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nr. 67 158 van 22 september 2011

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Egyptische nationaliteit te zijn, op 13 september 2011

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

staatlozen van 30 augustus 2011.

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 21 september 2011 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

22 september 2011.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter F. HOFFER.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KALIN loco advocaat A.

HENDRICKX en van attaché J. VERSTRAETEN, 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 de Egyptische nationaliteit te bezitten en een christen te zijn afkomstig van Suhak. U

bent een handelaar import - export plastiek, elektronisch toebehoren en kledij. Op 31 december 2010

zou u gewond zijn geraakt toen de kerk in Alexandrië werd aangevallen. Op 2 mei 2011 zou u op de

deur van uw bureau een papier hebben aangetroffen met het opschrift "wie doodt zal sterven, wie steelt

wordt de hand afgehakt" ondertekend door de Salafisten. U zou dit verscheurd hebben waarna vier

mannen in uw bureau u aanmaanden dit niet meer te doen. De volgende dag zou uw deur vol met

dergelijke papieren beplakt zijn. U zou ze allemaal verscheurd hebben, waarna onbekenden uw bureau

binnendrongen en u ontvoerden. Er zou u meegedeeld zijn dat u niet zomaar dergelijke papieren mocht

verscheuren waardoor ze de sharia wet op u dienden toe te passen, namelijk uw rechterhand afhakken.



RvV X - Pagina 2

Op 5 mei 2011 zou sheikh Abdallah Farrzak u zijn komen bezoeken. U zou opgelucht zijn aangezien u

de man heel goed kent, maar hij zou u verbaasd hebben toen hij meedeelde dat wat u gedaan had een

misdaad was en de enige oplossing om niet uw hand te laten afhakken was zich te bekeren tot de islam.

U zou bedenktijd gekregen hebben. Na zijn vertrek zouden uw ontvoerders u zodanig hebben

mishandeld dat ze u op 8 mei 2011 in een islamitische kliniek lieten opnemen uit vrees dat u anders zou

sterven. Uw twee begeleiders zouden niet in uw kamer zijn kunnen blijven omwille van plaatsgebrek. U

zou van de gelegenheid gebruik gemaakt hebben om de verpleger te wijzen op het kruis dat op uw

rechterhand getatoeëerd is en zijn hulp te vragen. De verpleger zou het leger hebben ingeschakeld want

even later kwamen een legerofficier met soldaten toe. U zou hem om hulp gesmeekt hebben en alles

uitgelegd hebben. Hij zou versterking gevraagd hebben en u vervolgens naar de kazerne hebben

overgebracht. Hij zou u overgedragen hebben aan de politieofficier omdat het leger zelf geen actie kan

ondernemen tegen uw ontvoerders. Op het bureau van de politie zou u duidelijk gemaakt zijn dat een

klachtindiening tegen deze personen niets zou uithalen. U zou echter voet bij stuk gehouden hebben

opdat er een proces-verbaal werd genoteerd. Uw vader zou zijn opgebeld en naar het bureau gekomen

zijn. Hij zou u hebben laten verstaan dat hij al van in het begin van uw verdwijning wist dat u ontvoerd

was omdat de sheikh en andere personen naar zijn huis waren gekomen en gedreigd hadden uw hand

af te hakken. U zou in het klooster Anba Paula zijn ondergedoken. Op 15 mei 2011 zou u besloten

hebben om het land te verlaten omdat uw belagers u nog steeds kwamen zoeken bij uw vader. U zou

iemand onder de arm genomen hebben die u geholpen heeft bij het indienen van een aanvraag voor

een visum type C bij de Belgische ambassade te Cairo en dit op basis van frauduleuze gegevens. U

pretendeerde namelijk als piloot een cursus te willen volgen in een vluchtsimulator in België. U zou voor

het interview op 19 juni 2011 op de Belgische ambassade in Cairo gebriefd zijn. Op 14 juli 2011 kreeg u

