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nr. 40 739 van 24 maart 2010

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Egyptische nationaliteit te zijn, op 6 januari 2010 heeft

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

11 december 2009.

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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 17 februari 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12 maart 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat E. SCHOUTEN, die loco advocaat S. MICHOLT verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché B. BETTENS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De voornaamste gegevens van de zaak kunnen als volgt worden samengevat:

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

binnengekomen op 26 februari 2009 en heeft zich vluchteling verklaard op 27 februari 2009.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 23 maart

2009 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 7 juli 2009.

1.3. Op 11 december 2009 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 14 december 2009 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:
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A. Feitenrelaas

U verklaart geboren te zijn in Al-Miniya, de Egyptische nationaliteit te bezitten en kopt te zijn. Uw

vader is burgerlijk ingenieur en werkt voor een staatsonderneming, uw moeder is secretaresse op het

tribunaal van al-Miniya. U hebt sedert geruime tijd problemen met uw zicht, dat steeds minder wordt.

Sinds juni 2006 woonde u voornamelijk in Ghardaka (wijk al-Hadaba), waar u een appartement betrok,

en werkte u in een winkel gesitueerd in hotel ‘Coral Sea’. Op een dag maakte u kennis met drie Duitse

toeristen, jullie kwamen aan de praat en u nodigde hen uit een bezoek aan uw familie in al-Miniya te

brengen. Op 21 maart 2008 gingen u en de Duitsers naar uw familie. De volgende dag, u was met uw

gasten aan het praten in het salon, werd er op de deur geklopt. Uw moeder deed open, waarna u

geschreeuw hoorde en beledigingen die geroepen werden. U ging op het geluid af en moet per ongeluk

een van de personen die binnengevallen waren van de trap geduwd hebben. Uw moeder kon de deur

sluiten. Deze personen zouden volgens uw moeder gezegd hebben dat de ‘onreinen’ die met uw man

en priester J.(…) waren meegekomen en wilden prediken, weg moesten gaan. Volgens uw moeder

waren deze personen niet uit jullie regio afkomstig. De Duitsers raadden uw moeder aan de politie te

bellen, maar uw moeder wilde hieraan geen gevolg geven daar jullie voorafgaandelijk geen

toestemming aan het Ministerie van Toerisme hadden gevraagd om deze Duitse toeristen te ontvangen.

De sanctie op een dergelijke overtreding kent u niet. Daarenboven vreesden jullie dat uw moeder een

getuigenis zou moeten afleggen tegen deze extremisten en daardoor op haar beurt met hen problemen

zou kennen. Uw moeder contacteerde daarop uw vader die quasi onmiddellijk van zijn werk kwam en u

en de Duitsers in de auto van een moslimvriend terug naar Ghardaka bracht, waar u gewoon weer uw

werk hervatte. Rond Pasen (april 2008) belde u uw vader die u liet weten dat u beter niet naar huis

kwam daar hij via een aantal personen had vernomen dat de persoon die u per ongeluk geduwd had

een aantal breuken had opgelopen en in coma lag. Noch u, noch uw familie ondernam stappen om de

identiteit van het slachtoffer of de groepering waartoe hij behoorde te achterhalen. Uw zicht bleef

verslechteren en uiteindelijk werd u door uw baas ontslagen. U leefde van uw spaargeld en kreeg

financiële ondersteuning van uw vader daar u omwille van uw steeds maar slechter wordende

gezichtsvermogen, geen ander werk kon vinden. Toeristen raadden u aan naar Europa te gaan om

medische hulp te zoeken. U praatte hierover met uw vader die u aanraadde naar Londen te gaan, zo

was u veilig voor de extremisten en kon u medische hulp krijgen. Uw vader contacteerde intussen een

reisagent om uw vertrek uit het land te regelen. Op 2 februari 2009 vertrok u met de bus naar Caïro,

waar u een drietal dagen bij uw broer verbleef. Op 5 februari vertrok u vanuit de luchthaven van Caïro,

in het gezelschap van de reisagent naar Turkije. Daar deze persoon alle formaliteiten regelde en de

paspoorten toonde bij de verschillende controles, weet u niet of u al dan niet met uw eigen paspoort

reisde. U verbleef een vijftiental dagen in een kamer in Istanbul met nog een groot aantal mensen,

waarna u per vrachtwagen naar België kwam, waar u op 27 februari 2009 asiel aanvroeg. U hebt nog

regelmatig telefonisch contact met uw familie doch daar zij weten dat u zich verdrietig voelt, delen ze u

enkel telkens mee dat alles goed is.

