenlijst op de Dienst Vreemdelingenzaken erop gewezen wordt dat van hem

wordt verwacht dat hij kort maar nauwkeurig de voornaamste elementen of feiten aangeeft die tot zijn

vlucht hebben geleid. In deze ontslaat het verzoek om bondig te antwoorden op de gestelde vragen, de

asielzoeker geenszins van zijn medewerkingsplicht en de verplichting om zo accuraat en volledig

mogelijk zijn asielmotieven te vermelden bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Ondanks het feit dat de

vragenlijst aldus niet tot doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van alle elementen of feiten te

geven, kon redelijkerwijze van verzoeker worden verwacht dat hij alle wezenlijke elementen uit zijn

asielrelaas vermeldt (RvV, nr. 115 211 van 6 december 2013; RvV, nr. 123 325 van 29 april 2014). In

zoverre verzoeker nog aanvoert dat hij zijn problemen omtrent diens geloof heeft aangehaald, “doch

hierop voor Dienst Vreemdelingenzaken niet verder op kon ingaan” benadrukt de Raad dat uit de lezing

van het administratief dossier blijkt dat verzoeker bij het invullen van de vragenlijst bij de Dienst

Vreemdelingenzaken de kans kreeg om al zijn asielmotieven kort uiteen te zetten. Bovendien werd aan

verzoeker op het einde van het interview de mogelijkheid geboden om bijkomende opmerkingen te

geven en werd hem uitdrukkelijk gevraagd of hij nog iets wenste toe te voegen, hetgeen hij ook deed

(administratief dossier, stuk 11, vraag 3.8., p. 3), zodat hij bezwaarlijk ernstig kan volhouden dat hij “niet

verder op kon ingaan”. Het is overigens niet ernstig om na confrontatie met de bestreden beslissing op

algemene wijze kritiek te uiten op het verloop van het gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken. De

Raad wijst erop dat niets verzoeker ervan weerhield om een opmerking te formuleren indien hij zich niet

akkoord kon verklaren met de manier waarop hij werd gehoord. Uit het administratief dossier blijkt

echter dat verzoeker heeft nagelaten dit te doen en dat hij de vragenlijst ingevuld op de Dienst

Vreemdelingenzaken zonder voorbehoud heeft ondertekend en aldus te kennen heeft gegeven dat de

inhoud ervan overeenstemt met de inlichtingen die hij heeft verstrekt en dat deze inlichtingen oprecht,

volledig en correct zijn. Verzoeker geeft aldus geen aanvaardbare verklaring voor het niet vermelden bij

de Dienst Vreemdelingenzaken van een dergelijk cruciaal element in zijn relaas zodat deze omissie zijn

algehele geloofwaardigheid ernstig op de helling zet. Bovendien valt het de Raad op dat verzoeker wél

zeer uitgebreid is ingegaan op het ongenoegen met betrekking tot zijn huwelijk, zowel in de vragenlijst
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ingevuld op de Dienst Vreemdelingenzaken (administratief dossier, stuk 11, vraag 5) evenals tijdens het

gehoor op de zetel van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen toen hem de

vraag gesteld werd waarom hij nooit enige allusie heeft gemaakt op zijn geloofskwestie en agnosticisme

als reden voor zijn vlucht (administratief dossier, stuk 4, p. 8), wat een verdere indicatie vormt dat

verzoeker zelf het zwaartepunt van zijn problemen bij zijn (beëindigde) huwelijk legt, in plaats van zijn

agnosticisme.

