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 nr. 198 885 van 7 februari 2018 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 In zake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A.-S. ROGGHE 

Rue de la Citadelle 167 

7712 HERSEAUX 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IVE KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Egyptische nationaliteit te zijn, op 3 oktober 2017 

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

staatlozen van 30 augustus 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 11 december 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

12 januari 2018. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. VAN NIJVERSEEL loco 

advocaat A. ROGGHE 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. Verzoekster, die verklaart van Egyptische nationaliteit te zijn, is volgens haar verklaringen het Rijk 

binnengekomen op 25 september 2013 en heeft zich vluchteling verklaard op 22 februari 2017.  

 

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekster op 22 

februari 2017 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor 

de vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoekster werd gehoord op 16 juni 2017. 

 

1.3. Op 30 augustus 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.  
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De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas  

 

U bent geboren op 1 november 1983 in de provincie Sharqiyya in Egypte. U bezit de Egyptische 

nationaliteit en u bent soennitisch moslima van religie. Uw beide ouders leven nog en wonen nog steeds 

in Sharqiyya. U heeft drie broers. Uw broer K.(…) a.(…)-D.(…) woont in Saoedi-Arabië, uw broer A.(…) 

woont in België en uw jongste broer M.(…) studeert in Cairo. U heeft ook twee ooms langs moeders 

kant in België.  

 

In 2007 studeerde u af als boekhoudster. U heeft nooit gewerkt.  

 

In 2005 ging u een verloving aan met een vriend van uw broer K.(…) a.(…)-D.(…), M.(…). Deze 

verloving sprong echter af vanwege onenigheid over de bruidsschat.  

 

Op 11 september 2007 trouwde u met A.(…) M.(…) B.(…) a.(…)-K.(…). Met wederzijdse instemming 

scheidden jullie op 25 oktober 2008.  

 

Onder druk van familieleden ging u kort na deze scheiding een verloving aan met een neef. U wilde 

deze verloving niet, liet dat ook blijken, zodat uiteindelijk uw neef de verloving verbrak. Uw broer K.(…) 

a.(…)-D.(…) nam u dat zeer kwalijk en sloeg u. Ook uw vader sloeg u en zei dat u naar het huis van uw 

grootmoeder moest gaan omdat hij u niet wilde zien.  

 

In 2009 of 2010 ging u een verloving aan met I.(…) A.(…) a.(…)-A.(…). U wilde deze verloving niet en u 

liet uw ongenoegen daarover blijken, zodat hij uiteindelijk de verloving verbrak.  

 

Op 30 april trouwde u met A.(…) ‘A.(…) a.(…)-B.(…) ‘A.(…) a.(…)-R.(…). Hij woonde en werkte in 

Hongarije en initieel leek het erop dat u hem daar zou gaan vervoegen. Hij had daarvoor al de nodige 

documenten in orde gebracht en opgestuurd. Hij was echter steeds minder aanstalten beginnen te 

maken om een degelijk huwelijksfeest te organiseren en om u naar Hongarije te doen overkomen. Na 

verloop van tijd zei hij zelfs dat u in Egypte moest blijven bij zijn moeder. U dacht aan scheiden maar uw 

vader drong er toch op aan dat u naar Hongarije zou reizen om het huwelijk te redden. Een tweede 

scheiding keurde hij af. U kon uw visum voor Hongarije regelen met de documenten die uw man al in 

orde had gebracht. Op 24 september 2013 reisde u zodoende naar Hongarije. Uw man was op de 

hoogte via zijn moeder. Bij aankomst in Hongarije kwam hij echter niet opdagen. U wachtte enkele uren 

daar, belde uw vader opdat hij uw man zou contacteren, maar die was niet bereikbaar op zijn GSM. 

Hierna besloot u dat u niet meer bij uw man wilde zijn, maar u wilde evenmin naar Egypte terugkeren. 

Daarom reisde u van Hongarije naar uw familie in België. Uw vader en uw oom in België hadden u 

aangeraden terug te keren naar Egypte. Op 25 september 2013 kwam u in België aan. Uw moeder 

initieerde de procedure voor de scheiding met toestemming van uw vader. Uw man begon ook een 

rechtszaak waarbij hij u van 'nushuz' beschuldigde, wat overeenkomst met het ongeoorloofd verlaten 

van het huis. Via het gerecht kon u uiteindelijk uw scheiding bekomen eind 2014.  

 

Initieel woonde u in België enkele maanden bij uw broer A.(…). Vervolgens trok u in bij uw oom aan 

moeders zijde en u woont tot op heden bij hem. Zo’n twee maanden na uw aankomst in België 

contacteerde u een advocaat om de mogelijkheden van een legaal verblijf in België te bekijken. In 2014 

contacteerde uw broer een tweede advocaat. Beide advocaten zagen echter geen mogelijkheden. Een 

sociaal assistent opperde later de mogelijkheid van asiel en zo kwam u bij uw huidige advocaat terecht. 

