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nr. 42 567 van 29 april 2010

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN, IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Egyptische nationaliteit te zijn, op 2 oktober 2007

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

staatlozen van 14 september 2007.

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 arrest nr. 195.099 van 3 juli 2009 van de Raad van State waarbij het arrest nr. 5 716 van 14

januari 2008 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wordt vernietigd.

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

Gelet op de beschikking van 4 maart 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 8 april 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat S. ISHAQUE, en van attaché E.

DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker kwam op 12 februari 2004 toe op Belgisch grondgebied en diende op 13 februari 2004

een asielaanvraag in.

1.2. De Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nam op 14 september 2007 een

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

Verzoeker werd hiervan per aangetekend schrijven dd. 17 september 2007 in kennis gesteld.

Dit vormt de bestreden beslissing welke luidt als volgt:



RvV X - Pagina 2

“A. Feitenrelaas

U, die verklaart de Egyptische nationaliteit te bezitten, zou afkomstig zijn van Aswan.

Samen met vier vrienden zou u het plan hebben opgevat om een politieke partij, al-Amal al-Masri

(Egyptian Hope) genaamd, te vormen.

Op 5 december 2002 zouden jullie een zelfgemaakt krantje hebben geschreven, waarin jullie het

Egyptisch staatsbestel bekritiseerden en een democratisch alternatief voorstelden. Jullie zouden dit aan

een muur in de universiteit hebben opgehangen. Het zou echter onmiddellijk verwijderd zijn. Er zou een

onderzoek zijn gestart maar men vond de opstellers niet. Jullie zouden vervolgens vrienden in het

studentenmilieu zijn beginnen aan te trekken om toe te treden tot jullie partij. Via een geheime

cellenstructuur, met u en uw vier vrienden als moedercel, zouden jullie een zeventigtal leden hebben

geteld. In februari en maart 2003 zouden u en uw vrienden drie pamfletten hebben geschrevenen

verspreid in de universiteit.

Op 5 april 2003 zou u zijn gearresteerd door de “amn ad-dawla” (staatsveiligheid). U zou ondervraagd

zijn over uw politieke activiteiten, maar zou alles hebben ontkend. Na twee maanden detentie in het

hoofdkwartier van de staatsveiligheid te Giza zou u op 2 juni 2003 bij gebrek aan bewijzen zijn

vrijgelaten, mits het ondertekenen van een blanco document.

Op 8 juli 2003, terwijl u in Aswan bij uw familie was, zou u opnieuw zijn gearresteerd en tot 22 juli 2003

zijn vastgehouden.

In september 2003 zou u zijn teruggekeerd naar Caïro voor het begin van het nieuwe academiejaar.

Eén van uw vrienden zou een appartement hebben gehuurd in het centrum van Caïro dat als hoofdzetel

van de partij zou fungeren. Jullie zouden begonnen zijn met het schrijven van een boek. U zou reeds

een hoofdstuk hebben geschreven waarin u een alternatief en democratisch staatsbestel voor Egypte

voorschrijft. U zou het aan uw vrienden hebben gegeven om het na te lezen. Hierop zou u naar uw

ouders in Aswan gegaan zijn voor de vakantie.

Op 10 november 2003 zou u, terwijl u zich met een vriend op café bevond, telefoon hebben gekregen

van uw neef met de melding dat de autoriteiten u bij u thuis in Aswan waren komen zoeken. Uw

rijbewijs, paspoort en universiteitsdocumenten zouden hierbij in beslag zijn genomen. U zou onmiddellijk

zijn ondergedoken.

Later zou u hebben vernomen dat uw vader twee dagen werd vastgehouden en ondervraagd en uw

moeder tien dagen. Uw vader zou van een bevriende rechter hebben vernomen dat de amn ad-dawla in

het appartement, dat dienst deed als hoofdzetel van de partij, was binnengevallen. Zij zouden daar alle

bezwarende documenten, waaronder het hoofdstuk dat u schreef, in beslag hebben genomen en uw

vier vrienden zouden zijn gearresteerd. Zij zouden na foltering uw naam als leider van de partij hebben

opgegeven.

U zou beschuldigd worden van het stichten van een verboden en criminele organisatie en van de

aantasting van de Egyptische grondwet.

Op 30 januari 2004 zou u uw land verlaten hebben. Op 12 februari 2004 zou u zijn aangekomen in

België. De volgende dag diende u een asielaanvraag in bij de Belgische asielinstanties.

U zou hier van uw zus vernomen hebben dat de amn ad-dawla nog regelmatig achter u komt vragen.

Ter ondersteuning van uw asielaanvraag legt u volgende documenten neer: studentenkaart 1994-95,

toelating aan universiteit voor het jaar 1994, attest unief academiejaar 1995-96, medisch attest van een

littekenbreuk (dd.24/02/2004), medisch attest + attest dat u afspraak heeft met psycholoog (dd.19/3/04),

attest van hospitalisatie (dd.02/04/2004).