Waar verzoeker er ter verklaring van de in de bestreden beslissing “vergeten details” in zijn verklaringen

nog op wijst dat hij zeer traumatische gebeurtenissen heeft meegemaakt waardoor bepaalde feiten

bewust worden verdrongen en het ophangen van een coherent verhaal bijzonder moeilijk is geworden,

slaagt hij er andermaal niet in de Raad te overtuigen. Daargelaten verzoekers blote beweringen

dienaangaande, kan uit de stukken waarop de Raad vermag acht te slaan op generlei wijze blijken dat

traumatische ervaringen hem zouden verhinderd hebben om volwaardige, volledige en coherente

verklaringen af te leggen. Uit het administratief dossier blijkt immers dat verzoeker tijdens het gehoor in

staat was om gedetailleerde verklaringen af te leggen en beschrijvingen te geven. Bovendien werd door

verzoeker op geen enkel ogenblik gewag gemaakt van dermate zware psychologische problemen

waardoor hij moeilijkheden zou hebben om zich bepaalde feiten te herinneren. Verzoeker brengt

evenmin een medisch attest bij ter staving van zijn beweringen in dit verband. De vaststellingen van de

commissaris-generaal hebben overigens geenszins betrekking op details doch betreffen essentiële

elementen van verzoekers vluchtrelaas.

Voorts kan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen worden bijgetreden in diens

oordeel dat de door verzoeker geuite vrees ten aanzien van zijn familie geenszins begrepen kan worden

als een vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin waar in de bestreden beslissing terecht

wordt toegelicht dat: “Wat de vrees ten overstaan van uw familie betreft dienen nog een aantal

opmerkingen te worden geformuleerd. Zo geeft u duidelijk aan dat, op het moment dat uw familie te

weten kwam dat u met een katholieke vrouw gehuwd was, ze alle contact met u verbraken en uw vader

ermee dreigde u te onterven. U woonde na uw huwelijk nog een tweetal jaar met uw echtgenote in een

wijk op een kwartiertje stappen van uw ouderlijke woonst. U had, al was het maar zelden, telefonisch

contact met uw familie, en bij uitzondering zag u wel eens uw zus. Ook uw ooms en tantes waren sinds

2009 op de hoogte van uw huwelijk (CGVS p.3). Nergens uit uw verklaringen blijkt als zou u

daadwerkelijk ernstige problemen met uw familie hebben gehad naar aanleiding van uw huwelijk. In dit

kader dient daarenboven te worden opgemerkt dat, zo ze u effectief in moeilijkheden zouden hebben

willen brengen, dit voor hen geen al te grote opdracht kan zijn geweest en de vaststelling dat ze dit al

die tijd hebben nagelaten wijst erop dat ze zich effectief beperkten tot geen ‘echte’ contacten meer met

u te onderhouden, niets meer en niets minder. Echter, van vervolging is hier geen sprake.” Verzoeker

voert in dit verband aan dat hij in 2011 samen met zijn vrouw Egypte verliet omdat zij zich niet langer

veilig voelden en zij meermaals per dag contact dienden op te nemen met elkaar teneinde zich ervan te

vergewissen dat er niets gebeurd was. De Raad bemerkt dat verzoeker hiermee geenszins concrete

elementen aanbrengt die zijn vrees ten aanzien van zijn familie kunnen aantonen. Verzoeker verklaart

overigens zelf uitdrukkelijk dat hij samen met zijn vrouw Egypte in 2011 heeft verlaten omwille van de

revolutie (administratief dossier, stuk 11, vraag 3.5. en stuk 4, p. 3-4) en refereert aldus aan het

algemene klimaat in Egypte op het tijdstip van zijn vertrek uit zijn land van herkomst.

Ook wordt in de bestreden beslissing correct vastgesteld dat verzoekers houding – met name dat hij

meer dan twee jaar illegaal in Nederland heeft verbleven – niet correspondeert met de vrees die hij

beweert te hebben: “De appreciatie dat u uw vrees niet aannemelijk hebt gemaakt blijkt ook uit het

gegeven dat u, nadat uw verblijfsvergunning was ingetrokken, meer dan twee jaar illegaal in Nederland

hebt verbleven. U gevraagd waarom u daar geen asiel hebt aangevraagd, antwoordt u dat u de

Nederlandse wetgeving niet vertrouwt, dat u onrecht is aangedaan, kortom u vertrouwde het systeem

niet meer (CGVS p.5). Dit is een houding die niet correspondeert met de vrees die u beweert te hebben.