Op 22 februari 2017 diende u een asielaanvraag in. Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legde u de 

volgende documenten voor: uw paspoort, uw identiteitskaart, uw geboorteakte, de geboorteaktes van 

uw beide ouders, twee medische rapporten, een bundel documenten over uw huwelijken en 

scheidingen, een bundel documenten van uw advocaat en bijlagen, een bundel documenten in verband 

met uw visumaanvraag voor Hongarije, een bundel documenten over uw gezinssituatie en 

uw familieleden, een bundel artikels over huwelijken op het Egyptische platteland en een bundel studie- 

en opleidingscertificaten.  

 

B. Motivering  

 

Er dient door het Commissariaat-generaal (CGVS) te worden vastgesteld dat u doorheen uw 

verklaringen een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de vluchtelingenconventie van 



  

 

 

X - Pagina 3 

Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals begrepen in de definitie van 

subsidiaire bescherming niet aannemelijk heeft gemaakt.  

 

Vooreerst dient gesteld dat het CGVS niet ontkent dat u op het Egyptische platteland aanzienlijke 

sociale druk kan ondervinden om te huwen en dat dit zich kan vertalen in familiale druk (zie 

gehoorverslag CGVS dd. 16/06/2017, p. 11), wat kan leiden tot hevige ruzies. U maakte dit reeds mee 

(zie CGVS, p. 5) en daarbij werd u een keer geslagen door uw vader en een keer door uw broer K.(…) 

a.(…)-D.(…) (zie CGVS, p. 5, 6). Dit is uiteraard laakbaar, maar men kan niet stellen dat deze 

incidenten dermate ernstig en zwaarwegend zijn dat ze kunnen gelijk gesteld worden aan vervolging in 

de zin van de Vluchtelingenconventie.  

 

De vraag is of u in geval van terugkeer bloot zou komen te staan aan meer geweld en of u tegen uw wil 

zou gedwongen worden te huwen. Het CGVS is van oordeel dat u dat risico niet aannemelijk kon maken 

en wel om de volgende redenen:  

 

Ten eerste is het belangrijk te vermelden dat uw vader u wettelijk gezien in Egypte niet kan dwingen te 

trouwen tegen uw wil (zie CGVS, p. 11). U stelt eerder gedwongen te worden door tradities en door 

familiale druk. Toch dient deze druk tot op zekere hoogte te worden gerelativeerd.  

 

De druk komt op de allereerste plaats van uw vader (zie CGVS, p. 5, 11). Ook uw moeder en uw broers 

vinden dat u moet trouwen (zie CGVS, p. 5, 15, 16), maar van uw moeder maakt u duidelijk dat zij dat 

ondergeschikt maakt aan uw geluk (zie CGVS, p. 16) en uw broers zouden beseffen dat het niet helpt 

geweld of dwang te gebruiken en ze gaven op (zie CGVS, p. 15). Het is relevant hier te vermelden dat u 

in België initieel enkele maanden bij uw broer A.(…) woonde (zie CGVS, p. 7), waaruit men kan 

concluderen dat hij bereid is u te ondersteunen, zelfs wanneer u een huwelijk tracht te ontlopen door 

buiten Egypte te blijven. Hetzelfde kan men stellen over uw oom bij wie u hier in België woont (zie 

CGVS, p. 7). Uw vader wilt niet meer met u spreken, maar uw moeder, uw jongste broer M.(…) en uw 

broer A.(…) hielden contact met u (zie CGVS, p. 7).  

 

Uit het voorgaande kan men afleiden dat de meeste van uw verwanten uw houding ten aanzien van 

trouwen in zekere zin respecteren of in elk geval tolereren. Dat is relevant want dat betekent dat, moest 

uw vader u opnieuw onder druk zetten om te trouwen, niet iedereen zijn mening zou delen, zodat u naar 

alle waarschijnlijkheid bij familieleden te rade kan gaan en zij zouden u kunnen ondersteunen in de 

discussies met uw vader.  

 

Hier moet nog aan toegevoegd worden dat de zucht van uw vader om u getrouwd te zien niet absoluut 

en allesbepalend is. Hij is immers niet ongevoelig voor de kwaliteit van uw huwelijk zoals blijkt uit zijn 

akkoord voor uw tweede scheiding (zie CGVS, p. 15). Men kan dus niet stellen dat hij absoluut niet voor 

rede vatbaar zou zijn wanneer u een slechte huwelijkskandidaat zou weigeren. In dezelfde lijn valt ook 

op dat uw vader klaarblijkelijk niet rancuneus is ten aanzien van familieleden die u helpen bij uw verblijf 

in België om te ontkomen aan de druk om te trouwen, zoals uw oom langs moeders kant. In dit kader 

stelt u immers dat de band tussen uw vader en oom nooit verbroken is (zie CGVS, p. 15).  

