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nr. 95 283 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 13 november 2012

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

staatlozen van 12 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 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 R. BELDERBOSCH, die 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. X, die verklaart van Egyptische nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk

binnengekomen op 22 juni 2012 en heeft zich op 26 juni 2012 vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker door de

Dienst Vreemdelingenzaken op 29 juni 2012 overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 5 oktober 2012.

1.3. Op 12 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 dezelfde dag aangetekend verzonden.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Egyptische nationaliteit te bezitten en van Arabische origine te zijn. U zou

een soennitische moslim zijn afkomstig van Alexandrië. In 1991 bent u afgestudeerd aan de universiteit.

U hebt een diploma handel. In 1993 vertrok u naar Oman. Daar woonde u tot 1 juni 2012. In Oman

werkte u in de autohandel. Tijdens uw verblijf in Oman, keerde u nog zelden terug naar Egypte. U bent

twee keer gehuwd en twee keer gescheiden. U hebt een dochter uit uw eerste huwelijk en twee zonen

uit uw tweede huwelijk. Uw kinderen verblijven bij hun moeder in Egypte. In Oman kwam u in contact

met enkele katholieke christenen. U werd er van overtuigd dat het christendom een

vredelievendere godsdienst is dan de islam. Daarom wilde u het christendom bestuderen om u zo te

kunnen bekeren. Omdat u in de Arabische wereld niet de vrijheid hebt om dit te doen, besloot u naar

Europa te komen. Op 1 juni 2012 keerde u, vanuit Oman, terug naar Egypte om uw vertrek te regelen. U

vertelde niemand dat u zich wilde bekeren. U zei dat u het land wilde verlaten om in Europa een nieuw

leven te beginnen. Op 12 juni 2012 zou u Egypte hebben verlaten. U reisde illegaal. Op 22 juni 2012

bent u in België aangekomen waar u op 26 juni 2012 asiel aanvroeg. Vijftien dagen geleden zou u met

uw tweede ex-vrouw hebben gebeld. Ze wilde hertrouwen en ze wilde dat u ook deels voor de kinderen

zou zorgen. Omdat ze u onder druk bleef zetten, vertelde u haar dat u niet kon terugkeren omdat u zich

wilde bekeren. Daarop zei ze dat u de kinderen nooit meer mocht zien en dat u nooit meer veilig zou

kunnen terugkeren naar Egypte.

Ter staving van uw asielrelaas legt u volgende documenten voor: een kopie van uw paspoort, een

kopie van uw verblijfsvergunning voor Oman, een kopie van uw rijbewijs uit Oman, een kopie van

uw huwelijksboekje met uw eerste echtgenote, een kopie van de huwelijksaktes van uw beide

huwelijken, een kopie van de scheidingsakte van uw eerste huwelijk, uw originele tweede

scheidingsakte, een kopie van uw secundaire schooldiploma, een kopie van een Omaans krantenartikel

over uw beroep als autoverkoper, een certificaat van een computeropleiding die u volgde in Oman, een

certificaat van de ‘Suhail Bahwan’ groep waar u voor werkte in Oman, documenten van uw eigen zaak

in Oman en een toelating om auto’s te mogen verkopen in Oman.

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 persoonlijke en systematische vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie

of een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

U zou Egypte hebben verlaten omdat u zich wil bekeren tot het christendom. U wil eerst het

christelijke geloof bestuderen om u dan te kunnen bekeren (CGVS, 05/10/2012, p. 5, p. 6). U vreest dat

dit in Egypte niet kan en dat u in de problemen zou komen als u zich zou bekeren.

Er dient echter te worden vastgesteld dat uw intentie om u te bekeren tot het christendom

niet geloofwaardig is. U weet immers zo goed als niets te vertellen over het christendom. Van iemand

die beweert dat hij zijn land heeft verlaten om zich te bekeren, mag er toch enige kennis van het

christelijke geloof worden verwacht.

Zo weet u, om te beginnen, niet tot welke strekking binnen het christendom u zich wil bekeren. U

zegt dat u zich eerst wil informeren alvorens een beslissing te nemen (CGVS, 05/10/2012, p. 5).