U kon toch immers niet uitsluiten dat u bij een identiteitscontrole wel eens tegen de lamp zou lopen en,

wanneer er vastgesteld zou worden dat u zich illegaal op het Nederlandse grondgebied bevond, u toch

niet kon uitsluiten dat u wel eens gerepatrieerd zou kunnen worden (CGVS p.6). U vervolgens gevraagd

waarom u, als u dan toch geen vertrouwen in de Nederlandse autoriteiten had, u niet onmiddellijk naar

België bent gekomen, antwoordde u ‘in shock te zijn geweest en tijd nodig te hebben gehad om de klap

te verwerken’. U zou dan een vriend zijn tegengekomen die u zou gezegd hebben dat ‘u uw

eigen rechtvaardigheid moest zoeken’ (CGVS p.6). Andermaal ontbeert uw antwoord overtuiging daar er

van iemand die laat uitschijnen nood te hebben aan internationale bescherming verwacht kan worden

hiertoe de nodige stappen te ondernemen. Het CGVS kan meegaan in uw verklaring dat u dit alles eerst

moest verwerken, doch dat een dergelijk verwerkingsproces meer dan twee jaar duurt kan gezien uw



RvV X Pagina 10

precaire situatie, en dat hoeft geen betoog, niet overtuigen.” Verzoekers houding getuigt immers

allerminst van een gegronde vrees voor vervolging zoals omschreven in de vluchtelingenconventie of

van een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming. De Raad benadrukt in dit verband dat van een persoon die beweert vervolgd te worden in

zijn land van herkomst en die de bescherming van de Conventie van Genève of de subsidiaire

bescherming inroept, redelijkerwijs mag worden verwacht dat hij zich, indien hij nood heeft aan

daadwerkelijke bescherming, bij aankomst of zo snel mogelijk daarna wendt tot de asielinstanties van

het onthaalland, quod non in casu. Met de argumentatie in het verzoekschrift dat “het verder

aannemelijk is dat verzoeker niet eerder asiel aanvroeg; Dat verzoeker immers nog steeds de hoop

koesterde zijn oude leven terug te kunnen oprakelen; Dat verzoeker evenwel, na 2 jaar, nadat hij alles

een plaats had kunnen geven, diende vast te stellen dat dit een utopie betrof;” brengt verzoeker geen

overtuigende verklaring bij die kan vergoelijken waarom hij al die tijd heeft nagelaten om minstens een

poging te ondernemen om zich te verzekeren van een blijvende bescherming tegen de vrees die hem

noopte zijn land van herkomst te verlaten, dan wel die hem verhindert ernaar terug te keren. Verzoekers

talmen om zich vluchteling te verklaren, toont aan dat hij internationale bescherming niet dringend

noodzakelijk achtte en dat hij met het indienen van een asielaanvraag niet zozeer internationale

bescherming tegen een vrees voor vervolging in zijn land van herkomst beoogde doch eerder een legaal

verblijfsstatuut in België voor ogen had, hetgeen niet strookt met de houding van een persoon die

beweert zijn land van herkomst te zijn ontvlucht uit een gegronde vrees voor vervolging in

vluchtelingenrechtelijke zin of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van de subsidiaire bescherming.

2.4.2. In zoverre verzoeker in het verzoekschrift naar voor schuift: “Dat het evenwel vaststaat dat de

Commissaris-generaal er niet aan twijfelt dat verzoeker gehuwd was met een Christelijke vrouw, noch

dat hij zich van de Islam heeft afgezet en agnost is geworden;

Dat het dan ook tevens vaststaat dat verzoeker, indien hij naar Egypte zou dienen terug te keren,

gevaar loopt; Dat immers niet alleen meer dan 90% van de Egyptische bevolking islamitisch is, doch er

tevens steeds meer aanslagen worden gepleegd door radicale islamitische groeperingen!

