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 nr. 200 375 van 26 februari 2018 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 Inzake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat Z. CHIHAOUI 

Landsroemlaan 40 

1083 BRUSSEL 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Egyptische nationaliteit te zijn, op 19 februari 2018 

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

staatlozen van 8 februari 2018. 

 

Gelet op de artikelen 39/77/1 en 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

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

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 20 februari 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

23 februari 2018. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken C. DIGNEF. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat Z. CHIHAOUI en van attaché  

K. ALLYNS, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas  

 

U verklaart dat u de Egyptische nationaliteit bezit, een Arabische moslim bent, en op 24 juli 1978 in Mit 

Damsis (Dakahaliya) bent geboren. U doorliep de middelbare school en werkte nadien in een slagerij. U 

verbleef steeds in de ouderlijke woonst.  

 

Omstreeks 2003 verliet u Egypte om in Libië te werken. In 2005 ging u naar Italië om er te werken. 

Begin 2006 reisde u naar Frankrijk waar u tot 2015 verbleef. In 2013 bekwam u een Italiaanse 
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verblijfskaart. Vanaf dat moment reisde u regelmatig heen en weer naar Egypte. Eind december 2015 

werd uw Italiaanse verblijfskaart ingetrokken en werd de toegang tot Italië u ontzegd. U keerde terug 

naar Egypte en vestigde zich in Mit Damsis.  

 

Eind 2016-begin 2017 begon u er een geheime relatie met M.(...) G.(...) I.(...), een christelijk meisje uit 

uw dorp. Relaties tussen christenen en moslims worden in uw regio niet getolereerd. Op een gegeven 

moment stelde M.(...)voor om te trouwen en een kind te verwekken. Volgens haar zou dit jullie families 

dwingen om de relatie te aanvaarden. U ging akkoord en begin augustus 2017 huurden jullie een 

woning in Dahab. Op 22 augustus 2017 sloten jullie een religieus en burgerlijk huwelijk af. Weinig later 

was M.(...)zwanger. Op 5 oktober 2017 keerden jullie terug naar Mit Damsis. Terwijl u bij uw familie 

verbleef bracht M.(...)haar zus K.(…) op de hoogte van het huwelijk en haar zwangerschap. Die laatste 

vertelde alles aan de rest van de familie. Het nieuws over jullie relatie verspreidde zich over het dorp en 

nog dezelfde dag vernam u dat M.(...)haar familie naar u op zoek was. U dook daarom onder bij uw 

vriend M.(…) K.(…). Later op de avond viel een groep dorpelingen en familieleden van M.(...)binnen in 

uw ouderlijke woonst. Uw familieleden werden geslagen en uw broer A.(…) werd met steekwonden 

afgevoerd naar het ziekenhuis. Op 6 oktober 2017 diende uw vader klacht in bij de politie en meldde hij 

zich bij het ziekenhuis. Later werd G.(…) I.(…), de vader van M.(…), door de politie opgepakt. Georges 

was een invloedrijk persoon en de politie liet hem ontsnappen. U vluchtte ondertussen naar uw zus 

H.(…) Ain Shams, Cairo. Omstreeks 10 of 11 oktober 2017 volgde een tweede raid op de woning van 

uw ouders. Tijdens de aanval raakten uw familieleden gewond. Uw moeder verloor na een klap het 

bewustzijn, terwijl uw broer Ali zijn been werd gebroken. Een vijftal dagen later werd G.(…) I.(…), die 

aanwezig was bij de aanval, gearresteerd. Enige tijd later beslisten de dorpsoudsten dat u de regio 

definitief moest verlaten. Hun beslissing werd overgemaakt aan uw vader met de mededeling dat men u 

zou doden bij terugkeer. In dezelfde periode werd u opgebeld door M.(…). Ze was bang en vroeg om 

haar niet achter te laten. U beloofde samen te vluchten.  

 

Op 18 november 2017 vloog u vanuit Cairo naar Dubai. De volgende dag reisde u via Kenia naar 

Zanzibar. Vanuit Zanzibar vloog u op 24 november 2017 naar Brussel. U werd bij de grenscontrole 

tegengehouden met het vervalst Frans paspoort dat u had gebruikt om de reis te maken. Nog dezelfde 

dag vroeg u asiel aan.  

 

Ter staving van uw asielaanvraag legde u volgende documenten voor: kopie huwelijksakte d.d. 

22/08/2017, kopie huurcontract d.d. 01/08/2017, proces-verbaal d.d. 06/10/2017, kopie medisch attest 

d.d. 06/10/2017, boarding pass smokkelaar, kopieën documenten in verband met verblijf in Frankrijk, 

kopieën in verband met verblijf in Italië.  

 

Op 19 december 2017 werd u gehoord door het CGVS en op 27 december 2017 nam het CGVS in 

hoofde van u een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire 

beschermingsstatus. Op 11 januari 2018 ging u in beroep maar op 19 januari 2018 bevestigde de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) de beslissing van het CGVS (Arrest nr. 189503, d.d. 

19/01/2018). U ging niet in hoger beroep.  