uw visum. Een persoon uit Duitsland zou u in Brussels Airport opwachten waarna hij u zou helpen met

het indienen van een asielaanvraag. Op 2 augustus 2011 hebt u aan boord van een vlucht van Egyptair

met uw eigen paspoort en visum legaal uw land verlaten. Na aankomst in Brussels Airport werd door

de luchtvaartpolitie BRUNAT opgemerkt dat u bij de controlebox en op het bureau van de federale

politie afdeling Grenscontrole tegenstrijdige verklaringen had afgelegd. Ook werd er vastgesteld dat u

niet in het bezit bent van een hotelreservatie, terugkeerticket, een officiële uitnodiging voor de

cursus, programma van de cursus, documenten die aantonen dat u piloot bent, noch over

voldoende bestaansmiddelen beschikte voor uw drie maanden durende verblijf. De persoon die u stond

op te wachten, I.M.(…) genaamd die over de Duitse nationaliteit beschikt, werd ook ondervraagd en kon

niet vertellen welke vorming u hier komt volgen. Er werd gezien deze vaststellingen door de

dienst Grenscontrole op 2 augustus 2011 een document tot terugdrijving opgesteld. U werd op de

hoogte gebracht van deze beslissing tot vasthouding en overgebracht naar het INAD centrum op

Brussels Airport. Toen u op 4 augustus 2011 nog steeds niet de gevraagde documenten in verband met

de cursus kon neerleggen en geconfronteerd werd met een repatriëring heeft u diezelfde dag bij

de luchtvaartpolitie dienst Grenscontrole asiel aangevraagd. U stelde als christen in Egypte problemen

te hebben gehad. Er werd een bijlage 25 afgegeven waarna u werd overgebracht naar het

Transitcentrum 127. Op 5 augustus 2011 zou u uw advocaat in Egypte gecontacteerd hebben met de

vraag het proces-verbaal bij het Parket te gaan ophalen en u toe te zenden. Op 11 augustus 2011 hebt

u samen met een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken een Vragenlijst ingevuld ter

voorbereiding van het gehoor door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(CGVS). U hebt toen verschillende documenten met betrekking tot uw identiteit, studies, werk en

ziekenhuisopname (dd. januari 2011) neergelegd. Op 24 augustus 2011, tijdens het interview

afgenomen door het CGVS, legt u een kopie neer van een proces-verbaal en zes papieren met

opschriften van de Salafisten, zoals degene die u verscheurd zou hebben op 2 en 3 mei 2011.

B. Motivering

Na het gehoor door het Commissariaat – generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)

dient te worden 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

aannemelijk hebt gemaakt een reëel risico te lopen op het lijden van ernstige schade zoals begrepen

onder de definitie van subsidiaire bescherming daar er geen geloof kan worden gehecht aan de door u

beweerde asielmotieven.

U bent met uw eigen Egyptisch paspoort nummer A03469281 afgegeven op 27/04/2011 en visum

nr. 010309561 type C zich op 2 augustus 2011 aan de controleboxen gaan aanbieden nadat u om

16:15 uur met vlucht MS725 vanuit Cairo in Brussels Airport was geland. U hebt aan de

controleboxen verklaard dat u een drietal maanden bij vrienden ging verblijven maar u kon niet

onmiddellijk verdere inlichtingen geven over deze personen noch kon u contactadressen verschaffen.