B. Motivering

Na het gehoor op het Commissariaar-generaal (CGVS) dient opgemerkt dat u niet aannemelijk

hebt gemaakt uw land van herkomst te hebben verlaten uit een gegronde vrees voor vervolging

zoals begrepen onder de Conventie van Genève, noch een reëel risico te lopen op het lijden van

ernstige schade zoals begrepen onder de definitie van subsidiaire bescherming en wel om volgende

redenen.

Zo verklaart u dat noch u, noch iemand uit uw familie ooit politiek actief is geweest, noch ooit

problemen met de autoriteiten heeft gehad. Daarenboven werkte uw vader voor een staatsonderneming

en werkte uw moeder op het tribunaal, waaruit nogmaals kan worden afgeleid dat jullie op goede voet

stonden met de autoriteiten (CGVS, pp.1-2). In dit opzicht wekt het dan ook de nodige verbazing dat

u en uw familie, na de aanval op uw huis door de drie extremisten, geen klacht tegen deze personen

hebben neergelegd. U verklaart dit vooreerst te hebben nagelaten daar u voorheen geen toestemming

had gevraagd, wat wel de geijkte procedure was, om buitenlandse gasten te ontvangen en u

daarenboven vreesde dat deze extremisten zich na het neerleggen van een klacht wel eens op u en uw

familie zouden kunnen wreken (CGVS, pp.3-4). Wat betreft de sanctie dient opgemerkt dat dit louter

een veronderstelling is van uwentwege daar u niet met zekerheid kunt stellen of er effectief een

sanctie zal volgen, en u er sowieso geen idee van heeft wat zulk een sanctie inhoudt. Daarenboven kan

er gezien de ernst van het door u geschilderde incident, u achtte het immers ernstig genoeg om het land

te verlaten, van uitgegaan worden dat u deze sanctie ondergeschikt zou achten aan het inroepen van

de bescherming van de autoriteiten. Wat betreft uw vrees voor de wraak van de extremisten

dient opgemerkt dat ook dit louter veronderstellingen zijn van uwentwege temeer u later tijdens het



RvV X - Pagina 3

gehoor zelf verklaart dat uw familie, in/bij wier huis het incident zich had afgespeeld, niet meer door

deze mannen werd verontrust (CGVS, p.5).

Voorts dient aangestipt dat uw onwetendheid aangaande de identiteit van de persoon die u

per ongeluk had geduwd en uw onwetendheid omtrent de groepering waartoe deze persoon zou

behoren weerom verbazing wekt. U gevraagd of u en uw ouders inspanningen hebben gedaan om

meer informatie hieromtrent te bekomen, ontkent dit en stelt dat er geen getuigen waren van het incident

en u daarenboven intussen terug in Ghardaka verbleef (CGVS, p.4). Ook deze uitleg biedt geen

afdoende verschoning voor deze toch wel nonchalante houding daar u uit vrees voor deze groepering

het land hebt verlaten en er dan toch van uit kan worden gegaan dat u alle mogelijke inspanningen zou

verrichten zich hieromtrent te informeren, temeer uw vader blijkbaar wel mensen kende die eventueel

meer informatie zouden kunnen verstrekken. Via hen had u immers al informatie aangaande de

medische toestand van het ‘slachtoffer’ bekomen (CGVS, p.4). Kennis omtrent de identiteit van

diegenen die u vreest is immers essentieel om uw vrees voor vervolging correct te kunnen inschatten.

Verder dient opgemerkt dat u na uw terugkeer naar Ghardaka en na het hernemen van uw job, u

geen verdere problemen met deze groepering hebt gekend, wat toch wel wijst op het ‘lokale en

éénmalige karakter’ van dit door u aangehaalde probleem en er bijgevolg geen reden is waarom u er

niet zou kunnen blijven wonen (CGVS, p.5). Zo u zich dan al ‘niet op uw gemak voelde’ in Ghardaka,

stond er u daarenboven niets in de weg om zich in een andere regio in Egypte te vestigen. Immers u

hiernaar gepeild, geeft zelf aan dat dit zeker een mogelijkheid is, maar dat u omwille van de problemen

met uw zicht, geen werk kan vinden (CGVS, p.6). Dit is echter louter een economisch motief dat

niet ressorteert onder de Conventie van Genève. Wat betreft uw bijkomende verklaring te vrezen dat er

u ooit ’iemand’ op het spoor zal komen dient opgemerkt dat ook dit een louter een hypothese is,

temeer u, en zoals reeds werd opgemerkt, dat u na het incident nog bijna een jaar probleemloos in

Ghardaka verbleef. Uw verklaring dat u na te zijn ontslagen niet zo veel meer buitenkwam doet hieraan

geen afbreuk (CGVS, p.6).