 

U keerde niet terug naar uw land van herkomst en diende op 1 februari 2018 een tweede asielaanvraag 

in. In het kader van uw tweede asielaanvraag herhaalt u uw eerdere asielmotieven en legt u volgende 

documenten voor: huwelijksakte d.d. 22/08/2017, medisch attest 06/10/2017, medisch attest d.d. 

29/11/2017, volmacht – advocaat d.d. 06/09/2017, kopie identiteitskaart – broer A.(…) d.d. 03/2012, 

schrijven van advocaat meester Zouhaier Chihaoui d.d. 31/01/2018.  

 

B. Motivering  

 

Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratief dossier, dient vastgesteld te worden dat 

uw asielaanvraag niet in overweging genomen kan worden.  

 

In overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de 

commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een meervoudige 

asielaanvraag bij voorrang of er nieuwe elementen aan de orde zijn, of door de asielzoeker zijn 

voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de 

zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij 

gebrek aan dergelijke elementen, neemt de commissaris-generaal het asielverzoek niet in overweging.  
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In het kader van uw eerste asielaanvraag nam het CGVS in hoofde van u een beslissing tot weigering 

van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omdat (a) uw nood aan 

internationale bescherming in ernstige mate werd gerelativeerd door het feit dat u niet van plan was om 

asiel aan te vragen; (b) u voor de luchthavenpolitie andere asielmotieven formuleerde dan diegene die u 

ten aanzien van het CGVS formuleert; (c) het geheel ongeloofwaardig is dat u in Egypte moet vrezen 

voor vervolging omwille van een verboden relatie met een christelijke vrouw aangezien (1)u niet 

aannemelijk maakt dat u een relatie had met een christelijke vrouw omdat (i) u geen overtuigend begin 

van bewijs betreffende de relatie kon voorleggen, (ii) u een zeer beperkte kennis heeft van de familiale 

situatie van uw partner, (iii) en u zeer twijfelachtige en weinig doorleefde verklaringen aflegde over de 

manier waarop jullie met de verboden relatie omgingen; (2) u tegenstrijdige, incoherente, en weinig 

overtuigende verklaringen aflegt met betrekking tot uw asielmotieven omdat (i) u er niet in slaagt om een 

coherente chronologie te schetsen, (ii) uw verklaringen over beide invallen in de woning allerminst 

overtuigen, (iii) u niets concreet weet te vertellen over het politieonderzoek en het onderzoek van het 

parket; (3) u zeer onvolledige en zeer weinig doorleefde verklaringen aflegt over het wedervaren 

van M.(...)omdat (i) u zich niet afdoende informeerde over haar situatie, (ii) u twijfelachtige verklaringen 

aflegt over de redenen waarom u zonder M.(...)het land heeft verlaten, (iii) het merkwardig is dat u geen 

enkele poging heeft ondernomen om M.(...)in veiligheid te brengen; (d) er geen redenen waren om u de 

subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen op basis van de veiligheidssituatie in Egypte.  

 

In beroep volgde de RvV de beslissing van het CGVS en voegde er aan toe dat er in weerwil tot wat u 

beweerde geen redenen waren om te veronderstellen dat de asielprocedure niet naar behoren was 

verlopen als gevolg van communicatieproblemen tussen u en de tolk. Evenmin waren er redenen om te 

veronderstellen dat het gehoorverslag geen correcte of volledige weergave zou zijn van het verloop van 

het gehoor. De RvV wees er nog op dat u er doorheen uw verklaringen allerminst in bent geslaagd om 

duidelijkheid te verschaffen over uw beweerde huwelijk. Ook de voorgelegde stukken betreffende uw 

huwelijk konden allerminst overtuigen. De RvV ontzegde deze documenten dan ook iedere 

bewijswaarde. De ter terechtzitting neergelegde documenten waren vervolgens niet vergezeld van een 

eensluidende verklaarde vertaling in de taal van de rechtspleging zodat de RvV geen kennis kon nemen 

van de inhoud ervan. De stukken werden daarom niet in overweging genomen. U ging niet in hoger 

beroep, waardoor het arrest van de RvV gezag van gewijsde heeft.  

 

Met betrekking tot de verklaringen die u aflegt en waarvan kan worden vastgesteld dat deze betrekking 

hebben op gebeurtenissen die volledig voortvloeien uit het asielrelaas dat u in het kader van uw vorige 

aanvraag hebt uiteengezet, met name de vrees voor vervolging omwille van uw verboden huwelijk met 

een christelijke vrouw, moet worden beklemtoond dat uw vorige aanvraag door het CGVS werd 

afgewezen wegens een fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid en deze motieven door de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen werden bevestigd. Het gegeven dat u naar aanleiding van uw huidige 

aanvraag louter bijkomende verklaringen aanhaalt die volledig in het verlengde liggen van iets dat op 

geen enkele wijze als aangetoond wordt beschouwd, wijzigt hier niets aan en is op zich niet van aard 

om afbreuk te doen aan de vastgestelde ongeloofwaardigheid.  

 

U legt een kopie voor van een huwelijksakte, dewelke u reeds had voorgelegd tijdens de 

beroepsprocedure voor de RvV. De RvV heeft het document iedere bewijswaarde ontzegd. Tevens kan 

worden vastgesteld dat dit slechts een kopie betreft en derhalve slechts weinig bewijswaarde heeft. Het 

medisch attest van 6 oktober 2017 had u reeds voorgelegd in het kader van uw eerste asielaanvraag. 