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw 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 aannemelijk te maken.

Vooreerst moet worden opgemerkt dat er twijfels rijzen omtrent uw bewering dat u op het moment van

uw vlucht student was aan de universiteit van Cairo.

Zo beweerde u tijdens uw gehoor in dringend beroep dat u in 1994 begon en in 2003 in uw vierde jaar

zat. U zou uw derde jaar drie keer opnieuw (dus in totaal vier keer) hebben moeten doen en in

september 2003 uw vierde jaar een tweede keer zijn begonnen (CG 5/5/04, p.1, 15 en CG 30/10/06,

p.3).

Deze berekening klopt echter niet. U zou dan immers in 2001 aan uw vierde jaar zijn begonnen. Tijdens

uw gehoor ten gronde past u, wanneer u met deze fout wordt geconfronteerd, uw verklaringen aan en

verklaart u dat u uw vierde jaar geen twee maar drie keer heeft gedaan (CG 30/10/06, p.3).

Het feit dat u hierover geen coherente verklaringen kan afleggen, doet ernstige twijfels rijzen over de

geloofwaardigheid van uw bewering dat u anno 2003 nog aan de universiteit studeerde. Van een
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student aan de universiteit kan worden verwacht dat hij precies kan aangeven hoeveel jaar hij over zijn

studies heeft gedaan.

Wat dit betreft is het bovendien zeer opmerkelijk dat u zich, indien u tot 2003 zou hebben gestudeerd,

geen enkele naam van een van uw professoren kan herinneren (CG 30/10/06, p.5). Verder is het

opmerkelijk dat de personen die u als laatste decanen van uw faculteit benoemt, namelijk F.(…) S.(…)

S.(…) en diens opvolger M.(…) D.(…), niet de laatste decanen waren tot 2003.

Uit onze info blijkt immers dat D.(…) in 1996 werd aangesteld maar al in 1998 werd vervangen door een

andere decaan, van wie u schijnbaar nooit heeft gehoord. Dat u slechts de decanen van uw faculteit

kent tot in het jaar 1998 is hoogst merkwaardig, temeer u blijkbaar een bijzondere interesse had voor

decanen aangezien u volgens uw verklaringen verscheidene jaren diende te dubbelen wegens uw

kritiek op de decaan.

Vervolgens moet worden opgemerkt dat u geen enkel begin van bewijs kan voorleggen dat u na 1996

nog studeerde. De enige documenten van de universiteit die u kan voorleggen dateren van 1994, 1995

en 1996.

De twijfels over de geloofwaardigheid van uw bewering student te zijn geweest anno 2003, doen ook

twijfels rijzen over de geloofwaardigheid van uw vluchtrelaas aangezien uw activisme en dus ook uw

problemen zich afspeelden binnen het studentenmilieu.

Daarnaast moeten er ook enkele opmerkingen worden gemaakt over uw beweerde politieke

engagement.

Zo legt u zelf, wanneer u het over uw politiek engagement heeft, sterk de nadruk op vier wetten die de

publieke vrijheid van de bevolking verstikken. U verklaart dat een van de doelstellingen van uw

organisatie was om de onrechtvaardige wetten van Egypte te veranderen (DVZ p.15, vragenlijst

dd.11/6/04, sheet A p.1, CG 30/10/06, p.5). Een van de vier wetten waar u meermaals op terugkomt, is

de wet nr. 105 van 1980.

Het is echter uiterst bevreemdend dat u verklaart dat deze wet nog steeds geldig is (CG 30/10/06, p.5-

6), terwijl uit onze informatie blijkt dat deze wet al in 2003 werd afgeschaft.

Aangezien u zelf zo sterk de nadruk legt op deze wetten wanneer u het heeft over uw engagement, kan

worden verwacht dat u op de hoogte bent dat één van deze wetten veranderde in de periode dat u actief

was met uw groep.

Het is verder uiterst bevreemdend dat u niet weet dat er, tussen het verschijnen van uw krantje begin

december 2002 en uw vertrek uit Egypte in januari 2004, nog verkiezingen zijn geweest in Egypte (CG

30/10/06, p.7). In het artikel dat u in het krantje zou hebben geschreven, pleitte u immers voor het

houden van verkiezingen voor het parlement.

Echter, uit onze informatie blijkt dat er op 25 december 2003 tussentijdse verkiezingen werden

gehouden om twintig zetels te vullen. De reden van deze tussentijdse verkiezingen was het ontslag van

een aantal parlementsleden na een schandaal wegens ontduiking van hun dienstplicht dat in de zomer

van 2003 haar climax bereikte.

Van iemand die beweert politiek activist te zijn en te pleiten voor parlementaire verkiezingen, kan

worden verwacht dat hij hiervan op de hoogte is.