Ook wat betreft de door u beweerde reisweg dienen er nog een aantal opmerkingen te

worden gemaakt. Zo verklaart u niet te weten of u al dan niet met uw eigen paspoort hebt gereisd.

Het document zou zich immers voornamelijk in handen van de reisagent hebben bevonden en het zou

ook deze persoon zijn geweest die het document tijdens de controles op de verschillende luchthavens

zou hebben getoond (CGVS, p.2). Vooreerst kan uw onwetendheid omtrent het door u gebruikte

paspoort totaal niet overtuigen. U erop gewezen dat u dit toch had kunnen vragen, kunt enkel stellen

te vermoeden met uw eigen paspoort te hebben gereisd, om hier onmiddellijk aan toe te voegen dat u

hier echter niet zeker van bent. Gezien het algemeen geweten is dat de identiteitscontroles op

de luchthavens zeer strict en individueel zijn, is het totaal niet geloofwaardig dat u dit niet zou weten en

dat u nooit zelf dit document zou hebben moeten tonen. Ook de vaststelling dat u gedurende zes dagen

in een vrachtwagen van Turkije naar België bent gereisd doch geen enkele notie blijkt te hebben van

de landen/plaatsen waar u doorheen bent gereisd kan niet overtuigen (CGVS, p.2). Uit bovenstaande

kan geconcludeerd worden dat u geen enkel reisbescheiden neerlegt en zo vrijwillig iedere controle van

uw reisweg en de datum van vertrek uit Egypte en aankomst in België onmogelijk maakt.

Gezien bovenstaande observaties hebt u niet aannemelijk gemaakt een vrees voor vervolging in de

zin van de Conventie van Genève te koesteren, noch een reëel risico te lopen op het lijden van

ernstige schade zoals begrepen onder de definitie van subsidiaire bescherming.

Wat betreft uw medische problemen, u legt ter ondersteuning hiervan een medisch attest neer,

dient aangestipt dat u zich voor de beoordeling van medische elementen dient te richten tot de

geëigende procedure. Dit is een aanvraag voor een machtiging tot verblijf gericht aan de Minister of

zijn gemachtigde op basis van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980.

Ter ondersteuning van uw asielrelaas legt u volgende documenten neer: uw identiteitskaart,

uw doopakte, uw geboorteakte, uw diploma van school, attest dienstvrijstelling leger, en uw

‘woonattest’ Ghardaka. U toonde daarenboven het visitekaartje van uw priester. Deze documenten

hebben betrekking op gegevens die hier niet ter discussie staan en bijgevolg vermogen deze elementen

niet de appreciatie inzake uw dossier in positieve zin om te buigen.

C. Conclusie

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

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 48/3 en 48/4 van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
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van vreemdelingen (Vreemdelingenwet), artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de

status van vluchtelingen van 28 juli 1951 en de materiële motiveringsplicht, onderneemt verzoeker een

poging om de verschillende motieven van de betreden beslissing te verklaren of te weerleggen.

2.2. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag verworpen omdat (i) het de nodige

verbazing wekt dat verzoeker en zijn familie, na de aanval op zijn huis door drie extremisten, geen

klacht tegen deze personen hebben neergelegd, (ii) ook zijn onwetendheid aangaande de identiteit van

de persoon die hij per ongeluk had geduwd en zijn onwetendheid omtrent de groepering waartoe deze

persoon zou behoren verbazing wekt, (iii) hij na zijn terugkeer naar Ghardaka en na het hernemen van

zijn job geen verdere problemen met deze groepering meer heeft gekend, wat wijst op het ‘lokale en