Zowel het CGVS als de RvV beargumenteerden waarom het document niets kon veranderen aan het 

ongeloofwaardig karakter van uw verklaringen. U haalt geen nieuwe elementen aan die daar iets aan 

kunnen veranderen. Hetzelfde geldt voor het medisch attest van 29 november 2017, dat enkel verwijst 

naar gebeurtenissen die reeds ongeloofwaardig werden bevonden. Idem voor de volmacht van de 

advocaat. Het document verwijst louter naar gebeurtenissen die reeds ongeloofwaardig werden 

bevonden en wordt verder niet ondersteund door nieuwe elementen die iets aan deze appreciatie 

vermogen te veranderen. De kopie van de identiteitskaart van uw broer A.(…) bevestigt hoogstens diens 

identiteit, maar doet verder geen enkele uitspraak over uw asielmotieven. Tot slot legt u een schrijven 

voor van uw advocaat in België. In diens schrijven pleit uw advocaat voor het stopzetten van uw 

vasthouding in een welbepaalde plaats, met name het transitcentrum Caricole. Het CGVS is in deze niet 

bevoegd uitspraak te doen over uw detentie en wijst er op dat uw detentie in België van geen tel is voor 

de beoordeling van uw nood aan internationale bescherming. Het is bovendien geheel onduidelijk 

waarnaar uw advocaat verwijst wanneer hij stelt dat uw verblijf in het transitcentrum een 

traumatiserende ervaring is omdat het u uw detentie in uw land van herkomst laat herbeleven. In het 

kader van uw beide asielaanvragen heeft u namelijk geen melding gemaakt van een detentie in Egypte. 

Evenmin is het geloofwaardig dat de medische situatie van uw broer, die volgens uw advocaat werd 
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gefolterd en zijn onderste ledematen heeft verloren, dramatische gevolgen heeft voor uw 

psychologische gezondheid. Er kan namelijk niet worden geloofd dat uw broer ledematen verloor in de 

door u beschreven context.  

 

In de 'Schriftelijke Verklaring Meervoudige Aanvraag' vermeldt u nog een gedetailleerd medisch rapport 

waarin uw fysieke en psychische toestand wordt beschreven en andere documenten betreffende uw 

asielmotieven die zich momenteel nog bij het Egyptisch Parket-Generaal zouden bevinden (zie 

Schriftelijke Verklaring Meervoudige Aanvraag, vraag 6). Dit zijn evenwel weinig meer dan loutere 

beweringen waarmee het CGVS geen rekening kan houden bij de beoordeling van uw nood aan 

internationale bescherming.  

 

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 
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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.  

 

Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen aan die de kans aanzienlijk groter maken dat u 

voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van 

artikel 48/4 in aanmerking komt. Evenmin beschikt het CGVS over dergelijke elementen.  

 

Bij gebrek aan nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor 

erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 

48/4 in aanmerking komt, moet de commissaris-generaal, in overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste 

lid van de Vreemdelingenwet, op een met redenen omklede wijze oordelen of een terugkeerbesluit niet 

leidt tot direct of indirect refoulement.  

 

Het CGVS merkt hierbij op dat het in het kader van de haar op grond van de Vreemdelingenwet 

toegekende bevoegdheid uitsluitend uitspraak doet over de erkenning van de hoedanigheid van 

vluchteling of over de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij het beoordelen of een 

verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van het non-

refoulementbeginsel is de bevoegdheid van het CGVS bijgevolg beperkt tot een onderzoek van de 

elementen die verband houden met de criteria bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van de 

Vreemdelingenwet. Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat er geen nieuwe elementen 

aan de orde zijn of door u zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat u voor erkenning 

als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in 

aanmerking komt.  

 

Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst, met alle door u 

afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken dient besloten te worden dat er actueel geen 

elementen voorhanden zijn die er op wijzen dat een terugkeerbesluit naar uw land van herkomst een 

schending uitmaakt van het non-refoulementbeginsel.  

 

Wat de eventuele problemen betreft die geen verband houden met de criteria bepaald in de artikelen 

48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, wijst het CGVS er op dat de Dienst Vreemdelingenzaken 

dienaangaande vastgesteld heeft dat gezien er geen andere verblijfsprocedures zijn ingediend waarvoor 

DVZ verantwoordelijk is en er dus geen schending van artikel 3 EVRM is aangetoond (zie Administratief 

Dossier, attest DVZ).  

 

Bijgevolg dient dan ook besloten te worden dat er geen elementen voorhanden zijn waaruit kan blijken 

dat een verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van het non-

refoulementbeginsel.  

 

C. Conclusie  

 

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

overweging kan worden genomen in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet.  

 

Uw aandacht wordt gevestigd op het feit dat tegen deze beslissing een schorsend beroep kan worden 

ingediend overeenkomstig artikel 39/70, 1e lid van de Vreemdelingenwet. Dit beroep dient te worden 

ingediend binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving van de beslissing overeenkomstig 

artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de Vreemdelingenwet, aangezien u zich op het ogenblik van de 

kennisgeving van de beslissing in een welbepaalde plaats zoals bedoeld in artikel 74/8 en 74/9 bevindt 

of ter beschikking bent gesteld van de regering.” 