U heeft eveneens uiteenlopende verklaringen afgelegd over de samenkomsten met uw cel binnen de

organisatie. Zo verklaart u tijdens uw gehoor ten gronde dat u minstens één keer per week samenkwam

met hen (CG 30/10/06, p.9). Tijdens uw gehoor in dringend beroep gaf u daarentegen nogal een vaag

en allesomvattend antwoord op die vraag. U zou niet minstens eens per week hebben samengekomen

maar u zegt dat het ervan afhing: soms één keer per week, soms meerdere keren per week en soms

slechts één keer in meerdere weken (CG 5/5/04, p.6). Er kan worden verwacht dat uw verklaringen

hieromtrent iets meer coherent zijn.

Daarnaast moet worden opgemerkt dat u opmerkelijk vaag blijft over de verdere afwikkeling van de

zaak, hoewel uw vader via een bevriende rechter informatie kon bekomen over uw zaak.

U kan alleen zeggen dat de politie af en toe naar u komt zoeken en dat uw vader nogmaals is

ondervraagd (CG 30/10/06, p.19, CG 15/5/04, p.3). U weet in het geheel niet wat er verder met uw

vrienden is gebeurd en of er al dan niet een gerechtelijke procedure tegen hen loopt (CG 30/10/06,

p.17-18).

Het is bevreemdend dat u deze zaken niet weet, terwijl u via uw vader wel kon vernemen dat uw

vrienden u hadden beschuldigd de leider te zijn van de organisatie.

U kan ook niet aangeven waarom de autoriteiten plots in jullie appartement binnenvielen (CG 30/10/06,

p.19), noch waarom u initieel werd geviseerd. Het enige concrete element waarom u denkt dat u werd

verdacht van politieke activiteiten, is het feit dat u ongeveer zeven jaar eerder, in 1996, tijdens een
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zomerkamp openlijk de noodwet had bekritiseerd. U zegt erbij dat u pamfletten schreef, maar u weet

niet of ze daarvan op de hoogte waren (CG 15/5/04, p.10).

Hierbij moet worden opgemerkt dat u tijdens uw tweede gehoor op het Commissariaat-generaal nog een

andere mogelijke reden opgeeft waarom ze u verdachten.

U verklaart dat u ook op de universiteit politieke discussies voerde. Ondanks het feit dat u niet zeker

bent dat dit werkelijk de reden zou zijn, is het bevreemdend dat u dit niet eerder vermeldde als mogelijke

reden. Er kan immers worden verwacht dat u in de loop van uw asielprocedure coherente verklaringen

aflegt over de redenen van uw vervolging. Het feit dat u ook op de universiteit politieke discussies

voerde, is immers een belangrijke aanwijzing waarom de autoriteiten u zouden viseren.

Verder moet worden opgemerkt dat u in Egypte geen enkele poging heeft ondernomen om juridisch

advies of hulp in te winnen bij een advocaat. Dit terwijl u twee maal zou zijn gedetineerd.

Uw verklaring dat advocaten dergelijke zaken niet willen verdedigen, strookt niet met de informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt. Nadat u in november 2003 opnieuw werd gezocht, zou

uw vader wel info hebben ingewonnen via een bevriend rechter, maar voordien zou u nooit een

advocaat hebben geconsulteerd. Het is enigszins bevreemdend dat iemand die reeds twee maal werd

gedetineerd om politieke redenen zelfs geen juridisch advies heeft ingewonnen (CG 30/10/06, p.15, 17,

19).

Uit bovenstaande vaststellingen moet worden geconcludeerd dat u er niet in bent geslaagd 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, aannemelijk te maken.

Tot slot dient te worden vastgesteld dat u geen enkel begin van bewijs kan voorleggen van de door u

ingeroepen vluchtmotieven.

Met betrekking tot de folteringen die u verklaart te hebben ondergaan tijdens uw detentie, kan u geen

medische attesten voorleggen. U verklaart medische behandeling te hebben ondergaan in Egypte na uw

vrijlating, maar hiervan legt niets voor (CG 30/10/06 p.15). U legt evenmin enig reis- of

identiteitsdocument voor waardoor u uw identiteit noch uw reisweg kan staven.

De documenten die u heeft voorgelegd zijn niet van die aard dat ze bovenstaande appreciatie van uw

dossier wijzigen.

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 de rubriek “De Middelen” van zijn verzoekschrift (verzoekschrift, p. 3-11) levert verzoeker kritiek

op een aantal aspecten van de bestreden beslissing.

Verzoeker merkt op dat het gehoor bij het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen niet met behulp van een Arabische tolk doch in het Engels gebeurde, terwijl in de bestreden

beslissing is vermeld dat er een Arabische tolk aanwezig was.

Ook het feitenrelaas in de bestreden beslissing is volgens verzoeker niet correct weergegeven. Zo was

hij op 10 november 2003 niet op café toen hij telefoon kreeg van een familielid.