Dat verzoeker bovendien als agnost geen beroep kan doen op bescherming van de autoriteiten;

Dat niet-islamieten immers een minderheid vormen en de politiediensten voornamelijk zijn bemand door

moslims;

Dat het verder algemeen geweten is dat niet-islamieten het slachtoffer worden van het vijandige en

agressieve gedrag van radicale moslims, waarbij deze problemen zodanig systematisch en ingrijpend

zijn dat zij het leven in Egypte ondraaglijk maken;

Dat verzoeker zich dan ook ter bescherming van diens leven, genoodzaakt zag het land te ontvluchten;”

merkt de Raad op dat niet getwijfeld wordt aan verzoekers agnosticisme, doch dat uit zijn verklaringen

geenszins blijkt dat hij zijn overtuiging ‘belijdt’ op een manier dat hij de aandacht zou trekken van de

Egyptische autoriteiten, noch dat hij problemen zou ondervinden bij terugkeer naar Egypte. Verzoeker

slaagt er in voorliggend verzoekschrift evenmin in om in concreto aan te tonen dat hij persoonlijk een

gegronde vrees voor vervolging kent omwille van zijn agnosticisme, zoals eveneens blijkt uit wat hoger

werd uiteengezet in punt 2.4.1.. Het louter poneren dat het vaststaat dat verzoeker, indien hij naar

Egypte zou dienen terug te keren, gevaar loopt en bovendien als agnost geen beroep kan doen op

bescherming van de autoriteiten kan niet volstaan om deze appreciatie om te buigen.

2.4.3. De Raad stelt vast dat verzoeker in het voorliggend verzoekschrift de motieven ongemoeid laat

waar in de bestreden beslissing nog terecht wordt uiteengezet dat (1) verzoekers bijkomende verklaring

niet naar zijn land te kunnen terugkeren omdat hij er geen woning heeft, geen uitstaans heeft met de

Vluchtelingenconventie; (2) de verklaring van verzoekers advocaat dat hij hier intussen ingeburgerd is,

niet door verzoeker zelf werd ingeroepen terwijl hij alle mogelijkheden heeft gekregen om zijn motieven

en problemen uiteen te zetten en (3) de door verzoeker tijdens de administratieve procedure

neergelegde documenten niet van dien aard zijn dat zij de appreciatie van diens asielaanvraag kunnen

ombuigen. De motieven dienaangaande zoals opgenomen in de bestreden beslissing blijven aldus

overeind en worden door de Raad tot de zijne gemaakt en beschouwd als zijnde hier hernomen.

2.4.4. De Raad merkt op dat verzoeker voor het overige in wezen niet verder komt dan het louter

volharden in zijn asielrelaas, het herhalen van eerder afgelegde en ongeloofwaardig bevonden

verklaringen, het uiten van blote beweringen, het poneren van een vrees voor vervolging en het

bekritiseren en tegenspreken van de gevolgtrekking door de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, wat bezwaarlijk een dienstig verweer kan worden geacht en waarmee hij

er aldus niet in slaagt hoger aangehaalde motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten, noch

een gegronde vrees voor vervolging aannemelijk te maken.
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2.4.5. De Raad stelt vast dat de vaststellingen in de bestreden beslissing correct zijn, steun vinden in

het administratief dossier en betrekking hebben op de kern van verzoekers asielrelaas. Aangezien in de

bestreden beslissing ernstige gebreken in de verklaringen van de verzoekende partij worden

aangehaald en geen van de motieven overtuigend wordt weerlegd zoals blijkt uit wat voorafgaat,

schragen de gezamenlijke motieven de bestreden beslissing. Immers, de bewijslast rust in beginsel op

de verzoekende partij die in de mate van het mogelijke bewijzen moet aanbrengen van de feiten die zij

aanhaalt en bij het ontbreken van dergelijke elementen, hiervoor een aannemelijke verklaring dient te

geven. Het is vervolgens de taak van de persoon die de erkenning van de hoedanigheid van vluchteling

moet onderzoeken om de waarde van de bewijselementen en de geloofwaardigheid van de verklaringen

van betrokkene te beoordelen. De verklaringen van de verzoekende partij kunnen een voldoende bewijs

zijn van haar hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, plausibel en oprecht zijn.