 

2. Over de gegrondheid van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 3 van het Europees 

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM), 

“procedureel luik”.  

 

In een tweede middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 3 van het EVRM, “materieel 

luik”. 
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2.2. Vooreerst benadrukt de Raad dat de bestreden beslissing werd genomen op basis van artikel 

57/6/2 van de Vreemdelingenwet. 

 

Artikel 57/6/2, eerste lid, van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: 

 

“Na ontvangst van het asielverzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden op 

grond van artikel 51/8, onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen bij 

voorrang of er nieuwe elementen aan de orde zijn, of door de asielzoeker zijn voorgelegd, die de kans 

aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of 

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke 

elementen, neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het asielverzoek 

niet in overweging en hij oordeelt op een met redenen omklede wijze dat een terugkeerbesluit niet leidt 

tot direct of indirect refoulement. In het andere geval, of indien de vreemdeling voorheen het voorwerp 

heeft uitgemaakt van een weigeringsbeslissing die werd genomen bij toepassing van de artikelen 52, § 

2, 3°, 4° en 5°, § 3, 3° en § 4, 3°, of 57/10, neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de 

Staatlozen een beslissing tot inoverwegingname van de asielaanvraag.” 

 

Om een meervoudige asielaanvraag in overweging te kunnen nemen, dienen er derhalve nieuwe 

elementen aanwezig te zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker in aanmerking komt 

voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire 

bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet.  

 

De parlementaire voorbereiding van de wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende 

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

wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën 

van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn verduidelijkt dat deze kans onder meer aanzienlijk groter wordt wanneer de 

asielzoeker pertinente, geloofwaardige nieuwe elementen aanreikt en terzelfder tijd aannemelijk maakt 

dat hij deze niet eerder kon aanbrengen.  

 

De kans wordt daarentegen niet aanzienlijk groter wanneer de nieuw aangereikte elementen op zich 

bijvoorbeeld niet bewijsvoerend voorkomen omdat de bijkomende verklaringen incoherent of 

ongeloofwaardig zijn of wanneer de nieuwe stukken duidelijke inhoudelijke of vormelijke gebreken 

vertonen. De kans wordt evenmin aanzienlijk groter wanneer de nieuwe elementen of bevindingen 

bijvoorbeeld louter een aanvulling vormen van een situatie die voordien niet betwist, doch ongegrond 

bevonden werd, slechts betrekking hebben op elementen die niet de essentie van een eerdere 

weigeringsbeslissing uitmaken, een voortzetting vormen van een relaas dat op diverse wezenlijke 

punten ongeloofwaardig werd bevonden, louter algemeen van aard zijn, geen verband leggen met de 

individuele omstandigheden van de asielzoeker en anderszins evenmin aantonen dat de algemene 

situatie van aard is om een beschermingsstatus te wettigen (Parl.St. Kamer, 2012-2013, nr. 53-

2555/001, 23-24). 

 

Een lezing van de stukken van het administratief dossier wijst uit dat verzoeker zijn tweede en huidige 

asielaanvraag opnieuw steunt op dezelfde motieven die hij naar aanleiding van zijn eerste 

asielaanvraag heeft uiteengezet; met name de vrees voor vervolging omwille van een verboden relatie 

met een christelijke vrouw.  

 

Zoals wordt uiteengezet in de bestreden beslissing vermogen verzoekers verklaringen en de door hem 

in het kader van huidige asielaanvraag bijgebrachte documenten niet te tornen aan de vaststellingen 

gedaan naar aanleiding van zijn vorige asielaanvraag op grond waarvan werd besloten tot de weigering 

van de vluchtelingenstatus en de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. De motivering luidt: 

 

“In het kader van uw eerste asielaanvraag nam het CGVS in hoofde van u een beslissing tot weigering 

van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omdat (a) uw nood aan 

internationale bescherming in ernstige mate werd gerelativeerd door het feit dat u niet van plan was om 

asiel aan te vragen; (b) u voor de luchthavenpolitie andere asielmotieven formuleerde dan diegene die u 

ten aanzien van het CGVS formuleert; (c) het geheel ongeloofwaardig is dat u in Egypte moet vrezen 

voor vervolging omwille van een verboden relatie met een christelijke vrouw aangezien (1)u niet 

aannemelijk maakt dat u een relatie had met een christelijke vrouw omdat (i) u geen overtuigend begin 

van bewijs betreffende de relatie kon voorleggen, (ii) u een zeer beperkte kennis heeft van de familiale 

situatie van uw partner, (iii) en u zeer twijfelachtige en weinig doorleefde verklaringen aflegde over de 
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manier waarop jullie met de verboden relatie omgingen; (2) u tegenstrijdige, incoherente, en weinig 

overtuigende verklaringen aflegt met betrekking tot uw asielmotieven omdat (i) u er niet in slaagt om een 

coherente chronologie te schetsen, (ii) uw verklaringen over beide invallen in de woning allerminst 

overtuigen, (iii) u niets concreet weet te vertellen over het politieonderzoek en het onderzoek van het 

parket; (3) u zeer onvolledige en zeer weinig doorleefde verklaringen aflegt over het wedervaren 

van M.(...)omdat (i) u zich niet afdoende informeerde over haar situatie, (ii) u twijfelachtige verklaringen 

aflegt over de redenen waarom u zonder M.(...)het land heeft verlaten, (iii) het merkwardig is dat u geen 

enkele poging heeft ondernomen om M.(...)in veiligheid te brengen; (d) er geen redenen waren om u de 

subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen op basis van de veiligheidssituatie in Egypte.  