éénmalige karakter’ van dit door hem aangehaalde probleem en er bijgevolg geen reden is waarom hij

er niet zou kunnen blijven wonen, (iv) er daarenboven niets in de weg staat om zich in een andere regio

in Egypte te vestigen, (v) verzoeker verklaart niet te weten of hij vanuit Egypte naar Turkije al dan niet

met zijn eigen paspoort heeft gereisd en hij evenmin enige notie blijkt te hebben van de landen waar hij

doorheen is gereisd tijdens zijn reis van Turkije naar België, (vi) hij zich voor de beoordeling van

medische elementen dient te richten tot de hiertoe geëigende procedure en (vii) de door hem

neergelegde documenten, met name zijn identiteitskaart, geboorteakte, diploma, attest dienstvrijstelling

leger en een woonattest Ghardaka betrekking hebben op gegevens die niet ter discussie staan en

derhalve niet vermogen de appreciatie in zijn dossier in positieve zin om te buigen.

2.3. De bewijslast rust in beginsel bij de asielzoeker en dit geldt ook voor de ernst van de gevreesde

vervolging, die een essentieel onderdeel is van de hoedanigheid van vluchteling. De Raad moet

oordelen over de geloofwaardigheid van de subjectieve vrees van de kandidaat-vluchteling en of deze

een objectieve grondoorzaak heeft. Dit impliceert dat de verklaringen coherent, consistent en

geloofwaardig moeten zijn en kaderen in de objectieve gegevens van een concrete situatie. (UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, nrs.

40, 41, 195, 196 en J. HATHAWAY, The law of refugee status, Butterworths, Toronto, 1991 blz. 72). Het

voordeel van de twijfel kan slechts worden verleend indien alle elementen werden onderzocht en men

overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et

critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, 54). De ongeloofwaardigheid

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

incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dient een

beslissing te nemen die op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft daarbij aan waarom een kandidaat-

vluchteling (niet) beantwoordt aan de erkenningscriteria van artikel 48/3 en artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Hij dient daarbij niet noodzakelijk expliciet op elk aangevoerd argument in te gaan.

2.4. Na lezing van het administratief dossier concludeert de Raad dat verzoeker er allerminst in

geslaagd is om een gegronde vrees voor vervolging vanwege moslimextremisten aannemelijk te maken.

Vooreerst geeft verzoeker geen aannemelijke verklaring hoe de drie extremisten, die volgens verzoeker

zelfs niet afkomstig waren uit de regio (administratief dossier, stuk 5, p. 3 en p. 5), op de hoogte zouden

zijn geweest van het feit dat verzoeker samen met drie Duitse toeristen op bezoek was bij zijn ouders.

Verder is het de Raad niet duidelijk waarom deze drie onbekenden dermate geagiteerd zouden zijn

geweest door de aanwezigheid van de toeristen, terwijl het feit dat verzoeker en zijn familie

praktiserende kopten zijn en verzoekers vader nauw zou hebben samengewerkt met de evangelische

priester J. (administratief dossier, stuk 5, p. 3), voordien blijkbaar nooit tot problemen heeft geleid.

Daarenboven acht de Raad de door verzoeker geschetste gang van zaken hoogst merkwaardig. Zo is

het onbegrijpelijk dat er vlak voor de woning, aan de voordeur, van verzoekers ouders een ongeluk

gebeurt, met name een man die van de trap valt, zonder enig opzet geduwd door verzoeker, en

verzoekers moeder vervolgens gewoon de deur zou hebben gesloten zonder dat er iemand nog naar

het slachtoffer zou hebben omgekeken en zonder dat de hulpdiensten en/of de politie zouden zijn

gecontacteerd (administratief dossier, stuk 5, p. 3).

Verder blijkt uit de verzoekers verklaringen dat verzoeker noch zijn familie klacht hebben ingediend

tegen hun belagers (administratief dossier, stuk 5, p. 3-4), dat ook de extremisten geen klacht tegen

verzoeker hebben ingediend, terwijl nochtans een van hen in coma zou zijn geraakt nadat hij door

verzoeker van de trap zou zijn geduwd (p. 4), dat verzoeker na het incident nog bijna een jaar in

Ghardaka heeft gewerkt en gewoond en gedurende deze periode geen verdere problemen heeft gekend

met extremisten en ook zijn ouders geen problemen kenden ten gevolge van het incident dat zich op 22

maart 2008 zou hebben voorgedaan (p. 5). Gelet op deze vaststellingen, treedt de Raad de