Deze verklaringen moeten coherent zijn en niet in strijd met algemeen bekende feiten. (UNHCR, Guide

des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, september 1979,

196-205). 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, quod non in casu. Twijfels

over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees

voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel over

bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van

bescherming kunnen rechtvaardigen. Zoals uitvoerig wordt uiteengezet in de bestreden beslissing is het

asielrelaas van verzoeker niet geloofwaardig zodat er geen reden is om het te toetsen aan de

voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen worden gesteld door artikel 1, A (2) van het

Verdrag van Genève, waarnaar wordt verwezen in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.5.1. Waar verzoeker aanvoert dat de commissaris-generaal helemaal niet heeft onderzocht en niet

heeft gemotiveerd waarom hem de subsidiaire beschermingsstatus niet kan worden toegekend, stelt de

Raad vast dat de eenvoudige lezing van de bestreden beslissingen aantoont dat de weigering van de

subsidiaire bescherming is ingegeven door de motieven die aan de conclusie voorafgaan, zodat het

eerste middel dienaangaande feitelijke grondslag mist. Bovendien betekent het feit dat deze motieven

geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn met de motieven van de weigeringsbeslissing niet dat de

beslissing omtrent de subsidiaire beschermingsstatus niet of niet afdoende gemotiveerd zou zijn.

2.5.2. Daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2,

§1 van voormelde wet van 15 december 1980 bepaalde bevoegdheid geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel (RvS 24 juni 2008, nr. 184.647), stemt artikel 3 EVRM inhoudelijk overeen met

artikel 48/4, §2, b) van voormelde wet van 15 december 1980. Aldus wordt getoetst of in hoofde van

verzoeker een reëel risico op ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji / Staatssecretaris van Justitie,

2009, http://curia.europa.eu).

De wetgever inspireerde zich voor artikel 48/4, § 2, b) van de vreemdelingenwet op artikel 3 EVRM

(Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, Parl. St. Kamer 2005-

2006, nr. 2478/001, 86). Bijgevolg kan voor de interpretatie van artikel 48/4 § 2, b) nuttig worden

verwezen naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)

betreffende artikel 3 EVRM. Algemeen kan worden gesteld dat ook het Hof het bewijs van het ernstig en

reëel risico bij de verzoekende partij legt. Artikel 3 EVRM vereist dat verzoeker doet blijken dat er

ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat hij in het land waarnaar hij mag

worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan foltering of

mensonterende behandeling. De bescherming verleend via artikel 3 EVRM vindt immers slechts in

uitzonderlijke gevallen toepassing. Degene die aanvoert dat hij een dergelijk risico loopt, moet zijn

beweringen staven met een begin van bewijs. 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 / Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu; RvS 25 september 2002,

nr. 110.626). Derhalve kan verzoeker niet volstaan met de blote beweringen dat hij als agnost in Egypte

het voorwerp uitmaakt van discriminatoire maatregelen, waarbij de Egyptische overheid geregeld in
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gebreke blijft om niet-islamieten de nodige bescherming te bieden, dat hij bij een terugkeer naar zijn

land het slachtoffer zal worden van gewelddaden en dat hij in geval van terugkeer naar Egypte aldus

een reëel risico loopt om te worden onderworpen aan een in artikel 3 EVRM bedoelde behandeling om

aan te tonen dat genoemd artikel zou zijn geschonden. Zoals blijkt uit wat voorafgaat, toont verzoeker

op generlei wijze aan dat hij in Egypte wordt vervolgd of geviseerd door zijn autoriteiten of derden en dat

hij in geval van terugkeer naar Egypte 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. Er zijn derhalve evenmin redenen voorhanden om aan

te nemen dat verzoeker in zijn land van herkomst een reëel risico loopt een behandeling te ondergaan in

strijd met artikel 3 EVRM.