 

In beroep volgde de RvV de beslissing van het CGVS en voegde er aan toe dat er in weerwil tot wat u 

beweerde geen redenen waren om te veronderstellen dat de asielprocedure niet naar behoren was 

verlopen als gevolg van communicatieproblemen tussen u en de tolk. Evenmin waren er redenen om te 

veronderstellen dat het gehoorverslag geen correcte of volledige weergave zou zijn van het verloop van 

het gehoor. De RvV wees er nog op dat u er doorheen uw verklaringen allerminst in bent geslaagd om 

duidelijkheid te verschaffen over uw beweerde huwelijk. Ook de voorgelegde stukken betreffende uw 

huwelijk konden allerminst overtuigen. De RvV ontzegde deze documenten dan ook iedere 

bewijswaarde. De ter terechtzitting neergelegde documenten waren vervolgens niet vergezeld van een 

eensluidende verklaarde vertaling in de taal van de rechtspleging zodat de RvV geen kennis kon nemen 

van de inhoud ervan. De stukken werden daarom niet in overweging genomen. U ging niet in hoger 

beroep, waardoor het arrest van de RvV gezag van gewijsde heeft.  

 

Met betrekking tot de verklaringen die u aflegt en waarvan kan worden vastgesteld dat deze betrekking 

hebben op gebeurtenissen die volledig voortvloeien uit het asielrelaas dat u in het kader van uw vorige 

aanvraag hebt uiteengezet, met name de vrees voor vervolging omwille van uw verboden huwelijk met 

een christelijke vrouw, moet worden beklemtoond dat uw vorige aanvraag door het CGVS werd 

afgewezen wegens een fundamenteel gebrek aan geloofwaardigheid en deze motieven door de Raad 

voor Vreemdelingenbetwistingen werden bevestigd. Het gegeven dat u naar aanleiding van uw huidige 

aanvraag louter bijkomende verklaringen aanhaalt die volledig in het verlengde liggen van iets dat op 

geen enkele wijze als aangetoond wordt beschouwd, wijzigt hier niets aan en is op zich niet van aard 

om afbreuk te doen aan de vastgestelde ongeloofwaardigheid.  

 

U legt een kopie voor van een huwelijksakte, dewelke u reeds had voorgelegd tijdens de 

beroepsprocedure voor de RvV. De RvV heeft het document iedere bewijswaarde ontzegd. Tevens kan 

worden vastgesteld dat dit slechts een kopie betreft en derhalve slechts weinig bewijswaarde heeft. Het 

medisch attest van 6 oktober 2017 had u reeds voorgelegd in het kader van uw eerste asielaanvraag. 

Zowel het CGVS als de RvV beargumenteerden waarom het document niets kon veranderen aan het 

ongeloofwaardig karakter van uw verklaringen. U haalt geen nieuwe elementen aan die daar iets aan 

kunnen veranderen. Hetzelfde geldt voor het medisch attest van 29 november 2017, dat enkel verwijst 

naar gebeurtenissen die reeds ongeloofwaardig werden bevonden. Idem voor de volmacht van de 

advocaat. Het document verwijst louter naar gebeurtenissen die reeds ongeloofwaardig werden 

bevonden en wordt verder niet ondersteund door nieuwe elementen die iets aan deze appreciatie 

vermogen te veranderen. De kopie van de identiteitskaart van uw broer Amin bevestigt hoogstens diens 

identiteit, maar doet verder geen enkele uitspraak over uw asielmotieven. Tot slot legt u een schrijven 

voor van uw advocaat in België. In diens schrijven pleit uw advocaat voor het stopzetten van uw 

vasthouding in een welbepaalde plaats, met name het transitcentrum Caricole. Het CGVS is in deze niet 

bevoegd uitspraak te doen over uw detentie en wijst er op dat uw detentie in België van geen tel is voor 

de beoordeling van uw nood aan internationale bescherming. Het is bovendien geheel onduidelijk 

waarnaar uw advocaat verwijst wanneer hij stelt dat uw verblijf in het transitcentrum een 

traumatiserende ervaring is omdat het u uw detentie in uw land van herkomst laat herbeleven. In het 

kader van uw beide asielaanvragen heeft u namelijk geen melding gemaakt van een detentie in Egypte. 

Evenmin is het geloofwaardig dat de medische situatie van uw broer, die volgens uw advocaat werd 

gefolterd en zijn onderste ledematen heeft verloren, dramatische gevolgen heeft voor uw 

psychologische gezondheid. Er kan namelijk niet worden geloofd dat uw broer ledematen verloor in de 

door u beschreven context.  