Gevraagd welke strekkingen er dan zijn binnen het christendom, geeft u, die beweert een bekering plant

en zich dus wilt informeren over de verschillende strekkingen, zelf aan dat u alleen het katholicisme en

het protestantisme kent (CGVS, 05/10/2012, p. 6). Verder dan dat komt u niet. Dat er bijvoorbeeld ook

een orthodoxe kerk is binnen het christendom, weet u blijkbaar niet. Dit is bevreemdend aangezien

meer dan 90% van de christenen in Egypte behoren tot de orthodoxe kerk, meer bepaald tot de koptisch

orthodoxe kerk. Gevraagd tot welke christelijke godsdienst de meeste christenen in Egypte behoren,

antwoordde u dat u denkt de katholieke kerk (CGVS, 05/10/2012, p. 9). Dat iemand, die zich wil bekeren

en daarom zijn land is ontvlucht, niet eens weet dat de meeste christenen in zijn land orthodoxe kopten

zijn, is zeer opmerkelijk. Hierbij aansluitend dient te worden opgemerkt dat u geen enkele belangrijke

christelijke gezagsdrager kent in Egypte (CGVS, 05/10/2012, p. 9).

U zegt dat uw intentie om u te bekeren gegroeid is uit uw contacten met uw katholieke vrienden

in Oman. Van die vrienden zou u, vlak voor uw vertrek uit Oman, een Bijbel hebben gekregen.

Gevraagd welke verhalen er in de Bijbel staan, zegt u dat u het niet weet. Gevraagd of u zich een

bijbelverhaal herinnert, zegt u van niet. Gevraagd wat u met die Bijbel deed, antwoordde u dat u schrik

had om het te lezen. U zegt dat u er maar enkele bladzijden uit las (CGVS, 05/10/2012, p. 7). Voor

iemand die zich wil verdiepen in het christendom om zich te bekeren, is het weinig geloofwaardig dat hij

niet de moeite nam om te verdiepen in de Bijbel. Uw verklaring dat u niet wilde dat iemand het merkte, is
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niet aanvaardbaar temeer daar u wel een Bijbel meenam naar Egypte en die paar pagina’s die u dan

toch zou gelezen hebt, net in Egypte –waar u zo’n schrik dat dat iemand het zou zien- hebt gelezen. In

België, waar u zonder problemen zou kunnen lezen in de Bijbel, las u ook niet (CGVS, 05/10/2012, p. 7,

13). Het is allesbehalve overtuigend dat u, die naar Europa kwam om in alle vrijheid het christendom te

bestuderen, niet eens de moeite nam om de Bijbel te lezen eens u in België was aangekomen.

U zegt dat er in het christendom twee boeken zijn, meer bepaald de Bijbel en het evangelie. Vooreerst

is het uitermate vreemd te moeten vaststellen dat u deze twee opgeeft als verschillende boeken, daar

het evangelie deel uitmaakt van de Bijbel. Gevraagd wat voor boek het evangelie dan is, antwoordde u

dat u de kans niet kreeg om het te lezen (CGVS, 05/10/2012, p. 7). Gevraagd of u het evangelie dan

hebt gelezen sinds u in België bent, antwoordde u van niet (CGVS, 05/10/2012, p. 13). Als, volgens u,

het evangelie en de Bijbel de belangrijkste boeken zijn voor het christendom, mag er toch worden

verwacht, dat u op z’n minst de moeite zou nemen om dat boek te lezen. U hebt op internet ook niet

gezocht naar het evangelie (CGVS, 05/10/2012, p. 7). U weet blijkbaar niet eens dat het evangelie over

het leven van Jezus gaat. Gevraagd in welk boek er verhalen staan over Jezus, moet u immers het

antwoord schuldig blijven. Wanneer u de vraag werd gesteld wat u over Jezus weet, antwoordde u dat

hij de boodschapper is van het christendom, dat hij stierf voor zijn mensen en dat ze slecht voor hem

waren (CGVS, 05/10/2012, p. 9). Meer dan dat kunt u over hem niet vertellen. Dat u maar zo weinig

kunt zeggen over Jezus, op wiens leven en leer het christendom is gebaseerd en die wordt beschouwd

als de zoon van God, is voor iemand die zich wil informeren en bekeren, laat weinig ruimte om geloof te

hechten aan uw plannen zich te bekeren.