Aangezien u geen terugkeerticket kon aanbieden werd u vervolgens grondig ondervraagd op het bureau

van de luchtvaartpolitie afdeling Grenscontrole. Daar verklaarde u naar België te zijn gekomen om eerst

een tiental dagen te verblijven bij een vriend en dan een opleiding te zullen volgen bij een bedrijf in
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het Brusselse. U verklaarde een opleiding te volgen om piloot te kunnen worden. U heeft al twee

maanden theorie gevolgd in Egypte en u moet nu een simulatorcursus volgen. Het is een jongensdroom

van u om piloot te worden. De vriend die u buiten stond op te wachten kon niet vertellen welke cursus u

hier komt volgen. De luchtvaartpolitie kreeg tevens nog een andere persoon aan de lijn die zei uw

instructeur te zijn. Hij beweerde dat u al één maand theoretische opleiding had gekregen in Egypte, in

tegenstelling tot de door u beweerde twee maanden, en u reeds een piloot bent maar op veel kleinere

vliegtuigen (zie verslag Federale Politie Nationale Luchthaven afdeling Grenscontrole nr: BN/3913/11

dd. 02/08/2011). De beslissing om u vast te houden werd u uitgelegd en u werd naar het INAD centrum

overgebracht. Pas op 4 augustus 2011 toen u geconfronteerd werd met de beslissing van de geplande

repatriëring op 8 augustus 2011, heeft u bij de luchtvaartpolitie asiel aangevraagd omwille van

problemen die u als christen in Egypte hebt ervaren (zie bijlage 11ter VERSO dd. 04/08/2011 +

werkfiche kandidaat politiek vluchteling dd. 04/08/2011).

Er dient uit bovenstaande feiten te worden vastgesteld dat u de Belgische autoriteiten doelbewust

hebt trachten te misleiden. Zo blijkt uit bovenstaande observaties duidelijk dat u vooreerst hebt

geprobeerd om met het door u op frauduleuze manier bekomen visum toch het Belgische grondgebied

te betreden alvorens gebruik te maken van de asielprocedure. Geconfronteerd met uw laconieke

houding beweert u niet te hebben geweten dat u op de luchthaven zelf asiel kon aanvragen en dat u

verrast was over het feit dat er u vragen werden gesteld over het door u geplande verblijf alhier

(gehoorverslag CGVS, p. 11). Gevraagd waarom u niet direct, nadat u merkte dat de politie uw

verklaringen niet geloofde, toegaf uw land te hebben verlaten uit een vrees voor vervolging in plaats van

verder ‘te liegen’ over de cursus vluchtsimulator, stelt u andermaal niet te hebben geweten asiel te

kunnen aanvragen op de luchthaven (gehoorverslag CGVS, p. 11). Erop gewezen dat dit niet kan

overtuigen, vergoelijkt u uw houding door te stellen dat men u had gezegd dat, zo u binnen de dag geen

papieren kon neerleggen, u zou worden teruggestuurd. U hebt dan na het verstrijken van deze periode

op 4 augustus 2011 gezegd dat u problemen hebt en niet terug kan waarna u op 4 augustus 2011 asiel

aanvroeg (gehoorverslag CGVS, p. 11). Gevraagd waarom u dan op 2 augustus geen asiel hebt

gevraagd op het moment dat de persoon die u stond op te wachten in de luchthaven en die u ging

helpen bij uw asielaanvraag u niet kon helpen en u wist dat u op de luchthaven moest blijven, antwoordt

u opnieuw dat de politie u had gezegd dat als u papieren kan voorleggen met betrekking tot de cursus

vluchtsimulator, u zou mogen beschikken en u pas daarna asiel wilde aanvragen (gehoorverslag CGVS,

p. 12). Nogmaals geconfronteerd met uw laconieke houding beweert u andermaal niet op de hoogte te

zijn geweest van de mogelijkheid om op de luchthaven asiel aan te vragen (gehoorverslag CGVS, p.

12). Deze verklaring biedt geen afdoende verschoning aangezien het aan de asielzoeker zelf is om

direct na aankomst in het land waar hij de intentie heeft om bescherming te vragen zijn vrees voor

vervolging kenbaar te maken. U had op zijn minst al kunnen vermelden in uw land van herkomst

problemen te hebben ondervonden. Daarenboven beweert uzelf dat u in Egypte al wist dat u in België

asiel ging aanvragen waaruit duidelijk blijkt dat u al vóór uw aankomst hier op de hoogte was van het

bestaan van een asielprocedure en uw verklaring niet te weten dat u op de luchthaven asiel kon

aanvragen biedt dan ook geen enkele verschoning (gehoorverslag CGVS, p. 12). Het is duidelijk dat u

de asielprocedure pas inschakelt nadat alle andere opties uitgeput zijn. Het geheel van bovenstaande

observaties ondermijnt op niet geringe wijze uw algemene geloofwaardigheid.