 

In de 'Schriftelijke Verklaring Meervoudige Aanvraag' vermeldt u nog een gedetailleerd medisch rapport 

waarin uw fysieke en psychische toestand wordt beschreven en andere documenten betreffende uw 

asielmotieven die zich momenteel nog bij het Egyptisch Parket-Generaal zouden bevinden (zie 

Schriftelijke Verklaring Meervoudige Aanvraag, vraag 6). Dit zijn evenwel weinig meer dan loutere 
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beweringen waarmee het CGVS geen rekening kan houden bij de beoordeling van uw nood aan 

internationale bescherming.”  

 

Er dient vastgesteld dat verzoeker er in onderhavig verzoekschrift niet in slaagt op de voormelde 

motieven uit de bestreden beslissing een ander licht te werpen. Verzoekers asielmotieven in het kader 

van onderhavige, tweede asielaanvraag bouwen voort op de asielmotieven die hij reeds in het kader van 

zijn eerste asielaanvraag uiteenzette. Het gewijsde van ’s Raads arrest nummer 198 503 van 24 januari 

2018 houdt in dat aan deze asielmotieven geen geloof kan worden gehecht. Het louter voortbouwen op 

een relaas dat reeds ongeloofwaardig werd bevonden, kan op zich de geloofwaardigheid van dit relaas 

niet herstellen. Aangaande de nieuwe documenten die verzoeker in het kader van onderhavige, tweede 

asielaanvraag voorlegt (zie map 'Documenten' in het administratief dossier), dient er vooreerst op 

gewezen dat documenten enkel een ondersteunende werking hebben, namelijk het vermogen om de 

intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te zetten. Op zichzelf 

vermogen documenten evenwel niet de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig asielrelaas te 

herstellen. Uit voormelde arrest van de Raad van 24 januari 2018 is reeds gebleken dat er in casu geen 

sprake is van geloofwaardige verklaringen. 

 

Verder oordeelt de commissaris-generaal met betrekking tot deze nieuwe door verzoeker voorgelegde 

documenten in de bestreden beslissing terecht als volgt: 

“U legt een kopie voor van een huwelijksakte, dewelke u reeds had voorgelegd tijdens de 

beroepsprocedure voor de RvV. De RvV heeft het document iedere bewijswaarde ontzegd. Tevens kan 

worden vastgesteld dat dit slechts een kopie betreft en derhalve slechts weinig bewijswaarde heeft. Het 

medisch attest van 6 oktober 2017 had u reeds voorgelegd in het kader van uw eerste asielaanvraag. 

Zowel het CGVS als de RvV beargumenteerden waarom het document niets kon veranderen aan het 

ongeloofwaardig karakter van uw verklaringen. U haalt geen nieuwe elementen aan die daar iets aan 

kunnen veranderen. Hetzelfde geldt voor het medisch attest van 29 november 2017, dat enkel verwijst 

naar gebeurtenissen die reeds ongeloofwaardig werden bevonden. Idem voor de volmacht van de 

advocaat. Het document verwijst louter naar gebeurtenissen die reeds ongeloofwaardig werden 

bevonden en wordt verder niet ondersteund door nieuwe elementen die iets aan deze appreciatie 

vermogen te veranderen. De kopie van de identiteitskaart van uw broer A.(.. ) bevestigt hoogstens diens 

identiteit, maar doet verder geen enkele uitspraak over uw asielmotieven. Tot slot legt u een schrijven 

voor van uw advocaat in België. In diens schrijven pleit uw advocaat voor het stopzetten van uw 

vasthouding in een welbepaalde plaats, met name het transitcentrum Caricole. Het CGVS is in deze niet 

bevoegd uitspraak te doen over uw detentie en wijst er op dat uw detentie in België van geen tel is voor 

de beoordeling van uw nood aan internationale bescherming. Het is bovendien geheel onduidelijk 

waarnaar uw advocaat verwijst wanneer hij stelt dat uw verblijf in het transitcentrum een 

traumatiserende ervaring is omdat het u uw detentie in uw land van herkomst laat herbeleven. In het 

kader van uw beide asielaanvragen heeft u namelijk geen melding gemaakt van een detentie in Egypte. 

Evenmin is het geloofwaardig dat de medische situatie van uw broer, die volgens uw advocaat werd 

gefolterd en zijn onderste ledematen heeft verloren, dramatische gevolgen heeft voor uw 

psychologische gezondheid. Er kan namelijk niet worden geloofd dat uw broer ledematen verloor in de 

door u beschreven context.  

 

In de 'Schriftelijke Verklaring Meervoudige Aanvraag' vermeldt u nog een gedetailleerd medisch rapport 

waarin uw fysieke en psychische toestand wordt beschreven en andere documenten betreffende uw 

asielmotieven die zich momenteel nog bij het Egyptisch Parket-Generaal zouden bevinden (zie 

Schriftelijke Verklaring Meervoudige Aanvraag, vraag 6). Dit zijn evenwel weinig meer dan loutere 

beweringen waarmee het CGVS geen rekening kan houden bij de beoordeling van uw nood aan 

internationale bescherming.”. 

 

Verzoeker geeft in onderhavig verzoekschrift weliswaar een uitgebreide uiteenzetting over het feit dat de 

commissaris-generaal zijn documenten niet aan een deugdelijk en rigoureus onderzoek zou hebben 

onderworpen, maar gaat volledig voorbij aan de hiervoor geciteerde motieven, die hij geenszins in 

concreto weerlegt, alsook aan de motieven in het voormelde arrest van de Raad van 24 januari 2018. 