RvV X - Pagina 5

Commissaris-generaal bij in zijn conclusie dat het door verzoeker aangehaalde probleem, zo hieraan

enig geloof zou worden gehecht, duidelijk een lokaal en eenmalig karakter heeft. De Raad benadrukt dat

er slechts sprake kan zijn van vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag indien de ondergane of

gevreesde feiten wegens hun aard of herhaald karakter voldoende ernstig zijn, ofwel omdat zij een

ernstige inbreuk vormen op de mensenrechten, ofwel omdat zij de persoon die de inbreuk heeft

ondergaan, alle gegevens van de zaak in aanmerking genomen, duidelijk beletten zijn leven in het land

van herkomst verder te zetten, wat in casu duidelijk niet het geval is. De door verzoeker aangehaalde

feiten zijn immers onvoldoende zwaarwichtig om gewag te kunnen maken van vervolging in de zin van

het Vluchtelingenverdrag.

Volledigheidshalve wijst de Raad erop dat internationale bescherming slechts kan worden ingeroepen

bij gebrek aan nationale bescherming. Een asielzoeker dient immers alle mogelijkheden tot

bescherming uit te putten en aannemelijk te maken waarom hij geen enkel beroep kan doen op de

nationale autoriteiten. Dat verzoeker heeft nagelaten rechtsbescherming te zoeken bij zijn autoriteiten

doet afbreuk aan de ernst van de door hem ingeroepen vrees. Het verweer in het verzoekschrift dat het

neerleggen van een klacht niets zal veranderen aan de situatie omdat hij de extremisten (zijn agressors)

niet kent, mogelijke getuigen zeker niet bereid zullen zijn om officiële verklaringen af te leggen bij te

politie en een klacht tegen onbekenden niets zal opleveren, kan niet worden aanvaard als afdoende

verschoning voor verzoekers nalatige houding. Het betreffen immers louter veronderstellingen en

speculaties van zijnentwege die niet door het minste concreet element worden ondersteund. Ook een

mogelijke sanctie wegens het niet vragen van toestemming aan het Ministerie van Toerisme om

buitenlandse gasten te ontvangen, kan niet verklaren waarom verzoeker geen rechtsbescherming heeft

gezocht. Zoals terecht wordt opgemerkt in de bestreden beslissing, kan er immers van uitgegaan

worden dat verzoeker dergelijke sanctie ondergeschikt zou achten aan het inroepen van de

bescherming van zijn autoriteiten, temeer daar hij het door hem aangehaalde incident ernstig genoeg

achtte om het land te verlaten. In de mate verzoeker nog suggereert dat de overheid er niet zal in slagen

om effectieve bescherming te bieden, wijst de Raad erop dat artikel 48/5, § 2, tweede lid van de

Vreemdelingenwet bepaalt dat bescherming in het algemeen geboden wordt wanneer in casu de staat

redelijke maatregelen tot voorkoming van vervolging treft onder andere door de instelling van een

doeltreffend juridisch systeem voor opsporing, gerechtelijke vervolging en bestraffing van handelingen

die vervolging vormen, en wanneer de verzoeker toegang tot dergelijke bescherming heeft. Verzoeker

toont geenszins aan dat hem deze bescherming zou ontzegd worden.

Ten overvloede benadrukt de Raad dat uit artikel 48/5, §3 van de Vreemdelingenwet volgt dat er geen

behoefte aan bescherming is, indien er in een deel van het land van herkomst geen gegronde vrees

bestaat voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade, en indien van de verzoeker

redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij in dat deel van het land blijft. De Commissaris-generaal kon

op goede gronden oordelen dat niets verzoeker in de weg stond om zich elders in Egypte te vestigen

om zijn problemen met de extremisten te vermijden. Niet alleen blijkt uit verzoekers verklaringen dat hij

na het incident op 22 maart 2008 nog bijna een jaar zonder problemen in Ghardaka heeft verbleven,

daarenboven verklaarde hij dat het voor hem in principe wel mogelijk zou zijn om in een andere regio in

Egypte te leven maar dat hij niet kan werken omwille van de problemen met zijn zicht (administratief

dossier, stuk 5, p. 6). Hieromtrent oordeelde de Commissaris-generaal terecht dat dit een louter

economisch motief betreft dat niet ressorteert onder de Conventie van Genève. De blote bewering in het

verzoekschrift dat de extremisten hem zullen blijven zoeken en hij zich nergens in Egypte veilig zal

voelen, wederom louter gesteund op vermoedens en speculaties van zijnentwege, doet geen afbreuk

aan bovenstaande overwegingen.