Verzoeker stelt dat uit deze elementen kan afgeleid worden dat onnauwkeurig te werk is gegaan wat

zich ook verderzet in de motivering van de bestreden beslissing.

Volgens verzoeker twijfelt de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen aan zijn

hoedanigheid van student omdat hij bij het gehoor correcties maakte met betrekking tot het vierde

studiejaar. Verzoeker geeft de desbetreffende passage van het gehoor weer en stelt dat hij

verschillende jaren heeft moeten overdoen waardoor zijn academische carrière verwarrend is voor

eenieder. Hij beweert dat hij zichzelf niet heeft tegengesproken, doch verbeterd. De vragen werden in

een sneltempo afgevuurd en verzoeker kreeg geen tijd om na te denken.“Verzoeker had hierna een

black-out i.v.m. de namen van zijn professoren waarop men niet is teruggekomen op een later tijdstip

gedurende het gehoor. Nochtans gebruikt men dit argument om te ontkrachten dat verzoeker student

was.” (verzoekschrift p. 4).

Verder levert verzoeker kritiek op de beslissing waar deze op basis van informatie van de website van

de universiteit besluit dat F. S. en M. D. niet de laatste decanen waren. Verzoeker stelt dat de gegevens

op de website niet correct zijn en dat M. I. D. wel degelijk decaan was voor het academiejaar 2003-
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2004. Verzoeker stelt dat het CGVS wederom overhaast te werk is gegaan. Verzoeker kondigt aan dat

hij nog bijkomende stukken zal neerleggen over het feit dat hij student was.

Daarnaast ontkent verzoeker dat hij ooit heeft gesteld dat de wet nr. 105 van 1980 nog geldig is,

waardoor het argument van het CGVS om te twijfelen aan verzoekers politieke engagement komt te

vervallen. Verzoeker geeft wederom de passage uit het gehoorverslag weer, waaruit volgens verzoeker

blijkt dat hij op de hoogte was dat er in 2003 “iets aan de hand was m.b.t. deze wet” (verzoekschrift, p.

5). Bovendien blijkt uit mensenrechtenrapporten van de Egyptian Organisation for Human Rights en

Amnesty International, die verzoeker weergeeft, dat de ongunstige werking van de wet nr. 105 van 1980

zelfs na de schrapping op 16 juni 2003 bleef bestaan. Hieruit blijkt dat er niet veel veranderd is aan de

ongunstige wetgeving in zijn land. Uit het gehoorverslag kan niet afgeleid worden dat verzoeker heeft

gezegd dat de wet nog geldig was. Verzoeker heeft gesteld dat sommige van de wetten nog bestonden,

wat impliceert dat sommige niet meer bestonden. Hij was op de hoogte dat er in 2003 voorbereidingen

waren.

Vervolgens gaat verzoeker in op de overweging uit de bestreden beslissing dat verzoeker niet wist dat

er op 25 december 2003 tussentijdse verkiezingen werden gehouden naar aanleiding van een

schandaal. Verzoeker geeft de passage uit het gehoorverslag weer, waarin verzoeker enkel gewag

maakt van verkiezingen toen hij reeds hier was. Verzoeker werpt op dat de oppositie meende dat de

tussentijdse verkiezingen nietig verklaard dienden te worden en staaft dit aan de hand van een bericht

over het arrest van het Egyptische grondwettelijk hof dienaangaande. Volgens verzoeker kon hij er te

goeder trouw van uitgaan dat de vraag van de dossierbehandelaar enkel parlementaire en geen

tussentijdse verkiezingen betrof. De vraag was algemeen gesteld en indien men meer informatie wenste

over het feit of verzoeker op de hoogte was van de tussentijdse verkiezingen van 25 december 2003,

had men hierover moeten doorvragen. Volgens verzoeker werd het besluit dat hij niet wist dat deze

verkiezingen hadden plaatsgevonden overhaast genomen.

Ook met betrekking tot de samenkomsten van de cel waartoe verzoeker behoorde, is volgens verzoeker

het verschil tussen de verschillende verklaringen miniem en onvoldoende ernstig om van een grote

tegenstrijdigheid te kunnen spreken.

Volgens verzoeker wordt hem door het CGVS verweten vaag te zijn over de afwikkeling van zijn zaak en

het feit dat hij via zijn vader niet meer informatie kan bekomen over zijn situatie of deze van zijn

vrienden. Verzoeker stelt dat er waarschijnlijk geen proces gestart is en hij in een situatie zit zoals

beschreven door Amnesty International. Verzoeker citeert een rapport en stelt dat hij een ernstige vrees

koestert voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie.

Verzoeker werpt nog op dat hem verweten wordt dat hij niet kan aangeven waarom de autoriteiten plots

het appartement binnenvielen. Het is onmogelijk om de oorzaak van de beslissing van de SSI te

kennen. Verzoeker wordt ten slotte verweten geen advocaat onder de arm te hebben genomen.