Hoe dan ook, voorhouden dat de asielaanvraag van verzoeker niet aan een voldoende rigoureus 

onderzoek werd onderworpen, kan niet ernstig worden volgehouden.  

 

Verder dient te worden benadrukt dat in het kader van de eerste asielaanvraag al is komen vast te staan 

dat verzoekers verhaal op diverse wezenlijke punten ongeloofwaardig is. Aangezien verzoeker zijn 

relatie/huwelijk met een christelijke vrouw niet aannemelijk weet te maken, kan evenmin geloof worden 

gehecht aan zijn bewering als zouden hij en zijn familie omwille van deze relatie/huwelijk problemen 
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hebben gekend. Dit klemt des te meer daar verzoeker er evenmin in slaagt deze problemen 

geloofwaardig voor te stellen.  

 

Verzoeker wijst erop dat hij een medisch attest neerlegde waarin werd geattesteerd dat het been van 

zijn broer werd geamputeerd en dat een foto werd overgemaakt waarbij de broer is te zien op een 

ziekenhuisbed met één geamputeerd been. Verzoeker stelt voorts dat de foto overeenkomt met de 

vaststellingen die werden opgetekend in het medisch attest van 29 november 2017 en waarbij wordt 

gesteld dat zijn been niet meer kon worden gered. Voorts meent verzoeker dat deze nieuwe stukken 

stroken met zijn verklaringen die hij heeft afgelegd tijdens de eerste asielprocedure waarbij hij stelde dat 

het been van zijn broer werd gebroken.  

 

Vooreerst moet worden opgemerkt dat de neergelegde medische attesten zijn opgesteld in hoofde van 

zijn broer. Aangezien verzoeker zijn relatie/huwelijk met een christelijke vrouw niet aannemelijk weet te 

maken, kan evenmin geloof worden gehecht aan zijn bewering als zouden hij en zijn familie omwille van 

deze relatie/huwelijk problemen hebben gekend. In dit opzicht kunnen deze medische attesten, waarin 

de letsels en verwondingen van zijn broer worden besproken, die deze ten gevolge van de reeds 

ongeloofwaardig bevonden problemen zou hebben opgelopen dan ook geen ander licht werpen op het 

ongeloofwaardige asielrelaas.  

 

Voor zover verzoeker ter zitting te kennen geeft dat deze stukken aantonen in welke omstandigheden 

de familie met elkaar in vete is, blijkt uit deze attesten niet in welke concrete omstandigheden 

verzoekers broer deze letsels en verwondingen heeft opgelopen en of deze het gevolg zouden zijn van 

verzoekers huwelijk met een christelijke vrouw.  

 

Waar verzoeker oppert dat hij niet gehoord werd door de verwerende partij, moet worden opgemerkt dat 

de verwerende partij niet verplicht is om verzoeker te horen. Bovendien concretiseert verzoeker niet 

welke specifieke omstandigheden hij dan wel zou hebben aangevoerd binnen het kader van het 

hoorrecht die zouden hebben kunnen leiden tot een andere afloop van de administratieve procedure, 

met name het al dan niet in overweging nemen van zijn tweede asielaanvraag. 

 

Wat betreft de door verzoeker in het verzoekschrift aangehaalde foto die naar eigen zeggen werd 

overgemaakt moet worden opgemerkt dat noch het rechtsplegingsdossier van verzoekers eerste 

asielaanvraag, noch het rechtsplegingsdossier van verzoekers tweede asielaanvraag een foto werd 

neergelegd. Deze foto werd evenmin bij onderhavig verzoekschrift gevoegd. Ter terechtzitting legt 

verzoeker per aanvullende nota de voormelde foto neer. Een dergelijke foto kan echter niet volstaan om 

verzoekers asielrelaas te staven. In de mate dat al kan worden aangenomen dat het om verzoekers 

broer gaat op deze foto, kan uit een dergelijke foto eveneens niet worden afgeleid op welke wijze en in 

welke concrete omstandigheden verzoekers broer de vermeende verwondingen opliep en in het 

ziekenhuis terecht kwam. 

 

Een algemene en theoretische toelichting of het citeren van internationale bepalingen, in casu artikel 3 

van het EVRM, in het verzoekschrift laat de Raad niet toe om vast te stellen dat verzoeker nieuwe 

elementen in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet heeft aangebracht. 

 

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift, onder verwijzing naar citaten uit verschillende rapporten stelt dat 

hij gelet op het feit dat hij met een vals paspoort naar België is gereisd, bij zijn verwijdering naar Egypte 

een reëel risico loopt om te worden blootgesteld aan een door artikelen 2 en 3 van het EVRM verboden 

behandeling aangezien hij riskeert te worden gearresteerd en veroordeeld op basis van het 

Strafwetboek en de detentieomstandigheden in de Egyptische gevangenissen onmenselijk en zelfs 

levensbedreigend zijn, stelt de Raad vast dat verzoeker in het kader van zijn eerste asielaanvraag 

verklaarde dat hij Egypte verlaten had met zijn eigen paspoort (stuk 5, gehoorverslag, p. 4). 