2.5. Gelet op bovenstaande determinerende motieven, die leiden tot het besluit dat in hoofde van

verzoeker geen gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 1, A (2) van de

Vluchtelingenconventie juncto artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden aangenomen, is de

motivering van de bestreden beslissing betreffende verzoekers onwetendheid aangaande de identiteit

van de persoon die hij per ongeluk zou hebben geduwd en omtrent de groepering waartoe deze

persoon zou behoren, alsook betreffende zijn onwetendheid omtrent het door hem gebruikte paspoort,

bijkomstig en niet determinerend. Kritiek op deze motieven kan dan ook niet leiden tot hervorming van

de bestreden beslissing.

2.6. De Raad stelt vast dat verzoeker de motivering in de bestreden beslissing met betrekking tot de

door hem neergelegde documenten niet betwist. De Raad neemt dan ook om dezelfde redenen als de

Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de ingediende stukken niet in aanmerking

als bewijs van de voorgehouden vrees voor vervolging.
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2.7. Na lezing van het geheel van verzoekers verklaringen, kan de Raad zich niet van de indruk ontdoen

dat verzoeker zijn land van herkomst louter om medische redenen heeft verlaten. Zo leest de Raad in

het gehoorverslag “De klanten van de winkel, ik praatte daar vaak mee en ik vertelde over mijn

oogproblemen, ze zeiden waarom geen bril of een operatie. Ik werd opgevolgd door oogspecialisten,

maar ze vonden het probleem niet. De toeristen zeiden waarom niet naar het buitenland, daar kan men

je onderzoeken en misschien genezen. Bij ons is er altijd kans op genezing, dus je moet naar Europa. Ik

vertelde dit aan vader en vroeg wat hij ervan dacht. Mijn vader zei, ik heb nagedacht, als je naar Londen

gaat, dan zul je beschermd zijn tegen die mensen en kan je zicht verbeteren. Hij zei dat ze het nodige

voor de ogen zouden doen en je zal genezen. Ik heb gehoord dat ze in Londen heel efficiënt zijn.”

(administratief dossier, stuk 5, p. 5). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is, in het kader van het

onderzoek van een asielaanvraag of een verzoek tot toekenning van de subsidiaire bescherming, echter

niet bevoegd om zich uit te spreken over het recht op verblijf op het grondgebied omwille van medische

redenen. Zoals reeds werd aangestipt in de bestreden beslissing dient verzoeker zich voor de

beoordeling van medische elementen te richten tot de hiertoe geëigende procedure.

2.8. Het is de taak van de verzoeker om zijn verzoek om internationale bescherming te staven en deze

regel geldt onverkort wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus. De Raad stelt vast dat verzoeker

zich voor zijn verzoek tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op geen andere gronden

beroept dan de elementen aangehaald in het kader van zijn asielaanvraag. Inzake verzoekers

vluchtmotieven werd evenwel besloten dat deze niet getuigen van een gegronde vrees voor vervolging

in de zin van de Vluchtelingenconventie omdat de aangehaalde feiten – zo hieraan al enig geloof zou

worden gehecht – onvoldoende zwaarwichtig om gewag te kunnen maken van vervolging in de zin van

het Vluchtelingenverdrag, zijn ingeroepen vrees louter gebaseerd is op vermoedens en

veronderstellingen van zijnentwege, hij niet aannemelijk kan maken dat hij niet op de bescherming zou

kunnen rekenen van de Egyptische autoriteiten en hij desgevallend over een intern vluchtalternatief

beschikt. Bijgevolg kan op basis van dezelfde feiten evenmin worden besloten tot het bestaan van een

reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.9. De bestreden beslissing wordt gedragen door afdoende en pertinente motieven die steun vinden in

het administratief dossier. Verzoeker weerlegt de door de Commissaris-generaal weerhouden motieven

niet en hij voert geen concrete elementen aan die wijzen op het bestaan van een gegronde vrees voor

vervolging in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet noch toont hij aan dat hij bij terugkeer

naar het land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van

de Vreemdelingenwet.

Het enig middel is ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 24 maart 2010 door:

mevr. M.-C. GOETHALS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M.-C. GOETHALS


