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nr. 95 279 van 17 januari 2013

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 31 oktober 2012

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

staatlozen van 5 oktober 2012.

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 beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 8 november 2012 met

refertenummer X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 17 december 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

11 januari 2013.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat M. SAMPERMANS verschijnt voor

de verzoekende partij, en van attaché L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

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

binnengekomen op 1 juli 2009 en heeft zich vluchteling verklaard op 18 juli 2012.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 18 juli

2012 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 18 september 2012.
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1.3. Op 5 oktober 2012 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 dezelfde dag aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Egyptische nationaliteit te bezitten. U zou een koptische christen zijn afkomstig

van Asiout. U bent een ongehuwd en hebt geen kinderen. Uw familie had landbouwgronden in Egypte.

U bent tot het tweede jaar naar de universiteit gegaan. Nadien zou u in een minimarkt en als

schilder hebben gewerkt. Uw broer Isam zou Egypte in 1999 hebben verlaten. Hij verblijft momenteel in

België. Ook uw vier zussen zouden Egypte hebben verlaten. Ze verblijven in Italië en in Griekenland.

Uw ouders zouden in 2005 en 2006 zijn overleden. U verklaart dat u, omdat u christen bent en net als

andere christenen, al van kinds af op straat en op school beledigd werd. Toen u 19 jaar was zou u door

een groep radicale moslims zijn aangevallen en verkracht. Uw belagers waren mensen van uw wijk. U

zou dit, tot op de dag van het gehoor op het CGVS, aan niemand hebben verteld. In 2005 begon u

een relatie met Ahlaam, een moslimmeisje uit de buurt. Jullie hadden aanvankelijk vooral telefonisch

contact. Vanaf 2005 ging u ook naar haar huis wanneer ze alleen thuis was. U zou drie keer bij haar

thuis zijn geweest. Op een dag in november 2006 was u bij haar, toen ze alleen thuis was. Die dag had

u seks met Ahlaam. Haar moeder zou eerder zijn thuisgekomen en ze zou jullie, in de slaapkamer,

hebben betrapt. Daarop vluchtte u en liet Ahlaam achter. U ging rechtstreeks van haar huis met de trein

naar Cairo. Na twee dagen zou u, illegaal, het land hebben verlaten. Na twaalf dagen zou u in België

zijn aangekomen, waar u illegaal verbleef.

Op 8 februari 2010 diende u hier een regularisatieaanvraag in omwille van humanitaire

redenen, waarvoor u een negatieve beslissing kreeg. U zou ook een regularisatieaanvraag omwille van

medische redenen hebben ingediend, die eveneens werd geweigerd. U bleef de ganse periode in

België.

Van eind 2010 tot midden 2011 zou uw broer in een shoarmazaak in Gent hebben gewerkt. Hij had

een arbeidsgeschil met zijn baas Ashraf. Ashraf zou het vakantiegeld van uw broer niet willen

betalen. Daarop zou uw broer naar de vakbond zijn gestapt. Uit wraak zou Ashraf in februari 2012 een

vals facebookprofiel op naam van uw broer hebben aangemaakt. Op die pagina zou hij de profeet

hebben beledigd. Uw broer zou klacht hebben ingediend tegen Ashraf. Daarop werd de facebookpagina

van internet gehaald.

Op 18 juli 2012 vroeg u asiel aan bij de Belgische autoriteiten.

B. Motivering

Er dient door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) te

worden vastgesteld dat u niet aannemelijk hebt gemaakt dat er in uw hoofde sprake is van een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat u verklaarde dat u in België aankwam eind 2006, maar dat

u pas op 18 juli 2012 asiel aanvroeg. Gedurende vijf jaar en half zou u onafgebroken in België

hebben verbleven in de hoop, door te trouwen of door regularisatieaanvragen, een verblijfsvergunning

te bemachtigen (CGVS, 18/09/2012, p. 6-7). Deze vaststelling ondermijnt op zeer ernstige wijze

de geloofwaardigheid en de ernst van de door u ingeroepen vrees. Dat u zes jaar hebt gewacht om

een asielaanvraag in te dienen, wijst er allerminst op dat u uw land hebt verlaten uit een gegronde vrees

voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie. Moest dit laatste het geval zijn, dan mag er

worden verwacht dat u internationale bescherming zou vragen van zodra u in Europa was

aangekomen. Gevraagd waarom u pas na zes jaar asiel hebt aangevraagd, antwoordde u dat u hoopte

op een andere manier papieren te krijgen om in België te kunnen verblijven (CGVS, 18/09/2012, p. 7).