 

Daarnaast wordt vastgesteld dat verzoeker dit element nooit eerder heeft aangevoerd bij de Dienst 

Vreemdelingenzaken of op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, noch 

naar aanleiding van zijn eerste asielaanvraag, noch naar aanleiding van zijn tweede asielaanvraag. 

Indien verzoeker werkelijk zulke vrees koesterde, dient immers te worden aangenomen dat deze vrees 

reeds bestond ten tijde van zijn vorige asielaanvraag, waardoor van verzoeker kon worden verwacht dat 

hij deze van bij aanvang van de asielprocedure zou kenbaar hebben gemaakt. Er kan bovendien niet 

worden ingezien om welke reden verzoeker een dergelijk essentieel element niet eerder heeft vermeld. 

Immers, van verzoeker, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van 

de Belgische autoriteiten vraagt, mag worden verwacht dat hij alle elementen ter ondersteuning van zijn 
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asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt en dit reeds van bij aanvang van de 

asielprocedure, daar op hem de verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen aan de 

asielprocedure. Het feit dat verzoeker het element waarop hij thans zijn asielaanvraag steunt niet bij 

aanvang van de asielprocedure vermeldt, doet afbreuk aan de geloofwaardigheid ervan. Bovendien 

brengt verzoeker naast het citeren van enkele artikelen van het Egyptische strafwetboek geen informatie 

bij over de manier waarop de facto in Egypte wordt omgegaan met een dergelijke situatie. Het louter 

citeren uit het strafwetboek om vervolgens de situatie in Egyptische gevangenissen aan te kaarten 

volstaat dan ook niet om aan te tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd 

en vervolgd of dat er wat hem betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de 

definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Deze vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige 

schade dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hierover in gebreke 

 

Daarnaast oordeelt de commissaris-generaal op basis van de informatie gevoegd aan het administratief 

dossier, die gebaseerd is op een veelheid aan bronnen, dat er voor burgers afkomstig uit Egypte actueel 

geen reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet is. 

De bestreden beslissing stelt dienaangaande als volgt: “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.” 
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Verzoeker blijkt ten slotte niet de minste concrete poging te ondernemen om hoger aangehaalde 

pertinente motieven te ontkrachten.  

 

2.3. Gelet op het geheel van wat voorafgaat treedt de Raad de commissaris-generaal bij waar deze 

besluit dat verzoeker geen nieuwe elementen aanbrengt die de kans aanzienlijk groter maken dat zij 

voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire 

bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet in aanmerking komt. 

 

2.4. Voorts wijst de Raad erop dat in de bestreden beslissing correct wordt gesteld als volgt: 

“Bij gebrek aan nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker voor 

erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 

48/4 in aanmerking komt, moet de commissaris-generaal, in overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste 

lid van de Vreemdelingenwet, op een met redenen omklede wijze oordelen of een terugkeerbesluit niet 

leidt tot direct of indirect refoulement.  

 

Het CGVS merkt hierbij op dat het in het kader van de haar op grond van de Vreemdelingenwet 

toegekende bevoegdheid uitsluitend uitspraak doet over de erkenning van de hoedanigheid van 

vluchteling of over de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij het beoordelen of een 

verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van het non-

refoulementbeginsel is de bevoegdheid van het CGVS bijgevolg beperkt tot een onderzoek van de 

elementen die verband houden met de criteria bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van de 

Vreemdelingenwet. Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat er geen nieuwe elementen 

aan de orde zijn of door u zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat u voor erkenning 

als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in 

aanmerking komt.  

 

Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst, met alle door u 

afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken dient besloten te worden dat er actueel geen 

elementen voorhanden zijn die er op wijzen dat een terugkeerbesluit naar uw land van herkomst een 

schending uitmaakt van het non-refoulementbeginsel.  

 

Wat de eventuele problemen betreft die geen verband houden met de criteria bepaald in de artikelen 

48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, wijst het CGVS er op dat de Dienst Vreemdelingenzaken 

dienaangaande vastgesteld heeft dat gezien er geen andere verblijfsprocedures zijn ingediend waarvoor 

DVZ verantwoordelijk is en er dus geen schending van artikel 3 EVRM is aangetoond (zie Administratief 

Dossier, attest DVZ).  

 

Bijgevolg dient dan ook besloten te worden dat er geen elementen voorhanden zijn waaruit kan blijken 

dat een verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van het non-

refoulementbeginsel.”. 

 

Het enig middel is ongegrond. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn geheel overgenomen. 

 

2.5. In tegenstelling tot hetgeen verzoeker vraagt, kan de Raad de beslissing houdende weigering van 

inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag slechts vernietigen om specifieke redenen 

zoals bepaald in artikel 39/2, § 1, 2° en 3°, van de Vreemdelingenwet, redenen die in casu niet worden 

aangetoond, zoals blijkt uit wat voorafgaat. Het verzoek tot vernietiging kan derhalve niet worden 

ingewilligd. 
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig februari tweeduizend achttien 

door: 

 

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

 

dhr. R. VAN DAMME, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

R. VAN DAMME  C. DIGNEF 

 


