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nr. 52 326 van 2 december 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 23 november 2010

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

staatlozen van 9 november 2010.

Gelet op de artikelen 39/77 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 de nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 30 november 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

2 december 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. VAN ISACKER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat V. CHRISTIAENS, en van

attaché B. DIERICKX, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker die volgens zijn verklaringen België binnenkwam op 22 juni 2010, verklaart er zich op 23

september 2010 vluchteling.

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verwerpt verzoekers

asielaanvraag bij beslissing van 9 november 2010, verstuurd op dezelfde dag.

1.3. De feiten aan de basis van verzoekers asielaanvraag werden door de bestreden beslissing als volgt

weergegeven:

“U verklaart als moslim geboren te zijn in Ismailiya, de Egyptische nationaliteit te bezitten en Arabier

te zijn. U bent aanhanger van de partij 'Hizb al-Ghad) (de Partij van Morgen), maar u hebt nooit

activiteiten voor deze partij ontplooid, meer nog, niemand weet dat u een aanhanger bent. Sinds

1996/1997 was u een aanbidder van de duivel, dit betekende dat u samen met uw vrienden een
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bandeloos leven leidde. Jullie waren voorstander van ‘vrije sex’, namen deel aan orgieën, dronken

alcohol, gebruikten drugs en beluisterden/speelden muziek. In deze periode huurden uw vrienden een

villa in Faid, op een tiental minuten van uw geboorteplek, waar jullie zich konden ‘uitleven’. U ging

eigenlijk enkel nog naar uw familie omdat u geld nodig had. In februari 1997 werden u en een groot

aantal van uw vrienden gearresteerd door de zedenpolitie. U zat zo’n drie weken vast, maar noch u

noch uw vrienden dienden ooit voor het tribunaal te verschijnen, jullie werden nooit officieel beschuldigd

en kenden daarna omwille van deze feiten geen verdere problemen met de autoriteiten. U en uw

vrienden waren immers geboren in zeer invloedrijke families, enkelen van uw vrienden hadden via hun

families contacten met de regering en uw vader was een zeer invloedrijk advocaat. U stelt dat deze

arrestatie enkel tot doel had jullie ‘aan de oren te trekken’. Jullie stonden boven de wet. Tussen 1997 en

2002 verbleef u in Caïro om er te studeren. U hield uw levensstijl aan maar kende geen problemen

omdat hier niemand opkeek van uw levensstijl. Na uw studies keerde u terug naar Ismailiya, maar werd

hier door de mensen, omwille van uw vroegere arrestatie en uw levensstijl, slecht bekeken, u werd

beledigd en uitgemaakt voor homoseksueel. U wijt dit vooral aan het feit dat u aan groepsseks had

deelgenomen. Rond 2003/2004 werd u na een discussie neergeslagen door uw buurman en diens

werknemers, u diende in het ziekenhuis te worden opgenomen. U diende klacht in tegen uw buurman,

maar de politie ondernam niets. U veronderstelt dat dit te wijten was aan het feit dat u de politie geen

geld toestak. U had het immers financieel niet meer zo breed omdat uw vader intussen was overleden.

U nam een advocaat onder de arm en de zaak moet nog voor het gerecht komen. Voor de rest kende u

hierna geen problemen. U maakte intussen via het internet kennis met een Belgische van Iraanse

origine en huwde met haar in Egypte. In januari 2008 vond het religieuze huwelijk plaats, op 18

augustus 2008 volgde dan het officiële huwelijk. Uw familie, die nogal extremistisch was, was niet echt

opgezet met uw huwelijk, uw echtgenote was een ‘buitenlandse’ en hoewel ze moslim was droeg ze

geen sluier. Ondanks dit nam uw familie toch deel aan het huwelijksfeest. Uw moeder stierf echter een

maand later, naar u zegt uit frustratie omwille van het huwelijk.