Verzoeker stelt dat dit geen zin heeft en baseert zich hiervoor op rapporten van Amnesty International,

die hij weergeeft over willekeurige aanhoudingen en beperkingen op toegang tot rechtshulp. Hij beweert

dat het CGVS van verzoeker een houding vereist die indruist tegen de bevindingen van Amnesty

International.

Verzoeker stelt dat zijn relaas overeenstemt met de informatie uit het rapport van Amnesty International

van 2007 dat drie jaar na zijn asielaanvraag werd uitgebracht: de martelingen, het blinddoekken, het

oppakken van familieleden en de praktijken in de SSI-centra.

Bij wege van besluit stelt verzoeker dat het CGVS in de motivering van de beslissing op een overhaaste,

soms foutieve manier te werk is gegaan en van de kandidaat-vluchteling gedragingen verwacht die in

strijd zijn met de actuele informatie. Verzoeker beweert dat de interviewer bevooroordeeld was wat tot

zenuwachtigheid bij verzoeker leidde, die met psychologische problemen kampt. Verzoeker komt

bijgevolg in aanmerking voor de vluchtelingenstatus en in ondergeschikte orde voor de subsidiaire

beschermingsstatus.

2.2. Aangezien de verzoekende partij inhoudelijke kritiek levert op de bestreden beslissing, voert ze in

wezen een schending aan van de materiële motiveringsplicht. Het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt

worden beoordeeld.

2.3. Verzoeker voert aan dat de bestreden beslissing een gebrek vertoont met betrekking de vermelding

van de taal van de tolk bij het gehoor op de zetel van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen. De bestreden beslissing maakt immers melding van een tolk die de Arabische taal

machtig is. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker bij zijn asielaanvraag op 13 februari 2004
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om de bijstand van een Engelse tolk had verzocht (stuk 19, Taalkeuze), en ook het gehoorverslag van

30 oktober 2006 vermeldt “Engels” als gehoortaal (stuk 3, gehoorverslag CGVS 30/10/2006, p. 1).

Verzoeker bevestigt trouwens dat het gehoor in het Engels plaatsvond.

Verzoeker betoogt eveneens dat hij op 10 november 2003 niet op café was toen hij telefoon kreeg van

een familielid, zoals het feitenrelaas weergeeft, omdat dit niet blijkt uit het gehoorverslag. Volgens

verzoeker tonen deze gebreken aan dat de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen onzorgvuldig te werk is gegaan.

Het standpunt van de verwerende partij op dit punt, zoals dit blijkt uit de nota met opmerkingen, dient te

worden bijgetreden en er dient te worden besloten dat verzoekers kritiek, hoewel terecht, louter

materiële vergissingen betreft die de verzoekende partij niet hebben misleid en die de wettigheid van het

bestreden besluit niet aantasten (RvS 17 maart 2010, nr. 202.005). Uit deze vergissingen vloeit

geenszins voort dat de gehele beslissing op onzorgvuldige wijze werd genomen, zoals verzoeker

beweert.

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

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

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

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

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

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

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

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

algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen

en tegenstrijdigheden op het niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006,

nr. 163.124). Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden

onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7

oktober 2008, nr. 186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1992, nr. 204). De Commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten

onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de

vreemdeling op te vullen. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde

overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade

betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan

om die elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.5. Het komt aan verzoeker toe het bewijs te leveren van zijn hoedanigheid van student.

Uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker had aangegeven van 1994 tot 2003 in Egypte aan twee

universiteiten (Asyut en Giza) diergeneeskunde gestudeerd te hebben (stuk 8, Vragenlijst, p. 6). Over

het verloop van deze studies had hij ter gelegenheid van het gehoor bij het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen ingevolge zijn dringend beroep verklaard dat hij het derde jaar

drie maal had overgedaan (stuk 11, gehoorverslag ontvankelijkheid CGVS 05/05/2004, p. 1) en het

vierde jaar zou herhalen omdat hij geen examen had kunnen afleggen omwille van zijn detentie (stuk

11, gehoorverslag ontvankelijkheid CGVS 05/05/2004, p. 15).

Ter gelegenheid van het gehoor ten gronde antwoordde verzoeker op de vraag “heb je ooit jaar

gedubbeld ?” het volgende: “3e. Er was een probleem met decaan, F.(…) S.(…). Ik bekritiseerde hem.

Vier keer moest ik 3e jaar doen. 4e”. De dossierbehandelaar vroeg verduidelijking: “4e jaar ?”. Verzoeker

antwoordde: “Moest ik 2e keer doen”. Waarop de dossierbehandelaar opmerkte: “Maar dan moest je al

in het 6e jaar zitten?” Verzoeker repliceerde: “Ik ben drie jaar kwijt in 3e jaar en 3 jaar in vierde jaar”. De

dossierbehandelaar vroeg zich af: “Waarom zei je dat niet direct ?”. Verzoeker antwoordde: “als ik het

met jaren kan optellen”. De dossierbehandelaar merkte op: “Maar je moet je dat toch wel herinneren

welke jaren je opnieuw moest doen ?” Verzoeker bevestigde dit en wanneer de vraag opnieuw werd

gesteld antwoordde hij: “3e jaar vier keer en 4e jaar drie keer”. (stuk 3, gehoorverslag CGVS 30/10/2006,

p. 3).