 

Uit het bovenstaande kan men concluderen dat u aannemelijk kon maken dat u onder aanzienlijke druk 

zou kunnen komen te staan om te trouwen, maar men kan niet stellen dat deze druk onoverkomelijk zou 

zijn, zeker gezien u al aantoonde van sterke wil te zijn als het er op aankomt: u stuurde zelf aan op de 

beëindiging van uw eerste huwelijk en twee verlovingen (zie CGVS, p. 4, 6), u besloot zelf vanuit 

Hongarije naar België te reizen hoewel u nog nooit in Europa was geweest en hoewel uw familie u 

aanraadde terug te keren naar Egypte (zie CGVS, p. 10) en u wees in België een huwelijkskandidaat af 

die u werd voorgesteld door uw vader (zie CGVS, p. 11).  

 

Ten tweede dienen de mogelijke gevolgen van een weigering van een huwelijkskandidaat besproken te 

worden.  

 

Enerzijds vreest u geweld. Uw vader en uw broer sloegen u al een keer omwille van uw weerstand 

tegen een huwelijk (zie CGVS, p. 5, 6) en u insinueert dat een vrouw geen hulp van buitenaf kan vragen 

als haar vader haar slaat (zie CGVS, p. 10). Daar staan echter enkele zaken tegenover. Uw broer en uw 

vader sloegen u eind 2008 omdat u toen de verloving met uw neef stuk liet lopen (zie CGVS, p. 5, 6 en 

vergelijk met CGVS, p. 4). Dat is bijna tien jaar geleden. U bent intussen een stuk ouder en uw familie 

kon niet anders dan wennen aan het feit dat u weerstand bood tegen huwelijken die u niet wilde (zie 

CGVS, p. 15, 16). Gegeven dat de keer dat u werd geslagen door familieleden al jaren geleden is en het 
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gaat om een uitzonderlijke situatie, kan men niet zonder meer stellen dat dit opnieuw zal gebeuren in 

geval van terugkeer. Gevraagd wat er zou kunnen gebeuren moest u een kandidaat weigeren of zelf 

een man kiezen, zegt u dat de maatschappij en misschien uw vader dat niet zouden aanvaarden en uw 

vader zou u kwaad kunnen doen (zie CGVS, p. 11). U dacht echter nooit aan wat hij precies zou kunnen 

doen (zie CGVS, p. 11). Men moest vaststellen dat uw vrees ernstig geschaad te worden hypothetisch 

is.  

 

Bovendien wordt uw vrees voor uw fysieke en morele veiligheid ondergraven door uw zeer 

laattijdige asielaanvraag. U kwam aan in België in 2013 (zie CGVS, p. 10 en vergelijk met p. 8), maar u 

vroeg pas asiel aan op 22 februari 2017. U stelde niet te weten dat u asiel kon aanvragen (zie CGVS, p. 

13), maar hier kan het CGVS u niet in volgen. Het is immers algemeen geweten, zeker binnen 

migrantengemeenschappen, dat wie vervolging riskeert of vreest voor zijn veiligheid asiel of subsidiaire 

bescherming kan krijgen. Daarboven komt nog dat u wel degelijk de mogelijkheden verkende om een 

legaal verblijf in België te bekomen. Enkele maanden na aankomst contacteerde u daarvoor een 

advocaat. Met deze persoon bekeek u de mogelijkheid van een verblijf omwille van studies (zie CGVS, 

p. 13). Uw broer contacteerde een tweede advocaat ergens in 2014 (zie CGVS, p. 14). U diende pas 

een asielaanvraag in nadat u op de mogelijkheid was gewezen door een sociaal assistent (zie CGVS, p. 

13, 14). Het feit dat u jarenlang illegaal in België verbleef en naliet asiel aan te vragen terwijl u nochtans 

stappen ondernam om een legaal verblijf te bekomen, duidt er op dat uw wens in België te blijven 

niet was ingegeven door een vrees voor uw veiligheid. Uw aarzeling om ‘politiek’ asiel aan te vragen 

omdat u vreesde daardoor in problemen te geraken met de Egyptische autoriteiten (zie CGVS, p. 14) 

kan dit niet vergoelijken. Indien u werkelijk de nood voelde om bescherming te krijgen omdat u een 

vrees had ten aanzien van Egypte, mag men veronderstellen dat u zich afdoende zou hebben 

geïnformeerd om te weten dat dit geen probleem hoeft te zijn, zeker gezien het niet-politieke karakter 

van uw asielaanvraag. Bovendien suggereert uw bezorgdheid over eventuele problemen bij terugkeer 

naar Egypte nadat u een statuut zou hebben gekregen, dat u een leven in Egypte binnen het bereik van 

uw vader wel degelijk mogelijk acht.  

 

Anderzijds vreest u dat uw vader u zou kunnen verstoten (zie CGVS, p. 11). Ook dit is echter 

hypothetisch. Bovendien wilt uw vader klaarblijkelijk nog steeds dat u terugkeert naar Egypte (zie 

CGVS, p. 15), hoewel u hem in feite al jaren niet gehoorzaamt door tegen zijn wil in België te verblijven 

en door zelfs een huwelijkskandidaat te weigeren (zie CGVS, p. 11). Dit doet vermoeden dat hij niet 

geneigd is u voorgoed weg te sturen. Daarnaast moet opnieuw naar de eerdere vaststelling verwezen 

worden dat de meeste van uw familieleden de mening van uw vader klaarblijkelijk niet volledig delen. 