U vervoegde uw echtgenote in België. U reisde op 22 juni 2009 met uw eigen paspoort naar hier

en kreeg hier verblijfsrecht op basis van een visum type D (gezinshereniging). Jullie relatie liep

echter spaak en uw echtgenote vroeg de echtscheiding aan. Bijgevolg kreeg u op 30 maart 2010 een

‘bijlage 21’ met een bevel om binnen de 30 dagen het grondgebied te verlaten. U diende hier beroep

tegen in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) en kreeg een bijlage 35. De RVV verwierp

uw beroep en uw bijlage 35 werd op 17 augustus 2010 ingetrokken, waarna u weerom 30 dagen de tijd

had het grondgebied te verlaten. U gaf hier echter geen gevolg aan en vroeg op 23 september 2010

asiel aan. U verwijst hiervoor naar uw liederlijk leven, naar de beledigingen die aan uw adres werden

geuit en geeft aan dat u omwille van uw huwelijk niet kunt rekenen op de steun van uw familie. U stelt

dat u bij terugkeer door uw familie zal worden genegeerd. Uiteindelijk stelt u bij een terugkeer naar

Egypte door de 'Mukhabarat' te zullen worden opgepakt omdat u hier asiel hebt aangevraagd. U geeft

aan niet naar Egypte te willen terugkeren en hier met een ‘Vlaamse’ te willen huwen. U zou zich

intussen geen moslim meer voelen en naar de mis gaan.”

Het aldus weergegeven feitenrelaas wordt door de verzoekende partij niet betwist.

1.4. De bestreden beslissing stelt vast dat verzoeker er niet in geslaagd is zijn vrees voor vervolging in

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

in de subsidiaire bescherming aannemelijk te maken en baseert zich daarvoor op volgende gronden:

- verzoekers problemen die hij verklaart te hebben ondervonden omwille van zijn losbandig leven gaan

terug tot februari 1997 en hij verklaart bovendien uitdrukkelijk omwille van deze levensstijl geen verdere

problemen te hebben ervaren;

- verzoekers verklaring uitgescholden te zijn geweest voor homoseksueel is op zich onvoldoende

ernstig om te spreken van een vervolging in de zin van de Conventie, het aangehaalde motief kan

bovendien bezwaarlijk als actueel worden aanzien aangezien verzoeker zelf verklaarde na dit incident

met de buurman in 2003/2004 geen verdere problemen meer te hebben gekend;

- de problemen die verzoeker vreest te ondervinden met zijn familie omwille van zijn huwelijk bestaan

er uit dat ze hem niet aan werk zullen helpen en hem zullen negeren, wat op zich onvoldoende ernstig

is om te spreken van een vervolging in de zin van de Conventie;

- verzoekers verklaringen dat hij bij terugkeer naar Egypte zal worden aangehouden door de

Mukhabarat omdat hij in België asiel heeft aangevraagd zijn louter veronderstellingen die verzoeker

niet kan staven met enig concreet element.

2. Over de gegrondheid van het beroep
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2.1. In een eerste middel beroept verzoeker zich op een schending van artikel 1A2 van de Conventie

van Genève, juncto een schending van de artikelen 48/2 en 48/3 van de Vreemdelingenwet, een

schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering

van bestuurshandelingen, een schending van de beginselen van behoorlijk bestuur meer specifiek de

rechten van verdediging en een schending van de zorgvuldigheidsverplichting.

Verzoeker meent dat de bestreden beslissing onterecht geen rekening houdt met de door verzoeker

opgeworpen vrees voor vervolging wegens zijn losbandige levenswijze, terwijl hij moslim is. Deze

levenswijze zorgt voor een vervolging door de zedenpolitie, getuige zijn eerdere arrestatie.

Gezien zijn huwelijk met een ‘verwesterde’ moslima en het feit dat hij naar België verhuisde, heeft hij

veel bruggen achter zich opgeblazen.

2.2. De algemene motiveringsplicht vervat in de artikelen 2 en 3 van de genoemde Wet van 29 juli 1991

alsook de specifieke motiveringsverplichting vervat in artikel 62 van de vreemdelingenwet heeft tot doel

betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te geven dat hij in staat is te weten of

het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft (RvS 2

februari 2007, nr. 167.416; RvS 2 februari 2007, nr. 167.411). Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker

de motieven van de bestreden beslissing kent en deze bovendien aan een inhoudelijk onderzoek

onderwerpt zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt.

De procedure voor de commissaris-generaal is geen jurisdictionele procedure, maar een

administratieve. De rechten van verdediging zijn niet onverkort van toepassing op beslissingen die

worden genomen in het kader van de Vreemdelingenwet (RvS 2 februari 2007, nr. 167.415; RvS 12

september 2001, nr. 98.827). Er bestaat geen verplichting tot het houden van een tegensprekelijk debat

zodat verzoeker niet aantoont hoe hij een recht van verdediging kan genieten met betrekking tot de

bestreden beslissing die een bestuurlijk karakter heeft. Dit onderdeel kan niet dienstig worden

ingeroepen.