Uit dit alles vloeit voort dat de ontstane verwarring geenszins te wijten is aan de wijze waarop de vragen

werden gesteld, maar aan de onduidelijkheid van verzoekers eigen verklaringen.

Van iemand die beweert gedurende 9 jaar student te zijn geweest aan de faculteit diergeneeskunde,

mag worden verondersteld dat hij zonder aarzelen het verloop van zijn studies kan schetsen.
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Verzoeker past zijn versie van zijn academische carrière aan wanneer hem wordt gewezen op een

chronologische dwaling. Wanneer verzoeker verder wordt gevraagd of hij zich namen van professoren

herinnert, antwoordt hij: “Nee. Op dit moment niemand”. De dossierbehandelaar dringt aan: “Geen

enkele ?”, waarop verzoeker herhaalt: “Op dit moment niet” (stuk 3, gehoorverslag CGVS 30/10/2006, p.

5). Het is uiterst bevreemdend dat verzoeker die door zijn raadsvrouw ter terechtzitting als “eeuwige

student” wordt bestempeld, zich geen enkele naam van een professor voor de geest kan halen.

Verzoeker wijt de verwarring omtrent zijn academische carrière aan de wijze waarop de vragen werden

gesteld, het feit dat hij geen tijd kreeg om de vragen te beantwoorden en een black out omtrent de

namen van professoren.

Nochtans kreeg verzoeker blijkens het gehoorverslag op het einde de gelegenheid om alsnog iets toe te

voegen aan zijn relaas. Hierbij had hij eventuele onduidelijkheden of lacunes door black-outs zou

kunnen herstellen, doch verzoeker heeft hiervan geen gebruik gemaakt (stuk 3, gehoorverslag CGVS

30/10/2006, p. 21).

Op een toelating voor het jaar 1994 en een studentenkaart van het jaar 1994-1995 na (stuk 21,

Documenten), legt verzoeker geen enkel begin van bewijs neer van het feit dat hij tot aan zijn vertrek uit

zijn land van herkomst student was, niettegenstaande hij in zijn verzoekschrift aankondigt bijkomende

bewijsstukken te zullen neerleggen. Omwille van het feit dat verzoekers asielrelaas gesteund is op zijn

activiteiten in het studentenmilieu is het bij gebrek aan een concreet bewijs uiteraard van cruciaal belang

dat de verklaringen van verzoeker op dit punt volledig coherent zijn.

2.6. Verzoeker heeft inderdaad aangetoond dat de objectieve informatie die de Commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen van de website van de universiteit heeft gevonden en waarop hij

een overweging in de bestreden beslissing baseert, niet op correcte wijze de opeenvolgende

benoemingen van de decanen van de faculteit weergeeft. Ter terechtzitting erkent de verwerende partij

dat de versie op deze website niet met de werkelijkheid overeenstemt.

De Raad merkt echter op dat verzoekers terechte kritiek hieromtrent gericht is tegen een overtollig

motief van de bestreden beslissing, zodat de eventuele ontbrekende feitelijke grondslag van dit motief

de geldigheid van de overige motieven van de bestreden beslissing niet kan aantasten. Op grond van

wat in punt 2.5. werd gesteld acht de Raad het geenszins onredelijk dat de Commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen het feit dat verzoeker op het moment van zijn vlucht student was aan

de universiteit van Caïro, ongeloofwaardig acht.

2.7. Met betrekking tot de wet nr. 105 van 1980 blijkt uit het administratief dossier dat verzoeker tijdens

het gehoor op de Dienst Vreemdelingenzaken zijn oppositie tegen het regime als directe aanleiding

opgaf voor zijn vlucht uit Egypte.

Verzoeker verklaarde dat voormelde wet nr. 105 één van de wetten is die de publieke vrijheid verstikken

en de criminele daden van de autoriteiten beschermen (stuk 18, gehoorrapport DVZ 02/03/2004, p. 15).

Met zijn politieke beweging streefde verzoeker de afschaffing van deze wetten na (stuk 3, gehoorverslag

CGVS 30/10/2006, p. 5).

Toen verzoeker werd gevraagd of de wet in 2003 werd vernietigd, kon hij hierop geen duidelijk antwoord

verschaffen, maar opperde dat hij het niet allemaal opvolgde en dat hij geen advocaat is. Hij weet

evenmin door welke wet de bedoelde wet werd vervangen (stuk 3, gehoorverslag CGVS 30/10/2006, p.

6).