Moest uw vader overwegen u te verstoten zou hij vermoedelijk weerstand ondervinden binnen jullie 

gezin.  

 

Ten slotte kan de optie niet worden uitgesloten dat u in Egypte uw ouderlijk huis verlaat. Een 

ongetrouwde vrouw is veel minder abnormaal in een stedelijke context dan op het platteland (zie CGVS, 

p. 16). Gezien de familiale context is een vertrek allesbehalve evident en dit valt misschien buiten uw 

eigen normen (zie CGVS, p. 10, 15-16), maar daartegenover staat dat u in wezen duidelijk een 

zelfstandige vrouw bent, zoals hierboven uiteengezet. Bovendien heeft u een diploma boekhouding (zie 

CGVS, p.7), hetgeen toch een economisch relevant diploma is, zodat u kansen maakt op de 

arbeidsmarkt. Afgaande op uw verklaringen moet men trouwens concluderen dat u, zelfs indien u zou 

zijn verstoten door uw vader, nog steeds hulp kan zoeken bij andere familieleden. Zoals hierboven 

uitgelegd wordt u momenteel onderhouden door familieleden en onderhoudt u contact met 

familieleden in Egypte, hoewel u tegen de wil van uw vader in België verblijft. Een verhuis naar de stad 

hoeft met andere woorden geen totale breuk met uw familie te betekenen. Hier moet nog aan worden 

toegevoegd dat het niet zonder meer aannemelijk is dat uw vader u zou verstoten moest u naar de stad 

verhuizen (zie CGVS, p. 16), wanneer hij dat zelfs niet deed toen u naar België trok.  

 

Uit bovenstaande observaties blijkt dat u de door u aangehaalde asielmotieven niet aannemelijk hebt 

gemaakt en wordt u de vluchtelingenstatus geweigerd.  

 

De documenten die u voorlegde kunnen deze appreciatie niet in positieve zin omkeren. U legde 

documenten voor die uw identiteit, uw familiale situatie, uw medische situatie en uw studies aantonen. 

Dit zijn elementen die het CGVS niet in vraag stelt. De artikels die u voorlegde over gedwongen 

huwelijken handelen hoofzakelijk over ‘kindhuwelijken’. Dit is gezien uw leeftijd uiteraard niet van 

toepassing op u. Wel maken ze duidelijk dat, vooral op het platteland, aanzienlijke sociale druk bestaat 

op meisjes om vroeg te trouwen. Het CGVS ontkent dit niet en bovenstaande appreciatie neemt dat 

gegeven in acht.  
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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 3 juli 2017) blijkt dat president Sisi sinds zijn aantreden in mei 2014 met harde 

hand regeert. Sinds het gedwongen vertrek van president Morsi in juli 2013 zijn het aantal aanslagen en 

de strijd tegen terreur fel toegenomen, vooral in Rafah, Sheikh Zuwaid en al Arish, de noordelijke 

districten van de “North Sina¨” provincie. Sinds midden 2016 is er ook meer geweld in de centrale delen 

van de Sinaï. Veel 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, maar sinds de 

zomer 2016 voeren twee nieuwe radicale groepen, Hasm en Lewaa al Thawra, gewapende aanvallen 

uit gericht op militaire en politionele doelwitten op het Egyptische vasteland.  

 

De radicale islamitische opstandelingen in de Sinaï, van wie de WS-militanten het meest actief zijn, 

richten hun aanvallen in de eerste plaats tegen de Egyptische veiligheidsdiensten (manschappen en 

gebouwen) in de noordelijke en, sinds halfweg 2016, ook centrale Sinaï. 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. 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.  

 

De gewapende islamitische acties buiten de Sinaï zijn het afgelopen jaar relatief beperkt gebleven, en 

vinden vooral plaats in de buurt van Greater Cairo en Giza, maar ook heel af en toe in de provincies 

Alexandrië, Damietta, Gharbia, Minufiyah, Qalyoubiya, Fayoum en Minya. Deze acties nemen onder 

meer de vorm aan van brandstichtingen, aanvallen met bommen, schietpartijen, ontvoeringen, 

zelfmoordacties, ontvoeringen en onthoofdingen. Aanslagen gepleegd buiten de Sinaï worden meer en 

meer opgeëist in naam van de Islamitische Staat Egypte (IS Misr) die vooral in Cairo en Giza actief is, 

maar ook acties voert in andere provincies. De IS Misr richt zich in de eerste plaats tegen militairen en 

politiemensen, maar valt ook overheidsgebouwen, ambassades en toeristen aan. Sinds eind 2016 is de 

koptische bevolking een geprivilegieerd doelwit geworden van de terreurgroep.  