U zegt dat u zich wilt informeren en bekeren, maar de enige stappen die u daartoe zou

hebben ondernomen, is op internet opzoeken wat het verschil is tussen het christendom en de islam

(CGVS, 05/10/2012, p. 7, p. 13). Dat u zich zo weinig moeite getroostte om het christendom te leren

kennen, kan bezwaarlijk overtuigen dat u zich inderdaad wilt bekeren, temeer daar u, sinds u in België

bent, zo weinig stappen hebt ondernomen om u te informeren en te bekeren. Het enige wat u deed, was

via het internet een paar pagina’s over het verschil tussen de islam en het christendom bekijken. U

zocht geen contact met christenen. U zou alleen met een kamergenoot in het centrum hebben

gesproken. U hebt zich bovendien nog altijd niet bekeerd (CGVS, 05/10/2012, p. 13). Dat u eens u in

België was, zo weinig ondernam om u te informeren en te bekeren tot het christendom, strookt niet met

uw bewering dat u Egypte verliet juist omdat u zich wilde informeren en bekeren. Bovendien moet

worden vastgesteld dat u opmerkelijk weinig kan vertellen over het enige wat u dan toch deed om u te

informeren. Immers, gevraagd welke sites u dan bezocht op internet of welke artikels u las, komt u niet

verder dan te antwoorden dat u in een zoekmachine intikte ‘verschil tussen islam en christendom’.

Websites of artikels kunt u niet opnoemen (CGVS, 05/10/2012, p. 13). Dat u zo vaag blijft over de

weinige informatie die u zou hebben opgezocht, ondermijnt verder de geloofwaardigheid van uw

beweerde plannen om u te bekeren.

Voorts dient te worden vastgesteld dat u geen enkel christelijk feest kent. U zegt dat er een feest is

als de winter gedaan is en de lente komt. De naam van dit vermeende feest, kunt u echter niet geven.

U zegt dat u het eigenlijk niet weet (CGVS, 05/10/2012, p. 9). Dat iemand die zich wil bekeren, niet

eens één christelijke feest kan opnoemen, is toch wel zeer verwonderlijk. Verder beweerde u dat u in

Oman, twee of drie keer naar een katholieke kerk bent gegaan in de laatste maanden voor uw vertrek

(CGVS, 05/10/2012, p. 8). U kunt hierover echter weinig vertellen. Zo weet u niet eens de naam van de

kerk waar u bent geweest. U zou er een kerkdienst hebben bijgewoond. Gevraagd wat u daar over

kunt vertellen, haalt u aan dat er stoelen waren met kleine boekjes en een priester die dingen las, dat

het er rustig aan toe ging, dat er iets was met de herdenking van doden, en dat er een verhaal was over

de tenhemelopneming van Maria. Dat u, die zo geïnteresseerd zou zijn in het christendom dat u zich

wilt bekeren, niet meer kan herinneren van de kerkdiensten die bijwoonde, is merkwaardig. Wat

het belangrijkste moment is in een kerkdienst kunt u niet zeggen. Dat u niet eens het sacrament van

de eucharistie vermeldt waarbij de priester het brood breekt en wijn drinkt als symbool voor het lichaam

en het bloed van Jezus, is zeer opmerkelijk. Als u daadwerkelijk geïnteresseerd ben in het

christelijke geloof en kerkdiensten hebt bijgewoond, moet u dit ritueel toch kennen.

Verder moet worden vastgesteld dat u geen christelijke gebeden of liederen kent (CGVS, 05/10/2012,

p. 8). Ook dit is weinig overtuigend voor iemand die zich wil bekeren.

Gevraagd wie het hoofd is van de katholieke kerk, aangezien u enkele katholieke vrienden had en

naar een katholieke kerk bent geweest, antwoordde u dat hij in het Vaticaan is. De naam van zijn titel of

zijn naam kunt u echter niet geven. U zegt dat er sinds dit jaar een nieuwe is maar u zegt dat u zijn

naam niet kent (CGVS, 05/10/2012, p. 9). Dit is echter niet correct. De paus in het Vaticaan is immers al

paus sinds 2005.

Bovenstaande vaststellingen laten niet toe geloof te hechten aan de door u ingeroepen

asielmotieven. De status van vluchteling kan u dan ook niet worden toegekend.
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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.

De documenten die u voorlegt zijn niet in staat bovenstaande appreciatie om te buigen. Ze

bevestigen uw identiteit en afkomst alsook uw verblijf en beroepsactiviteiten in Oman, hetgeen niet in

twijfel wordt getrokken. Ze doen echter geen uitspraak over de door u ingeroepen asielmotieven.