Het weinig geloofwaardige karakter van de door u aangehaalde asielmotieven wordt nog

onderstreept door volgende vaststellingen. Zo is het opmerkelijk dat deze Salafisten het noodzakelijk

achten u te ontvoeren, te mishandelen en een aantal dagen vast te houden, maar het dan blijkbaar niet

noodzakelijk achten u tijdens uw opname in het ziekenhuis te surveilleren. Uw verklaring dat de kamer

waarin u werd opgenomen dusdanig klein was dat uw beide begeleiders niet bij u konden blijven, kan

dan ook niet overtuigen te meer u dan ook nog eens expliciet stelt dat dit een islamitisch ziekenhuis was

en er vanuit kan worden gegaan daar hier toch wel een mouw aan te passen was (gehoorverslag

CGVS, p. 5). Enigszins opmerkelijk is ook dat uw verpleger, nadat u hem het kruis op uw arm had

getoond en hem gezegd had dat uw situatie slecht was, zomaar het leger informeerde (gehoorverslag

CGVS, p. 5). Uit uw verklaringen blijkt dat deze verpleger een onbekende voor u was en het wekt dan

ook enige verbazing dat hij het risico nam het voor u op te nemen daar hij niet kon uitsluiten dat, zo zijn

rol in ‘uw ontsnapping’ aan het licht zou komen, hij ook wel eens problemen met deze Salafisten zou

kunnen krijgen. Ook wat betreft de interventie van de sheikh Abdallah Farrzak heerst er

onduidelijkheid (gehoorverslag CGVS, p. 4). Gevraagd wie hem had gecontacteerd, dient u aanvankelijk

het antwoord schuldig te blijven (gehoorverslag CGVS, p. 9). Gevraagd of uw vader dan geen oplossing

voor uw vrijlating heeft trachten te zoeken via ‘religieuze personen’, stelt u dan plots dat uw vader naar

deze sheikh Abdallah Farrzak is gestapt (gehoorverslag CGVS, p. 9). Gevraagd waarom u net

tevoren verklaarde niet te weten hoe de sheikh is kunnen tussenkomen, beweert u de vraag niet te

hebben begrepen (gehoorverslag CGVS, p. 9). Als de vraag u herhaald wordt, beweert u plots dat uw

vader niet naar hem ging maar dat de sheikh naar uw vader kwam (gehoorverslag CGVS, p. 9). Het feit
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dat u met betrekking tot het optreden van deze sheikh geen coherente verklaringen kunt afleggen, komt

uw geloofwaardigheid andermaal niet ten goede, te meer uit uw verklaringen kan worden afgeleid dat u

met uw vader over deze sheikh hebt gesproken (gehoorverslag CGVS, pp. 7, 9). De papieren die u

voorlegt met opschriften ondertekend door de Salafisten, waaronder het papier met het opschrift “ja voor

de sharia wet, wie doodt zal sterven, wie steelt zal de hand worden afgehakt” dat u ook als

eerste verscheurd had (gehoorverslag CGVS, pp. 5, 6 en 7), hebben geen enkel toegevoegde waarde.

Deze papieren zijn slechts A4 documenten met een tekst erop die door iedereen kan worden getypt

en afgedrukt. Daarenboven is het opmerkelijk dat uzelf aanvankelijk niet met zekerheid weet of ze door

de Salafisten zijn ondertekend aangezien u eerst nog naar de documenten dient te kijken tijdens het

gehoor door het CGVS om vervolgens te bevestigen dat deze documenten van de Salafisten zijn

(gehoorverslag CGVS, p.6). Gevraagd waarom u eerst naar deze documenten dient te kijken alvorens

te kunnen meedelen van wie de documenten zijn, beweert u dat u dacht dat u ook nog papieren had van

de Moslimbroeders, maar dat u die nu niet vindt in uw mapje (gehoorverslag CGVS, p. 6). Ook

deze vaststelling wekt de nodige verbazing.