Deze verklaring is niet acceptabel, temeer daar blijkt dat uw verklaringen over de reden voor het lange

wachten vooraleer asiel aan te vragen weinig coherent zijn. Terwijl u aanvankelijk verklaart dat u

wachtte omdat u dacht dat u op een andere manier verblijfspapieren kon krijgen, past u later tijdens het

gehoor op het CGVS uw verklaringen aan en beweert u dat u zo lang wachtte omdat u niet wilde

vermelden dat u was verkracht (CGVS, 18/09/2012, p. 12). Wanneer er nog later tijdens het gehoor

nogmaals wordt gevraagd waarom u, terwijl u beweert Egypte te zijn ontvlucht uit vrees voor uw leven,

niet onmiddellijk asiel aanvroeg, rept u met geen woord over het feit dat u niet over de verkrachting kon

praten en zegt u dat Egyptenaren schrik zouden hebben van asiel en dat er geen objectieve media

zouden bestaan om de echte problemen van de christenen naar buiten te brengen (CGVS p.18). Dit

alles is geen afdoende uitleg voor het feit dat u zo’n vijf jaar en half zou wachten om asiel aan te vragen.

U zou Egypte hebben verlaten omdat u de wraak van de familie van Ahlaam vreest (CGVS, 18/09/2012,
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p. 12, p. 13). U kunt die vrees echter niet aannemelijk maken daar er ernstige twijfels over de

waarachtigheid van de door u ingeroepen feiten.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat uw verklaringen tegenover de Belgische autoriteiten

omtrent het moment waarop u Egypte verliet en in België aankwam, inconsistenties bevatten. Op het

CGVS verklaarde u dat u in november2006 werd betrapt door de moeder van Ahlaam en dat u twee

dagen later het land verliet. Eind november 2006 zou u in België zijn aangekomen (CGVS, 18/09/2012,

p. 5). Bij uw regularisatieaanvraag verklaarde u in december 2009 echter in een schrijven via uw

raadsman dat u reeds vier jaar en twee maanden ononderbroken in België verbleef, en u dus reeds in

oktober 2005 in België was aangekomen. Indien u in 2005 reeds naar België was gekomen, zou het dan

ook onmogelijk zijn dat u in 2006 in Egypte betrapt werd met uw moslimvriendin en het land moest

ontvluchten. Dergelijke inconsistenties doen dan ook ernstige twijfels rijzen omtrent de waarachtigheid

van de door u ingeroepen problemen in Egypte. Hierbij aansluitend dient te worden vastgesteld dat u

ook in de loop van uw asielprocedure incoherente verklaringen aflegt over de chronologie van de door u

ingeroepen feiten en uw vertrek. Op de Dienst Vreemdelingenzaken hebt u immers verklaard dat u

Egypte verliet in juli 2006 en halverwege diezelfde maand in België was aangekomen (Verklaring DVZ,

18/07/2012, vraag 35). Wanneer u met deze tegenstijdigheid werd geconfronteerd, antwoordde u dat u

bij DVZ zei dat u het land verliet in juli of augustus 2006 en dat u zich later herinnerde dat u in de winter

was vertrokken en niet in de zomer (CGVS, 18/09/2012, p. 4).

Verder spreekt u zich tegen over hoelang u nog in Egypte ondergedoken was, nadat haar moeder

jullie betrapte. Bij het invullen van de vragenlijst van het CGVS op DVZ hebt u verklaard dat u, één week

voor uw vertrek uit Egypte, werd betrapt door de moeder van Ahlaam. Daarna zou u (Vragenlijst

CGVS, ingevuld op DVZ, 18/07/2012, p. 3). Op het CGVS verklaarde u daarentegen, dat u nog slechts

twee dagen in Egypte (Cairo) verbleef, nadat haar moeder jullie had betrapt (CGVS, 18/09/2012, p.

4). Wanneer u hiermee werd geconfronteerd, verklaarde u dat het geen week maar twee dagen was dat

u nog in Egypte bleef (CGVS, 18/09/2012, p. 5). Dit is geen afdoende verklaring voor deze

discrepanties binnen uw verklaringen. Bovenstaande tegenstrijdige verklaringen ondermijnen dan ook

de geloofwaardigheid van uw vluchtaanleiding.

Vervolgens is het heel merkwaardig dat u, nadat u werd betrapt, Ahlaam niet meer hebt

gecontacteerd. In die twee dagen in Cairo hebt u haar niet proberen te bereiken (CGVS, 18/09/2012, p.