 

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.  

 

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.” 
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2. Over de gegrondheid van het beroep 

 

2.1. In een enig middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 48/2 tot en met 48/5 en 62 van de wet 

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

verwijdering van de vreemdelingen (Vreemdelingenwet), artikel 1 van het verdrag van Genève van 28 

juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen, de algemene motiveringsplicht, het zorgvuldigheids- 

en het redelijkheidsbeginsel als beginselen van behoorlijk bestuur, de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en de materiële 

motiveringsplicht, onderneemt verzoekster een summiere poging om de weigeringsmotieven van de 

bestreden beslissing te verklaren of te weerleggen. Zij herhaalt haar eerdere verklaringen dat zij twee 

keer werd gedwongen om een verloving aan te gaan en dat zij twee maal verplicht werd om te trouwen. 

De vaderlijke en familiale druk op de Egyptische vrouwen blijkt uit stuk 3 toegevoegd aan het 

verzoekschrift. Onder verwijzing naar de informatie toegevoegd aan het verzoekschrift, laat verzoekster 

voorts gelden dat Egyptische vrouwen niet vrij mogen huwen, dat er ook grote verschillen bestaan 

tussen mannen en vrouwen wat betreft het inleiden van een echtscheidingsprocedure en dat de 

discriminaties ten aanzien van vrouwen dus onbetwistbaar en zwaar zijn. Zij stelt dat zij haar mannelijke 

familieleden vreest in geval van terugkeer en verwijst ter staving van deze vrees naar de stukken 4, 6, 7 

en 8 toegevoegd aan het verzoekschrift, waaruit blijkt dat geweld gepleegd door mannen in de 

Egyptische maatschappij wordt aanvaard en niet wordt bestraft en dat Egypte het land is in de 

Arabische wereld waar de vrouwenrechten het minst eerbiedigd worden. Ook betwist zij het oordeel van 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen als zou zij als ongetrouwde vrouw 

normaal kunnen leven in Egypte. Ongetrouwde en vooral gescheiden vrouwen worden immers 

gediscrimineerd, zoals blijkt uit stuk 5 toegevoegd aan het verzoekschrift. Waar haar in de bestreden 

beslissing een laattijdige asielaanvraag wordt verweten, merkt verzoekster op dat SASB vzw haar een 

asielaanvraag heeft aangeraden.  

 

Als bijlage aan het verzoekschrift worden volgende stavingstukken gevoegd: het rapport “Divorced from 

Justice: Women’s Unequal Access to Divorce in Egypt” van Human Rights Watch van december 2004, 

het artikel “Egypte. Violences, abus sexuels… Les femmes ne sont plus en sécurité chez elles” van Le 

Plus van 30 januari 2015, het rapport “Les femmes et la rupture du mariage en Egypte” van Cahiers 

d’études africaines van 15 december 2007, het artikel “Egypte : la condition des femmes est alarmante”, 

het artikel “Pourquoi il ne fait pas bon d’être une femme en Egypte?”, het artikel “L’Egypte pire pays 

pour les femmes dans le monde arabe” van Le Monde van 12 november 2013, het artikel “Le divorce à 

l’Egyptienne n’a pas dit son dernier mot” van Libération van 7 februari 2017 en een verslag van SASB. 

 

2.2. Vooreerst wijst de Raad erop dat de uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de 

rechtsregel of het rechtsbeginsel wordt aangeduid die zou zijn geschonden als de wijze waarop die 

rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden beslissing werd geschonden (RvS 8 januari 2007, 

nr. 166.392). Het volstaat derhalve niet een opsomming te geven van een aantal wettelijke bepalingen 

zonder te verduidelijken op welke wijze deze bepalingen geschonden zijn. De Raad stelt vast dat 

verzoekster niet de minste toelichting geeft op welke manier zij artikel 48/2 van de Vreemdelingenwet 

geschonden acht. De Raad ziet overigens niet in hoe dit artikel zou geschonden zijn. Immers, artikel 

48/2 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de vreemdeling die voldoet aan de in artikel 48/3 of artikel 

48/4 bedoelde voorwaarden als vluchteling of als persoon die in aanmerking komt voor subsidiaire 

bescherming kan worden erkend. Het betreft echter een algemeen geformuleerd artikel, dat het recht op 

asiel of op subsidiaire bescherming voor bepaalde personen omschrijft doch geenszins een 

automatisme inhoudt voor personen die zich op de vluchtelingenconventie juncto artikel 48/3 van de 

Vreemdelingenwet of op artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet beroepen om asiel dan wel subsidiaire 

bescherming te verkrijgen. 