Het ongeloofwaardige karakter van uw asielaanvraag wordt andermaal onderstreept door

volgende vaststellingen. Zo hebt u tijdens het gehoor op 11 augustus 2011, dat u afgenomen werd door

een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), met geen woord gerept over het bestaan van

een proces-verbaal, noch maakte u enige allusie op het feit dat u circa 5 augustus 2011 aan uw

advocaat in Egypte gevraagd zou hebben om u een kopie, die hij rond 7 augustus 2011 mocht ophalen

bij het Parket, te bezorgen (gehoorverslag CGVS, pp. 5, 8 en 10). Meer nog, u verklaarde dat u bij de

politie weliswaar een proces-verbaal wilde laten opstellen, maar dat u uw vader belde die u zei dat u dat

beter niet kon doen (zie Vragenlijst dd. 11 augustus 2011 vraag 3 punt 5, p. 22). Geconfronteerd met

deze incoherente verklaringen antwoordt u dat op uw vraag om een proces-verbaal op te laten stellen

de officier eerst neen zei, maar u dit wel wilde waarna hij een andere officier opbelde die uw

verklaringen noteerde, u had geen telefoon om uw vader te contacteren, u had zijn nummer gegeven en

zij spraken met hem (gehoorverslag CGVS, pp. 9, 10 en 11). Deze verklaring biedt geen afdoende

verschoning voor dergelijke lacune in uw Vragenlijst en doet verder afbreuk aan uw geloofwaardigheid,

te meer u dan nu ook nog eens dit document neerlegt ter ondersteuning van uw asielaanvraag.

De overige door u neergelegde documenten, namelijk uw identiteitskaart, studentenkaart

technologie, attest geslaagd secundair onderwijs, kaart belasting import-export, hebben enkel

betrekking op uw identiteit, studies en werk als handelaar import-export, gegevens die hier op zich niet

ter discussie staan. Wat betreft het medisch attest, dd. 02/01/2011, dient te worden opgemerkt dat uw

verwonding opgelopen na de aanval op de kerk in Alexandrië op 31 december 2010 niet in twijfel dient

te worden getrokken, maar u geeft aan dat dit incident u er niet toe heeft aangezet het land te verlaten,

wat ook blijkt uit het gegeven dat u pas begin augustus 2011 het land hebt verlaten. U stelt dat uw

‘eigen problemen’ begonnen zijn in mei na de revolutie op 25 januari 2011 (zie Vragenlijst dd. 11

augustus 2011, vraag 3 punt 9, p. 24).

Wat betreft de recente evenementen, de opstand van het Egyptische volk tegen president

Hosni Moubarak in januari en februari 2011 en de daaropvolgende manifestaties, dient te worden

opgemerkt dat de veiligheidssituatie, alhoewel er onzekerheid heerst ten gevolge van de politieke

omwenteling, zich terug normaliseert. De media maken actueel geen melding meer van

veralgemeende veiligheidsproblemen die zich zouden hebben voorgedaan sinds het vertrek van Hosni

Moubarak en de honderden manifestanten nemen het gewone leven weer op. Op 8 maart 2011 heeft er

zich in Caïro een incident voorgedaan naar aanleiding van een manifestatie op initiatief van de

christelijke gemeenschap. Aan de oorsprong lag een relatie tussen een christen en een moslimvrouw

wat leidde tot een vendetta. Het leger heeft de betrokkenen opgeroepen zich te verzoenen. Op 7 en 8

mei kwam het tot rellen tussen christenen en moslims in de wijk Imbaba in Cairo. Het parket heeft op 4

juni 2011 het proces aangekondigd van 48 personen die hierin betrokken waren, 22 onder hen werden

reeds in voorlopige hechtenis genomen. Hieruit kan niet worden afgeleid dat u, omwille van deze

incidenten, bij een terugkeer naar Egypte problemen zou krijgen. Een kopie van de informatie waarop

het cgvs zich baseert werd aan het administratief dossier toegevoegd (zie document MISR2011-005w).