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt de commissaris-generaal op zijn beslissingen zorgvuldig voor te

bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding. De commissaris-generaal heeft zich voor het

nemen van de bestreden beslissing gesteund op alle gegevens van het administratieve dossier, op de

algemeen bekende gegevens over het voorgehouden land van herkomst van verzoeker en op alle

dienstige stukken (RvS 1 oktober 2003, nr. 123.728). Uit het administratieve dossier blijkt verder dat

verzoeker op het Commissariaat-generaal werd gehoord. Tijdens het interview kreeg hij de

mogelijkheid zijn asielmotieven uiteen te zetten, zijn argumenten kracht bij te zetten, kon hij nieuwe

en/of aanvullende stukken neerleggen en kon hij zich laten bijstaan door een advocaat of door een

andere persoon van zijn keuze. Dat niet zorgvuldig is tewerk gegaan is dienvolgens niet aangetoond.

Waar verzoeker opwerpt dat de commissaris-generaal onterecht geen rekening heeft gehouden met de

hem opgeworpen vrees voor vervolging wegens zijn losbandige levenswijze gaat hij voorbij aan de

vaststelling van de bestreden beslissing dat deze feiten teruggaan tot februari 1997, verzoeker toen enkel

gearresteerd werd om hem en zijn vrienden “eens aan de oren te trekken” en er zodoende geen enkel

gerechtelijk gevolg aan werd gegeven en verzoeker bovendien uitdrukkelijk verklaarde hiervoor verder

nooit problemen te hebben gehad omdat er in Caïro “niemand van wakker lag”. Verzoeker maakt derhalve

niet aannemelijk omwille van zijn levensstijl nog problemen te hebben. Verzoekers problemen met zijn

familie omwille van zijn huwelijk houden geen verband met de criteria van het vluchtelingenverdrag

aangezien het hier een louter intrafamiliaal conflict betreft. Verzoeker vrees ten slotte, aangehouden te

worden door de Mukhabarat omwille van het feit dat hij asiel gevraagd heeft in België is een blote bewering

die niet gesteund wordt door concrete elementen. Verzoekers verweer beperkt zich tot het herhalen van

zijn eerdere verklaringen of het louter tegenspreken van de vaststellingen van de bestreden beslissing

hetgeen niet afdoende is om de bevindingen van de commissaris-generaal te weerleggen.

Verzoeker toont derhalve niet aan een gegronde vrees voor vervolging te hebben omwille van één van de

criteria van het vluchtelingverdrag.

2.3. In een tweede middel voert verzoeker een schending aan van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet

juncto de schending van de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van bestuurshandelingen.

Verzoeker geeft aan dat enige motivering omtrent artikel 48/4 in de bestreden beslissing niet wordt

gegeven. Feit is dat verzoeker bij terugkeer een ernstig risico loopt. Egypte heeft immers als streng

moslimland een effectief vervolgingsbeleid jegens losbandige moslims zodat verzoeker nergens veilig

zou zijn en gevaar loopt voor zijn leven.
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2.4. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de commissaris-generaal op basis van het geheel van de

motieven in de bestreden beslissing heeft besloten tot de niet toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus. Het feit dat deze motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn met de motieven

die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen, betekent niet dat de beslissing omtrent de

subsidiaire beschermingsstatus niet afdoende gemotiveerd zou zijn.

Waar verzoeker zich beroept op dezelfde feiten als deze van zijn asielaanvraag en verwijst naar de

algemene voorwaarden voor het in aanmerking komen voor de subsidiaire bescherming merkt de Raad

op dat verzoeker zijn asielrelaas niet aannemelijk heeft kunnen maken zodat hem evenmin de

subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, §2, a en b, van de voormelde wet van 15

december 1980 kan worden toegekend. Verzoeker brengt geen elementen bij waaruit zou blijken dat de

situatie in Egypte van die aard is dat er sprake kan zijn van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §

2, c) van de vreemdelingenwet.

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 twee december tweeduizend en tien door:

mevr. A. VAN ISACKER, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER A. VAN ISACKER