 

2.3.1. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoeksters asielaanvraag geweigerd omdat (i) het feit 

dat zij een keer werd geslagen door haar vader en een keer door haar broer laakbaar is doch niet kan 

worden gesteld dat deze incidenten dermate ernstig en zwaarwegend zijn dat ze kunnen gelijk gesteld 

worden aan vervolging in de zin van de vluchtelingenconventie, (ii) zij niet aannemelijk kan maken dat zij 

in geval van terugkeer bloot zou komen te staan aan meer geweld en/of zij tegen haar wil zou 

gedwongen worden te huwen daar (1) haar vader haar wettelijk gezien in Egypte niet kan dwingen om 

te trouwen tegen haar wil, (2) zij stelt eerder gedwongen te worden door tradities en door familiale druk 

doch uit haar verklaringen blijkt dat deze druk tot op zekere hoogte dient te worden gerelativeerd, zoals 

wordt toegelicht, en zij zelf al aantoonde van sterke wil te zijn als het er op aankomt (zij stuurde zelf aan 

op de beëindiging van haar eerste huwelijk en twee verlovingen, zijn besloot vanuit Hongarije naar 

België te reizen hoewel haar familie haar aanraadde terug te keren naar Egypte en zij wees in België 
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een huwelijkskandidaat af die haar werd voorgesteld door haar vader), (3) gegeven dat de keer dat zij 

werd geslagen door familieleden al jaren geleden is en het gaat om een uitzonderlijke situatie, men niet 

zonder meer kan stellen dat dit opnieuw zal gebeuren in geval van terugkeer en haar vrees ernstig 

geschaad te worden hypothetisch is, (4) haar vrees voor haar fysieke en morele veiligheid wordt 

ondergraven door haar zeer laattijdige asielaanvraag, (5) ook haar vrees dat haar vader haar zou 

kunnen verstoten hypothetisch is, haar vader bovendien klaarblijkelijk nog steeds wil dat zij terugkeert 

naar Egypte, hoewel zij hem in feite al jaren niet gehoorzaamt, wat doet vermoeden dat hij niet geneigd 

is haar voorgoed weg te sturen en de meeste van haar familieleden de mening van haar vader 

klaarblijkelijk niet volledig delen zodat haar vader vermoedelijk weerstand zou ondervinden binnen het 

gezin moest hij overwegen haar te verstoten en (6) de optie niet kan worden uitgesloten dat zij in Egypte 

haar ouderlijk huis verlaat, (iii) de door haar neergelegde documenten de appreciatie van haar 

asielaanvraag niet in positieve zin kunnen omkeren daar haar identiteit, haar familiale situatie, haar 

medische situatie en haar studies niet in vraag worden gesteld, de artikels over gedwongen huwelijken 

hoofdzakelijk handelen over ‘kindhuwelijken’, wat gezien haar leeftijd niet op haar van toepassing is, en 

het feit dat vooral op het platteland aanzienlijke sociale druk bestaat op meisjes om vroeg te trouwen 

niet wordt ontkend en in bovenstaande appreciatie in acht wordt genomen en (iv) 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 gekenmerkt 

worden dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij louter door haar 

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

§2, c) van de Vreemdelingenwet. 

 

2.3.2. De Raad stelt derhalve vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in 

die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekster er kennis van heeft kunnen nemen en heeft 

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

waarover zij 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). 

Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering haar 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 verzoekster 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 middel kan in zoverre niet worden aangenomen. De Raad stelt vast dat verzoekster 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 30 augustus 2017 (CG nr. 1711465), 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. Het middel zal dan ook onder meer vanuit dit 

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

 

2.4. Uit de artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet en artikel 4, §1 van de richtlijn 2011/95/EU 

volgt dat het in de eerste plaats aan de asielzoeker toekomt om de nodige relevante elementen te 

verschaffen om over te kunnen gaan tot een onderzoek van zijn aanvraag. De bevoegde overheid, in dit 

geval de commissaris-generaal, heeft tot taak de relevante elementen van de asielaanvraag te 

onderzoeken en te beoordelen in samenwerking met verzoekster. De beoordeling van een verzoek om 

internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele basis en hierbij moet onder meer rekening 

worden gehouden met alle relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip 

waarop een beslissing inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en 

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

toegepast. 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 de 

nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen. 

 

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

voor de vluchtelingen en de staatlozen dat verzoeksters verklaringen en de door haar neergelegde 
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documenten niet toelaten om in haar hoofde tot een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de 

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

van subsidiaire bescherming te besluiten. Gelet op het geheel van de vaststellingen en overwegingen 

zoals opgenomen in de bestreden beslissing, oordeelt de commissaris-generaal immers op goede 

gronden dat verzoekster er niet in slaagt aannemelijk te maken dat zij in geval van terugkeer naar 

Egypte bloot zou komen te staan aan meer geweld en/of dat zij tegen haar wil zou gedwongen worden 

om te huwen. 

 

De Raad stelt vast dat verzoekster in voorliggend verzoekschrift geen ernstige poging onderneemt om 

de pertinente en draagkrachtige motieven dienaangaande van de bestreden beslissing te verklaren of te 

weerleggen. Het komt aan verzoekster toe om deze motieven aan de hand van concrete elementen en 

argumenten in een ander daglicht te plaatsen, waar zij evenwel in gebreke blijft.  