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
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2.1.1. Verzoeker voert aangaande de vluchtelingenstatus de schending aan van de materiële

motiveringsplicht.

Hij stelt hij dat het van in het begin zijn bedoeling was om asiel te vragen in België en dat hij zeker niet

de bedoeling had om de Belgische autoriteiten te misleiden. Hij voelde zich in het nauw gedreven toen

hij op de luchthaven grondig ondervraagd werd en diende daarom een excuus te bedenken waarom hij

in België was aangekomen. Hij herhaalt ook dat hij niet wist dat men onmiddellijk op de luchthaven asiel

kon aanvragen.

Waar de commissaris-generaal het opmerkelijk vindt dat de Salafisten hem niet voldoende bewaakten

tijdens zijn opname in het ziekenhuis, herhaalt verzoeker dat dit misschien te wijten was aan het feit dat

de kamers in het ziekenhuis eerder klein waren. Verder weet hij hiervoor geen uitleg te geven. Waar de

commissaris-generaal het opmerkelijk vindt dat zijn verpleger zomaar het leger informeerde, laat

verzoeker gelden dat deze verpleger gedaan heeft wat iedereen zou doen die menselijk is in dezelfde

situatie.

Met betrekking tot de interventie van de sjeik Abdallah Farrzak wenst verzoeker te verduidelijken dat de

sjeik contact heeft genomen met zijn vader.

Aangaande de vaststelling dat verzoeker tijdens zijn gehoor op 11 augustus 2011, dat afgenomen werd

bij de Dienst Vreemdelingenzaken, niet heeft gesproken over het bestaan van een proces-verbaal, noch

allusie maakte op het feit dat hij rond 5 augustus 2011 aan zijn advocaat in Egypte gevraagd zou

hebben om hem een kopie te bezorgen van het proces-verbaal, herhaalt hij dat op zijn vraag om een

proces-verbaal te laten opstellen de officier eerst ontkennend antwoordde, maar dat hij dit wel wilde

waarna een andere officier werd opgebeld die zijn verklaringen genoteerd had.

Voor het overige wijst verzoeker erop dat hij verschillende documenten heeft neergelegd die onder meer

zijn identiteit, zijn opleiding en zijn werk als handelaar kunnen aantonen.

2.1.2.1. De commissaris-generaal heeft in de bestreden beslissing op omstandige en duidelijke wijze

uiteengezet dat er geen geloof kan worden gehecht aan het door verzoeker aangebrachte asielrelaas,

gelet op de misleidende verklaringen die hij bij aankomst in België heeft afgelegd omtrent het doel van

zijn verblijf hier en gelet op de talrijke belangrijke leemtes, incoherenties en vaagheden omtrent

essentiële punten uit zijn asielrelaas.

2.1.2.2. Verzoeker slaagt er niet in om het ongeloofwaardig karakter van zijn asielrelaas te herstellen.

Dat hij zich in het nauw gedreven voelde en daarom een excuus diende te bedenken waarom hij hier in

België aangekomen was, neemt de Raad niet aan. Van een asielzoeker mag immers worden verwacht

dat hij voor de diverse asielinstanties coherente, gedetailleerde en volledige verklaringen aflegt en dat

hij de feiten die de aanleiding vormen van zijn vlucht uit zijn land van herkomst, gelet op het belang

ervan voor de beoordeling van zijn asielrelaas, op een zorgvuldige, nauwkeurige en geloofwaardige

wijze weergeeft in iedere fase van het onderzoek, zodat op grond hiervan kan worden nagegaan of er

aanwijzingen zijn om te besluiten tot het bestaan van een risico voor vervolging in de zin van het

Vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de vreemdelingenwet en tot het bestaan van een reëel risico

op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Bovendien valt verzoekers bewering dat hij van in het begin de bedoeling had om hier asiel te vragen

niet te rijmen met de vaststelling dat hij pas asiel vroeg twee dagen nadat hem de toegang tot het land

geweigerd was, hij was overgebracht naar het gesloten ‘INAD’-centrum in de internationale transitzone

van de luchthaven Brussel-Nationaal en hij vernomen had dat hij enkele dagen later gerepatrieerd zou

worden.

De commissaris-generaal kon dan ook terecht besluiten dat verzoeker de Belgische autoriteiten

doelbewust heeft trachten te misleiden en dat aldus zijn algemene geloofwaardigheid ondermijnd is.

2.1.2.3. Verder stelt de Raad vast dat verzoeker zich beperkt tot het herhalen van eerder tijdens het

verhoor voor het Commissariaat-generaal gegeven verklaringen. Het louter herhalen van de

asielmotieven is echter niet van aard om de motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten (RvS

10 maart 2006, nr. 156.221; RvS 4 januari 2006, nr. 153.278). Het komt derhalve aan verzoeker toe om

de motieven van de bestreden beslissing met concrete argumenten in een ander daglicht te stellen. Zo

kunnen het louter bevestigen van zijn laatste afgelegde verklaringen met betrekking tot de interventie

van de sjeik Abdallah Farrzak en tot het proces-verbaal niet volstaan om de in de bestreden beslissing

vastgestelde incoherenties op te heffen.

2.1.2.4. Wat betreft de opmerking van verzoeker dat hij verschillende documenten heeft neergelegd die

zijn identiteit, zijn opleiding en zijn werk als handelaar kunnen aantonen, stelt de Raad vast dat deze

documenten de vastgestelde ongeloofwaardigheden niet kunnen herstellen. Bovendien werd reeds in de

bestreden beslissing opgemerkt dat deze gegevens niet ter discussie staan.
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2.2.1. Betreffende de subsidiaire beschermingsstatus voert verzoeker aan dat hij een reëel risico op

ernstige schade loopt in de zin van artikel 48/4, §2, c van de vreemdelingenwet. Hij stelt dat de situatie

in Egypte allerminst stabiel is ten gevolge van de opstand van het Egyptische volk tegen president

Moubarak in januari en februari 2011 en de daaropvolgende manifestaties.

2.2.2. Vooreerst dient te worden opgemerkt dat, in zoverre verzoeker zich voor de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus beroept op de feiten die hij heeft aangehaald in het kader van zijn

asielrelaas, hij zijn vervolgingsfeiten niet aannemelijk heeft gemaakt. Derhalve kan de subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, §2, a en b van de vreemdelingenwet, gelet op de

ongeloofwaardigheid van verzoekers verklaringen, niet worden toegekend.

Wat betreft een reëel risico op ernstige schade als bedoeld in artikel 48/4, §2, c van de

vreemdelingenwet, maakt verzoeker niet aannemelijk dat er zich heden in Egypte een ernstige

bedreiging van het leven of de persoon van een burger manifesteert als gevolg van willekeurig geweld

zodat geen reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c van de vreemdelingenwet in

aanmerking kan genomen worden. Ook uit de beschikbare informatie in het administratief dossier blijkt

dit geenszins.

2.3. De bestreden beslissing steunt op deugdelijke juridische en feitelijke overwegingen. De materiële

motiveringsplicht werd derhalve niet geschonden.

Het middel is ongegrond.

2.4. Verzoeker kan niet als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet worden

erkend en komt niet voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet in

aanmerking.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig september tweeduizend en elf

door:

dhr. F. HOFFER, kamervoorzitter,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN F. HOFFER