16). Dit wekt verbazing. U hebt immers verklaard dat jullie van plan waren samen het land te verlaten

om te kunnen huwen. U had zelfs afgesproken dat Ahlaam de trein zou nemen naar Cairo en dat jullie

samen van daaruit zouden vertrekken (CGVS, 18/09/2012, p. 14). Dat u, nadat u werd betrapt, niet eens

meer de moeite hebt genomen om Ahlaam te contacteren, is, zeker in het licht van jullie eerdere

afspraak om samen het land te verlaten, zeer merkwaardig. Bovendien gaf u ook nadien weinig blijk

van betrokkenheid of interesse in het lot van de vrouw met wie u reeds drie jaar een relatie had en met

wie u wilde trouwen. Zo hebt u, drie maanden nadat u in België was aangekomen, slechts één keer

proberen haar te bellen. U hebt haar echter niet gesproken. Toen iemand anders de telefoon opnam,

legde u neer (CGVS, 18/09/2012, p. 17). U zou nadien enkel één keer aan de smokkelaar hebben

gevraagd hoe het met Ahlaam was. Die zou hebben gezegd dat ze nog leeft. Verder weet u niet wat er

met Ahlaam is gebeurd na uw vertrek en heeft u op geen enkele andere manier geprobeerd informatie

over haar te bekomen (CGVS, 18/09/2012, p. 17-18). Dergelijke desinteresse en onwetendheid over het

lot van uw geliefde, kan allerminst overtuigen van de door u ingeroepen vrees. Er mag toch worden

verwacht dat u wilt weten wat het lot is van Ahlaam. Bovendien is informatie over haar lot van essentieel

belang om correct te kunnen inschatten wat uw eigen risico op vervolging is. Er kan immers worden

verwacht dat, als de feiten zich hebben voorgedaan zoals u beschrijft, Ahlaam een zware sanctie boven

het hoofd zou hangen. In de Egyptische context beschouwt men het feit dat een vrouw seksuele

betrekkingen heeft zonder gehuwd te zijn, vaak als een zware schande voor de eer van de familie en

wordt de vrouw in kwestie dan ook vaak zwaar gestraft. De gevolgen voor de vrouw in kwestie zijn in die

context meestal zwaarder dan de gevolgen voor de man met wie ze seks had. Bijgevolg is het voor u

van essentieel belang om te weten wat er precies met haar is gebeurd. Dat u zo weinig moeite hebt

gedaan om naar haar te informeren, ondermijnt dan ook de geloofwaardigheid en ernst van uw vrees.

Bovenstaande vaststellingen laten niet toe te besluiten dat er in uw hoofde sprake is van een

gegronde vrees voor vervolging omwille van uw vermeende (seksuele) relatie met Ahlaam, integendeel

doen bovenstaande vaststellingen besluiten dat er ernstige twijfels zijn over de geloofwaardigheid van

uw verklaringen.

Daarnaast vreest u, bij terugkeer naar Egypte, de wraak van radicale moslims omwille van de

valse facebook pagina van uw broer waar hij de profeet zou hebben beledigd (CGVS, 18/09/2012, p. 18-

19). Er dient te worden vastgesteld dat dit slechts een loutere veronderstelling is die u niet kunt

hardmaken met concrete aanwijzingen. De bewust facebook pagina zou in februari 2012, ongeveer

anderhalve maand, online hebben gestaan (CGVS, 18/09/2012, p. 19, p. 20). U hebt geen enkele

aanwijzing dat u in Egypte gevaar loopt te worden vervolgd omwille van de inhoud van die valse pagina.
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U zegt zelf dat niemand iets van die valse pagina heeft gehoord of gezien (CGVS, 18/09/2012, p. 19-

20). U haalt geen concrete bedreigingenof problemen aan die u zou hebben ondervonden omwille van

dat facebook profiel. Ook uw bewering dat u eerst niet van plan was dit probleem aan te halen bij het

indienen van uw asielaanvraag (CGVS, 18/09/2012, p. 18, p. 19), wijst er verder op dat u er zelf niet

veel geloof aan hecht dat u omwille van die pagina, in de problemen zou komen.

Ten slotte haalt u ook aan dat u op uw negentien jaar, circa 1989, werd verkracht door enkele

radicale moslims uit uw buurt. Na die verkrachting hebt u nog tot 2006 in Asiout, in diezelfde wijk waar

ook uw belagers woonden, gewoond en gewerkt. In die zeventien jaar hebt u geen enkele aanwijzing

dat u gevaar zou lopen om opnieuw te worden aangerand. In die periode hebben ze niet geprobeerd

u opnieuw te verkrachten. U kan met andere worden niet aannemelijk maken dat dergelijke feiten

zich opnieuw zouden voordoen, voor zover er aan de verkrachting 22 jaar geleden, in het licht

van bovenstaande vaststellingen omtrent uw asielaanvraag, al geloof kan worden gehecht.