 

Immers, het louter aanhalen van algemene informatie over het situatie van vrouwen in Egypte en de 

discriminatie en het geweld waarvan zij het slachtoffer kunnen zijn, volstaat niet om aan te tonen dat 

verzoekster in haar land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat haar betreft 

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

bestaat. Deze vrees voor vervolging en dit reëel risico dienen steeds in concreto te worden aangetoond 

en verzoekster blijft hier in gebreke, zoals uitvoerig wordt uiteengezet in de bestreden beslissing. De 

Raad wijst er te dezen nog op dat een discriminerende bejegening op zich geen vervolging in 

vluchtelingenrechtelijke zin inhoudt. Om tot de erkenning van de status van vluchteling te leiden moet de 

discriminatie van dien aard zijn dat zij aanleiding geeft 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. Op basis van verzoeksters verklaringen en de algemene 

beschouwingen in het verzoekschrift kan echter niet worden besloten dat zij in geval van terugkeer naar 

Egypte persoonlijk een bijzonder risico op systematische discriminatie loopt, dermate dat er sprake is 

van de aantasting van een mensenrecht, of van een daad van vervolging, of van een reëel risico op het 

lijden van ernstige schade. 

 

Voor het overige komt verzoekster in wezen niet verder dan het louter herhalen van haar eerder 

afgelegde verklaringen, het uiten van ongefundeerde 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, hetgeen bezwaarlijk een dienstig verweer kan worden geacht en 

waarmee zij dan ook niet vermag de motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten, noch een 

gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 

48/3, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet aannemelijk te maken. 

 

In zoverre verzoekster nog tracht haar laattijdige asielaanvraag te vergoelijken, stellende dat SASB vzw 

haar een asielaanvraag heeft aangeraden, wijst de Raad erop dat uit het niet gedateerde schrijven van 

SASB vzw blijkt dat de organisatie sinds september 2013 geraadpleegd werd door verzoekster in het 

kader van haar administratieve procedures, dat zij na verschillende consultaties heeft verteld over haar 

ervaringen in Egypte en dat haar werd aangeraden om een asielaanvraag in te dienen, wat de meest 

geschikte procedure is in haar situatie. Verzoekster stond aldus in contact met de Sociale Actie van 

Brussel sinds haar aankomst in België in september 2013. Uit haar verklaringen blijkt bovendien dat zij 

enkele maanden na haar aankomst een advocaat contacteerde, met wie zij de mogelijkheden verkende 

om een legaal verblijf in België te bekomen, en dat haar broer een tweede advocaat raadpleegde in 

2014. Er kan dan ook niet in redelijkheid worden aangenomen dat verzoekster niet zou hebben geweten 

dat zij asiel kon aanvragen. De Raad benadrukt te dezen dat van een persoon die beweert vervolgd te 

worden in zijn/haar land van herkomst en die de bescherming van de Conventie van Genève of de 

subsidiaire bescherming inroept, redelijkerwijs mag worden verwacht dat hij/zij zich, indien hij/zij nood 

heeft aan daadwerkelijke bescherming, bij aankomst of zo snel mogelijk daarna wendt tot de 

asielinstanties van het onthaalland, quod non in casu. Zoals wordt uiteengezet in de bestreden 

beslissing, brengt verzoekster geen overtuigende verklaring bij die kan vergoelijken waarom zij al die tijd 

heeft nagelaten om minstens een poging te ondernemen om zich te verzekeren van een blijvende 

bescherming tegen de vrees die haar noopte haar land van herkomst te verlaten, dan wel die haar 

verhindert ernaar terug te keren. Dat verzoekster zich pas op 22 februari 2017 vluchteling heeft 

verklaard, dit terwijl haar verblijf uiterst precair was, maar zij sinds haar aankomst in België in 2013 wél 

stappen ondernam om een legaal verblijf trachten te bekomen, toont aan dat zij internationale 

bescherming niet dringend noodzakelijk achtte en dat zij met het indienen van een asielaanvraag niet 

zozeer internationale bescherming tegen een vrees voor vervolging in haar land van herkomst beoogde 
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doch eerder een legaal verblijfsstatuut in België voor ogen had, hetgeen niet strookt met de houding van 

een persoon die beweert zijn/haar 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 subsidiaire bescherming. Verzoeksters laattijdige asielaanvraag vormt aldus 

wel degelijk een contra-indicatie voor de ernst van door haar voorgehouden nood aan internationale 

bescherming. 