Uit zijn antwoord blijkt in geen geval dat verzoeker wist dat er “voorbereidingen” getroffen werden, zoals

hij in zijn verzoekschrift beweert (verzoekschrift, p. 4).

Uit de informatie die is opgenomen in het administratief dossier blijkt dat wet nr. 105 van 1980 werd

vervangen door wet nr. 95 van 2003 (stuk 22, Landeninformatie, Egyptian Organisation for Human

Rights, Abolishement of state security courts).

Van iemand die zijn land is ontvlucht omwille van zijn kritiek tegen bepaalde wetgeving, mag worden

verwacht dat hij beter geïnformeerd is over de stand van deze wetgeving. Verzoekers betoog dat de

situatie na de afschaffing van deze wetten in de praktijk niet fel beterde wat hij op grond van citaten uit

rapporten van mensenrechtenorganisaties tracht te staven, doet geen afbreuk aan de vaststelling dat

verzoekers kennis over deze wetgeving de ernst van zijn politiek engagement sterk relativeert.

2.8. Over de verkiezingen die in Egypte werden gehouden, verklaarde verzoeker dat er enkel

verkiezingen waren toen hij reeds hier was (stuk 3, gehoorverslag CGVS 30/10/2006, p. 7).

Nochtans blijkt uit de informatie van het administratief dossier dat er op 25 december 2003, dus vόόr 

verzoekers vertrek uit Egypte, door de oppositie fel omstreden tussentijdse verkiezingen werden
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georganiseerd naar aanleiding van schandalen omtrent ontduiking van de dienstplicht (stuk 22,

Landeninformatie, Al-Ahram Weekly online, issue 671, januari 2004). Verzoekers a posteriori-

verklaringen omtrent de ongeldigheid van deze verkiezingen, het feit dat hij ervan uit kon gaan dat enkel

parlementaire verkiezingen bedoeld werden en de wijze van vraagstelling van de Commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen, kunnen zijn opmerkelijke gebrek aan kennis op dit punt niet

verhullen. Het valt niet in te zien waarom verzoeker tijdens het gehoor geen tekst en uitleg kon

verschaffen over de betwiste geldigheid van de verkiezingen van 25 december 2003. Verzoeker gaf

immers zelf aan dat hij in de krant die hij met zijn companen op de universiteit ad valvas publiceerde

aanstuurde op democratische verkiezingen (stuk 3, gehoorverslag CGVS, 30/10/2006, p. 7), waardoor

men ervan mag uitgaan dat hij hierover goed geïnformeerd is.

2.9. Waar verzoeker meent dat de verschillen tussen zijn verklaringen met betrekking tot de frequentie

van samenkomst van zijn cel miniem zijn en onvoldoende ernstig om van een tegenstrijdigheid te

kunnen spreken, merkt de Raad op dat verzoekers verklaringen hieromtrent blijkens de gegevens van

het administratief dossier erg sterk uiteenlopen.

Bij het gehoor in het kader van het dringend beroep beweerde verzoeker dat de frequentie variabel was,

“soms 1x per week, soms meerdere malen, soms 1x in meerdere weken” (stuk 11, gehoorverslag

ontvankelijkheid CGVS 05/05/2004, p. 6). Tijdens het gehoor ten gronde stelde verzoeker echter dat de

bijeenkomsten “minimum 1 keer per week, soms meer” plaatsvonden.

Verzoeker tracht deze tegenstrijdigheid te minimaliseren, maar gaat eraan voorbij dat de activiteit van de

cellen van zijn beweging de rechtstreekse aanleiding vormt voor de voorgehouden vervolgingsfeiten.

Bijgevolg mag van verzoeker die verklaart één van de oprichters van de “moedercel” te zijn (stuk 18,

gehoorrapport DVZ 02/03/2004, p. 15), worden verwacht dat hij over de frequentie van samenkomst van

de cellen coherente verklaringen aflegt.

2.10. Met zijn hypothese over de afwikkeling van zijn zaak aan de hand van het rapport van Amnesty

International, dat verzoeker niet op zijn persoonlijke situatie betrekt, ontkracht hij geenszins de

vaststelling uit de bestreden beslissing. Als één van de leiders van de beweging weet hij bijzonder

weinig over de stand van zaken na zijn vertrek uit Egypte. Uit het administratief dossier blijkt dat

verzoeker voor zijn vertrek werd geïnformeerd over het feit dat zijn vrienden gearresteerd werden en

hem als leider hadden aangeduid. Hierdoor riskeerde verzoeker om voor een militaire rechtbank te

worden gebracht (stuk 3, gehoorverslag CGVS 30/10/2006, p. 19).

Dit gegeven vormde de rechtstreekse aanleiding voor zijn vertrek.

Sindsdien heeft verzoeker echter geen enkel nieuws over de actuele toestand van zijn vrienden (stuk 3,

gehoorverslag CGVS 30/10/2006, p. 19). Verzoeker beweert niet over contactgegevens te beschikken

en alle contacten met Egypte te hebben verbroken (stuk 3, gehoorverslag CGVS 30/10/2006, p. 20).