Hierbij aansluitend dient ook te worden aangestipt dat u de verkrachting niet aanhaalt als aanleiding

voor uw beslissing Egypte te verlaten. U verklaart dat de reden waarom u uw land verliet, de problemen

met de familie van uw vriendin waren (CGVS p.12). Na de aanranding zouden uw belagers u weliswaar

op straat nog af en toe hebben nageroepen en uw geloof hebben beledigd. Maar dat op zich, kan,

gezien u er nog zeventien jaar hebt gewoond, niet worden beschouwd als een aanwijzing dat u (actueel)

een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie hoeft te koesteren

(CGVS, 18/09/2012, p. 11, 12, 13). Het CGVS erkent dat koptische christenen in Egypte het voorwerp

kunnen uitmaken van discriminatoire maatregelen, maar benadrukt echter ook meteen dat, om te

oordelen of discriminatoire maatregelen op zich een vervolging in de zin van de Conventie betekenen,

alle omstandigheden in overweging dienen te worden genomen. Het ontzeggen van bepaalde rechten

en een discriminerende bejegening houden op zich geen vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin in.

Om tot de erkenning van de status van vluchteling te leiden moeten het ontzeggen van rechten en

de discriminatie van die aard zijn dat zij aanleiding geven tot een toestand die gelijkgeschakeld kan

worden met een vrees in vluchtelingenrechtelijke zin. Zulks houdt in dat de gevreesde problemen

dermate systematisch en ingrijpend zijn dat fundamentele mensenrechten worden aangetast waardoor

het leven in het land van herkomst ondraaglijk wordt.

Uit de informatie waarover het CGVS beschikt (en waarvan een kopie werd toegevoegd aan

het administratief dossier) blijkt dat de situatie voor kopten in Egypte weliswaar enigszins zorgwekkend

is, doch uit niets kan afgeleid worden dat het loutere feit kopt te zijn in Egypte en het daaraan

gekoppeld ontzegd zijn van bepaalde algemene rechten op zich voldoende is om te besluiten tot de

erkenning van de status van vluchteling in toepassing van artikel 1, A (2), van het Verdrag van Genève

van 28 juli 1951 of te besluiten tot de toekenning van de subsidiaire bescherming. Deze vrees voor

vervolging en dit reëel risico op ernstige schade dienen in concreto te worden aangetoond en u blijft hier

in gebreke.

Vervolgens moet worden opgemerkt dat u geen enkel document voorlegt ter staving van

uw asielmotieven, uw identiteit of uw reisweg.

Gelet op bovenstaande vaststellingen dient te worden vastgesteld dat u er niet in bent geslaagd

te overtuigen dat u een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie hoeft te koesteren.

Naast de toekenning van een vluchtelingenstatus, kan een asielzoeker door het CGVS evenwel

een beschermingsstatus krijgen ten gevolge van de algemene situatie in zijn regio van herkomst.

Uit een grondige analyse van de actuele veiligheidssituatie in Egypte blijkt dat er geen sprake is van

een binnenlands gewapend conflict. De media maken vooralsnog geen melding van

veralgemeende veiligheidsproblemen waarvan de Egyptische bevolking het slachtoffer dreigt te worden.

Voorts is het geweld waarvan actueel sprake in Egypte incidenteel en gelokaliseerd van aard en de

impact ervan op het leven van de gewone burger is eerder beperkt. Er is aldus geen sprake van

aanhoudend geweld of een openlijk militair conflict tussen strijdkrachten van het huidige regime en

georganiseerde gewapende groeperingen (zie bijgevoegde SRB: Egypte – Situation politique et

sécuritaire, d.d. 23 augustus 2012).

De Commissaris-generaal beschikt over een zekere appreciatiemarge en is gezien

hogervermelde vaststellingen en na grondige analyse van de beschikbare informatie tot de conclusie

gekomen dat er voor burgers in Egypte actueel geen reëel risico bestaat om het slachtoffer te worden

van een ernstige bedreiging van hun leven of hun persoon als gevolg van willekeurig geweld in het

kader van een gewapend conflict. U bracht geen informatie aan waaruit het tegendeel zou blijken.

Actueel is er voor burgers in de Egypte aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art.