2.5.3. Voorts oordeelt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op basis van de

informatie gevoegd aan het administratief dossier (COI Focus “Egypte. Veiligheidssituatie (update)” van

10 mei 2016), die gebaseerd is op een veelheid aan bronnen, dat er in Egypte actueel geen sprake is

van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld waardoor de confrontaties

worden gekenmerkt dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan dat verzoeker louter door zijn

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

§2, c) van de vreemdelingenwet.

Wat de subsidiaire bescherming op grond van artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet betreft, wijst

de Raad er vooreerst op dat het Hof van Justitie van de Europese Unie in zijn arrest van 30 januari 2014

heeft bepaald dat de uitdrukking “binnenlands gewapend conflict” betrekking heeft op een situatie

waarin de reguliere strijdkrachten van een staat confrontaties aangaan met een of meer gewapende

groeperingen, of waarin twee of meer gewapende groeperingen onderling strijden. Het Hof bracht ook in

herinnering dat een gewapend conflict slechts kan leiden tot toekenning van de subsidiaire bescherming

als de mate van willekeurig geweld zo hoog is dat de verzoeker, louter door zijn aanwezigheid op het

betrokken grondgebied, een reëel risico op ernstige en individuele bedreiging van zijn leven of zijn

persoon zou lopen (HvJ 30 januari 2014, C 285/12, Diakité / Commissaris-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen).

Artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet beoogt derhalve 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, zo 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 daar een reëel risico loopt op de in dit artikel bedoelde

ernstige bedreiging.

Verzoeker brengt geen informatie bij waaruit kan blijken dat de informatie gevoegd aan het

administratief dossier niet correct dan wel niet langer actueel zou zijn of dat de commissaris-generaal

hieruit de verkeerde conclusies zou hebben getrokken. Uit deze informatie blijkt dat straatprotesten

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 Wilayat Sinaï 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 Wilayat Sinaï zou ook
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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 Sinaï af en toe aanslagen elders in Egypte, en dan vooral in

Greater Cairo, waarbij soms burgerslachtoffers te betreuren vallen.

Gelet op de informatie gevoegd aan het administratief dossier, is de Raad van oordeel dat de

commissaris-generaal op een correcte wijze de toestand heeft beoordeeld en correct tot het besluit komt

dat er actueel geen redenen zijn om enkel en alleen omwille van de algemene veiligheidssituatie in

Egypte subsidiaire bescherming toe te kennen. Daar verzoeker aldus geen concrete elementen

aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de evaluatie van de veiligheidssituatie in Egypte

gemaakt door de commissaris-generaal, wordt diens analyse door de Raad overgenomen en tot de zijne

gemaakt.

2.6. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oplegt zijn beslissingen

zorgvuldig voor te bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief

dossier blijkt dat verzoeker op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

uitvoerig werd gehoord. Tijdens dit interview kreeg hij de mogelijkheid om zijn asielmotieven uiteen te

zetten en zijn argumenten kracht bij te zetten en kon hij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen,

dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Arabisch machtig is. De Raad stelt verder vast dat de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich voor het nemen van de bestreden

beslissing heeft gesteund op alle gegevens van het administratief dossier, op algemeen bekende

gegevens over het voorgehouden land van herkomst van verzoeker en op alle dienstige stukken. Dat de

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

kan de schending van het redelijkheidsbeginsel worden volgehouden, aangezien de bestreden

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

2.7. 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.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn

geheel overgenomen.
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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 zeven juni tweeduizend zeventien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