 

De door verzoekster bijgebrachte documenten zijn niet van dien aard dat zij de appreciatie van haar 

asielaanvraag in positieve zin kunnen ombuigen. De stukken toegevoegd aan het verzoekschrift werden 

hoger reeds in acht genomen. De stukken neergelegd in de loop van de administratieve procedure 

worden door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen correct beoordeeld als 

volgt: “(…) U legde documenten voor die uw identiteit, uw familiale situatie, uw medische situatie en uw 

studies aantonen. Dit zijn elementen die het CGVS niet in vraag stelt. De artikels die u voorlegde over 

gedwongen huwelijken handelen hoofzakelijk over ‘kindhuwelijken’. Dit is gezien uw leeftijd uiteraard 

niet van toepassing op u. Wel maken ze duidelijk dat, vooral op het platteland, aanzienlijke sociale druk 

bestaat op meisjes om vroeg te trouwen. Het CGVS ontkent dit niet en bovenstaande appreciatie neemt 

dat gegeven in acht.” 

 

Aangezien geen van de motieven van de bestreden beslissing aldus wordt weerlegd, blijft de motivering 

op grond waarvan terecht wordt besloten dat verzoekster niet aannemelijk maakt dat zij in geval van 

terugkeer naar Egypte bloot zou komen te staan aan meer geweld en/of dat zij tegen haar wil zou 

gedwongen worden om te huwen onverminderd gehandhaafd en wordt deze door de Raad integraal tot 

de zijne gemaakt en beschouwd als zijnde hier hernomen. In hoofde van verzoekster kan aldus geen 

gegronde vrees voor vervolging de zin van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 

en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald 

in artikel 48/3, §2, a) en b) van de Vreemdelingenwet in aanmerking worden genomen.  

 

2.6. 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” van 3 juli 

2017), 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 verzoekster louter door haar 

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

§2, c) van de Vreemdelingenwet. 

 

Uit deze informatie blijkt dat president Sisi sinds zijn aantreden in mei 2014 met harde hand regeert. 

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

tegen terreur fel toegenomen, vooral in Rafah, Sheikh Zuwaid en al Arisch, de noordelijke districten van 

de “North Sinaï” provincie. Sinds midden 2016 is er ook meer geweld in de centrale delen van de Sinaï. 

Veel 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, maar sinds de 

zomer van 2016 voeren twee nieuwe radicale groepen, Hasm en Lewaa al Thawra, gewapende 

aanvallen uit gericht op militaire en politionele doelwitten op het Egyptische vasteland. De radicale 

islamitische opstandelingen in de Sinaï, van wie de WS-militanten het meest actief zijn, richten hun 

aanvallen in de eerste plaats tegen de Egyptische veiligheidsdiensten (manschappen en gebouwen) in 

de noordelijke en, sinds halfweg 2016, ook centrale Sinaï. 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. 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 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. De gewapende islamitische acties buiten de Sinaï zijn het afgelopen 

jaar relatief beperkt gebleven, en vinden vooral plaats in de buurt van Greater Caïro en Giza, maar ook 
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heel af en toe in de provincies Alexandrië, Damietta, Gharbia, Minufiyah, Qalyoubiya, Fayoum en Minya. 

Deze acties nemen onder meer de vorm aan van brandstichtingen, aanvallen met bommen, 

schietpartijen, ontvoeringen, zelfmoordacties en onthoofdingen. Aanslagen gepleegd buiten de Sinaï 

worden meer en meer opgeëist in naam van de Islamitische Staat Egypte (IS Misr) die vooral in Caïro 

en Giza actief is, maar ook acties voert in andere provincies. De IS Misr richt zich in de eerste plaats 

tegen militairen en politiemensen, maar valt ook overheidsgebouwen, ambassades en toeristen aan. 

Sinds eind 2016 is de Koptische bevolking een geprivilegieerd doelwit geworden van de terreurgroep. 

 

Gelet op de informatie waarop hij vermag acht te slaan, is de Raad van oordeel dat de commissaris-

generaal 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.  

 

2.7. 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 verzoekster op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

werd gehoord. Tijdens dit interview kreeg zij de mogelijkheid haar asielmotieven uiteen te zetten en haar 

argumenten kracht bij te zetten, kon zij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en heeft zij zich 

laten bijstaan door haar advocaat, 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 verzoekster 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. 

 

2.8. In acht genomen wat vooraf gaat is de Raad van oordeel dat de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen terecht concludeert aan de hand van de in de bestreden beslissing 

toegelichte vaststellingen dat verzoekster niet als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de 

Vreemdelingenwet kan worden erkend en dat zij niet in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming 

in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. 

 

2.9. Waar verzoekster in uiterst ondergeschikte orde vraagt om de bestreden beslissing te vernietigen 

en de zaak naar het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen te verzenden, wijst 

de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft de beslissing van de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2° van de 

Vreemdelingenwet. Verzoekster toont niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de 

bestreden beslissing die door de Raad niet kan worden hersteld, noch toont zij aan dat er essentiële 

elementen ontbreken die inhouden dat de Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming 

zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen hiertoe te moeten bevelen, zoals blijkt uit wat voorafgaat. 

Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden ingewilligd. 

 

Het enig middel is ongegrond. 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 februari tweeduizend achttien door: 

 

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter, 

 

dhr. R. VAN DAMME, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

R. VAN DAMME  M.-C. GOETHALS 

 

 