48/4, §2, c van de Vreemdelingenwet.
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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 artikel 3 van het Europees Verdrag tot

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM), artikel 10 van het EG-

Verdrag van 25 maart 1957, en de schending van het zorgvuldigheidsbeginsel, voert verzoeker aan dat

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich vragen stelt bij het feit dat hij zes

jaar heeft gewacht om een asielaanvraag in te dienen en bij het verhaal van de verkrachting, terwijl hij

nochtans heeft verklaard dat hij probeerde om op andere manieren aan verblijfspapieren te geraken en

toen dat niet lukte hij besloot een asielaanvraag te doen, en hij zo lang wachtte omwille van de

verkrachting door radicale moslims wat een traumatische ervaring was. Verzoeker vervolgt dat hij

tevens vrees koestert omwille van het feit dat de werkgever van zijn broer, die in België verblijft, een

vals facebookprofiel heeft aangemaakt waarop de Profeet Mohammed zou zijn beledigd.

2.2. Voor zover verzoeker de schending van artikel 3 van het EVRM en van artikel 10 van het EG-

Verdrag van 25 maart 1957 aanvoert, is het middel niet ontvankelijk. Verzoeker werkt dit in zijn middel

immers geenszins uit, noch toont hij aan op welke wijze deze verdragsartikelen zouden kunnen

geschonden zijn. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist immers dat zowel de geschonden

rechtsregel of het geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of

dat rechtsbeginsel door de bestreden rechtshandeling werd geschonden (RvS 17 december 2004, nr.

138.590; RvS 4 mei 2004, nr. 130.972; RvS 1 oktober 2006, nr. 135.618).

2.3. De Raad stelt vast dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

verklaringen van verzoeker grondig heeft onderzocht en terecht tot de conclusie komt dat geen enkel

geloof kan worden gehecht aan het door verzoeker opgediste relaas, zoals omstandig wordt toegelicht

in de bestreden beslissing. Verzoekers repliek dat hij eerst op een andere wijze geprobeerd heeft een

verblijfstitel te bekomen alvorens zes jaar later een asielaanvraag in te dienen, biedt geen verklaring

voor de correcte vaststellingen die steun vinden in het administratief dossier en die geleid hebben tot de

conclusie dat het opgediste relaas ongeloofwaardig is. In de mate verzoeker poneert dat de verkrachting

door radicale moslims een traumatische ervaring was voor hem waar hij liever niet over praat, kan de

Raad slechts vaststellen dat in het relaas van verzoeker geen sprake is van een verkrachting. Ook de

loutere bevestiging dat de kans reëel is dat radicale moslims de pagina van facebook met de belediging

van de Profeet zouden gezien hebben, weerlegt noch ontkracht verzoeker de motieven van de

bestreden beslissing. Zo verzoeker nog voorhoudt dat geenszins rekening werd gehouden met de

feitelijke toedracht van het relaas en de verwerende partij het geenszins noodzakelijk heeft geacht om

de reële situatie te onderzoeken, gaat hij volkomen voorbij aan de verschillende motieven in de

bestreden beslissing.

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

regel geldt onverkort wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus. In voorliggend verzoekschrift

poneert verzoeker slechts dat de Egyptische bescherming geenszins voldoet aan de Europese

maatstaven. Hij laat evenwel na te concretiseren waarop zijn bewering steunt of waarop zijn vrees voor

vervolging of reëel risico op ernstige schade concreet gesteund is.

2.4. Aangezien in de bestreden beslissing ernstige gebreken in de verklaringen van de verzoeker

worden aangehaald en geen van de motieven wordt weerlegd, schragen de gezamenlijke motieven de

bestreden beslissing. Immers, 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. De verzoekende partij dient door

een coherent relaas en kennis van voor zijn relaas relevante elementen de waarachtigheid ervan
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aannemelijk te maken. 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). De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit

tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen. 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).

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. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oplegt zijn beslissingen

zorgvuldig voor te bereiden en deze te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief

dossier blijkt dat verzoeker op het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

uitvoerig werd gehoord. Tijdens dit interview kreeg hij de mogelijkheid zijn asielmotieven uiteen te zetten

en zijn argumenten kracht bij te zetten, kon hij nieuwe en/of aanvullende stukken neerleggen en heeft hij

zich laten bijstaan door zijn advocaat, dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Arabisch machtig is.

De Raad stelt verder vast dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich voor

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

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

dienstige stukken. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk gaat wordt door verzoeker niet

aangetoond.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.

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.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien januari tweeduizend dertien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