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. De Raad stelt vast dat verzoeker in zijn verzoekschrift uitdrukkelijk vermeldt dat hij beroep

aantekent tegen de weigering van de vluchtelingenstatus en de weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus en dat hij dit uitwerkt aan de hand van een aantal grieven waarin hij de motieven

van de bestreden beslissing aan een inhoudelijk onderzoek onderwerpt en poogt te verklaren of te

weerleggen. Derhalve blijkt uit het verzoekschrift dat verzoeker zich in deze beroept op de schending

van de materiële motiveringsplicht.

Er worden geen nieuwe documenten aan het verzoekschrift gevoegd.

2.2. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag geweigerd omdat (i) dient

vastgesteld te worden dat zijn intentie zich tot het christendom te bekeren niet geloofwaardig is, zoals

omstandig wordt toegelicht, en (ii) uit een grondige analyse van de actuele veiligheidssituatie in Egypte

blijkt dat er geen sprake is van een binnenlands gewapend conflict.

2.3.1. Na lezing van het administratief dossier concludeert de Raad dat verzoeker er niet in slaagt een

gegronde vrees voor persoonsgerichte en systematische vervolging in de zin van de

vluchtelingenconventie aan te tonen. In navolging van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen

en de staatlozen, dient de Raad immers vast te stellen dat verzoekers relaas op een aantal cruciale

punten geloofwaardigheid ontbeert.

2.3.2. Waar verzoeker stelt dat hij reeds in 1993 Egypte verliet, steeds islamiet geweest is en zich

daarom niet heeft geïnformeerd over de christelijke kerk in Egypte en daarom niet heeft kunnen

antwoorden op de vragen betreffende de koptisch orthodoxe kerk, wijst de Raad erop dat in alle

redelijkheid aangenomen kan worden dat de persoon die de gemeende intentie heeft zich te bekeren tot

het christendom minstens weet tot welke strekking binnen het christendom hij zich wil bekeren. Meer

nog, verzoeker is Egyptisch onderdaan zodat kan aangenomen worden dat indien hij het christendom

wilde bestuderen om zich te bekeren hij zich minstens zou geïnformeerd hebben over de strekking van

het christendom in zijn eigen land, zelfs al verbleef hij geruime tijd in een ander land. Een bekering tot

het christendom door een moslim kan immers beschouwd worden als een ingrijpende en fundamentele

beslissing in het leven van de gelovige, met mogelijk zware gevolgen. Om deze reden kan dan ook

aangenomen worden dat verzoeker een minimum aan kennis heeft over het geloof dat hem interesseert,

wat in casu niet het geval blijkt te zijn, en dat hij zelf initiatieven neemt om zijn kennis bij te spijkeren bij

aankomst in Europa indien dit de reden is van zijn vertrek/vlucht uit zijn land van herkomst. Verzoekers
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verweer dat de aanpassing in België en de eerste oriëntatie in het leven hier prioritair waren en zijn

verwijzing naar zijn korte verblijf in België en de moeilijkheden om vanuit de opvangstructuur aansluiting

te vinden bij de kerkgemeenschap, zijn niet ernstig. Verzoeker verbleef drie-vier maanden in een

opvangcentrum alvorens hij werd gehoord, hij wordt bijgestaan door een raadsman zodat kan

aangenomen worden dat indien zijn voornemen gesteund is op enige ernst hij zijn raadsman of de

sociale dienst in het opvangcentrum zou hebben aangesproken teneinde zijn zoektocht naar zijn nieuwe

geloof te concretiseren, wat in casu niet is gebeurd. Gelet op deze vaststellingen en het feit dat in casu

geen sprake is van bekering, is de Raad van oordeel dat verzoeker niet aantoont dat hij bij terugkeer

naar zijn land van herkomst vluchtelingrechtelijke vervolging dient te koesteren of dat hij een reëel risico

op ernstige schade loopt in de zin van artikel 48/4, a) en b) van de vreemdelingenwet.

2.4. In acht genomen wat vooraf gaat is de Raad van oordeel dat de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen terecht concludeert aan de hand van de in de bestreden beslissing

toegelichte vaststellingen dat verzoeker niet als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet kan worden erkend en dat hij niet in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming

in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.

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 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