Deze vaststellingen staan op gespannen voet met de op de verzoekende partij rustende

medewerkingsplicht in het kader van de bewijsvoering, bemoeilijken de beoordeling van het actueel

karakter van verzoekers voorgehouden vrees en doen afbreuk aan verzoekers algemene

geloofwaardigheid (cf. RvS 10 november 2005, nr. 151.183).

2.11. Verzoeker stelt dat het onmogelijk is de oorzaak van een beslissing van de SSI te kennen. Hij

deelde mee dat kort voor zijn vertrek door de geheime dienst een huiszoeking werd uitgevoerd in zijn

flat (stuk 18, gehoorrapport DVZ 02/03/2004, p. 17), maar hij kan niet verduidelijken wat hiervoor de

aanleiding was, noch waarvan hij concreet werd verdacht (stuk 11, gehoorverslag ontvankelijkheid

CGVS 05/05/2004, p. 17). Vreemd genoeg heeft verzoeker blijkbaar geen enkele poging gedaan om

over deze operaties van de geheime dienst advies in te winnen bij een advocaat of een organisatie (stuk

3, gehoorverslag CGVS 30/10/2006, p. 17). Door te wijzen op de beperkingen op de toegang tot de

rechtshulp zoals deze blijken uit de rapporten van Amnesty International, maakt verzoeker niet

aannemelijk dat hij enige inspanning heeft gedaan om bescherming te zoeken tegen de beweerde

willekeur van de geheime dienst of dat er ook in zijn geval drempels zouden rijzen met betrekking tot de

toegang tot de rechtshulp.

2.12. De stelling van verzoeker dat zijn relaas aangaande de ondergane folteringen overeenstemt met

het rapport van Amnesty International van 2007, kan niet als bewijs worden aanvaard van het feit dat

verzoeker dergelijke behandeling heeft ondergaan.

Niettegenstaande verzoeker had verklaard dat hij bij zijn vrijlating twee maanden na zijn arrestatie in

april 2003 naar de dokter was gegaan, beschikt hij niet over een medisch attest. De Raad wijst er
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nogmaals op dat de bewijslast in het kader van een asielaanvraag rust op de verzoekende partij. De

Raad moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de

taak van de Raad zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli 2007, nr.

173.197).

2.14. De insinuatie van verzoeker dat de ambtenaar van het Commissariaat-generaal die het verhoor

afnam, bevooroordeeld was, blijft een blote bewering. Zijn bewering dat hij hierdoor zenuwachtig was,

tast de plicht die op een asielzoeker rust om het asielrelaas correct en volledig te vertellen, niet aan

(RvS 5 januari 2007, nr. 166.377).

2.15. Daargelaten de vraag of de documenten die verzoeker als bijlage aan zijn verzoekschrift toevoegt

en de stukken die hij per aangetekend schrijven van 14 november 2007 naar de Raad heeft verzonden,

zijn betoog ondersteunen, stelt de Raad vast dat deze stukken niet gesteld zijn in de taal van de

rechtspleging en niet voorzien zijn van een voor eensluidend verklaarde vertaling; op grond van artikel

8 van koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, neemt de Raad deze documenten niet in overweging (RvS 11 maart 2009,

nr. 4111 (c)).

2.16. De Raad wijst er nog op dat de bestreden beslissing dient te worden gelezen als een geheel.

Deze steunt immers op meerdere motieven die gezamenlijk hebben geleid tot de afwijzing van de

asielaanvraag. Verzoeker heeft noch betreffende zijn hoedanigheid van student op het moment van zijn

vertrek uit zijn land van herkomst, noch betreffende zijn politiek engagement, noch aangaande de

vervolgingsfeiten enig bewijs aangebracht dat de motieven van de bestreden beslissing weerlegt.

De Commissaris-generaal kon op redelijke en afdoende wijze met draagkrachtige motieven en

verwijzend naar de juiste rechtsgrond, besluiten dat verzoeker zijn vrees voor vervolging niet

aannemelijk heeft gemaakt.

Zodoende kan verzoeker zich ook niet langer steunen op de elementen aan de basis van zijn relaas

teneinde aannemelijk te maken dat hij in geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst, een reëel

risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4 van de wet van 15 december 1980

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

vreemdelingen.

Het enig middel is ongegrond.

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partij geen vrees voor vervolging in

de zin van artikel 48/3 van voormelde wet van 15 december 1980, of een reëel risico op ernstige schade

in de zin van artikel 48/4 van voormelde wet, in aanmerking worden genomen.
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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 negenentwintig april tweeduizend en tien

door:

Dhr M. BONTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

Dhr J. BIEBAUT, rechter in vreemdelingenzaken,

Dhr F. TAMBORIJN, rechter in vreemdelingenzaken,

Mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M. BONTE


