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nr. 95 284 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 23 oktober 2012

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

staatlozen van 27 september 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 14 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 E. STESSENS 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 9 juli 2012 en heeft zich op 11 juli 2012 vluchteling verklaard.

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

Dienst Vreemdelingenzaken op 26 juli 2012 overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 20 september 2012.

1.3. Op 27 september 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. U zou een koptische christen zijn afkomstig van

Silay al Gharbiya in de provincie Al Miniya. U zou analfabeet zijn en nooit naar school zijn gegaan. Uw

ouders hebben landbouwgrond in Silay al Gharbiya. U hebt in Egypte als landbouwer gewerkt. Vanaf

midden 2011 ongeveer, werkten u en uw broer Nunay, als taxichauffeur op een motor. U vervoerde

mensen van en naar het centrum van Matay. Op 1 juni 2012 vervoerde u Ali Al Dardiri, toen u een

ongeluk had. U zou een klapband hebben gekregen en zijn gevallen. U verloor het bewustzijn. U werd

naar het ziekenhuis gebracht, waar u verbleef tot 5 juni 2012. U zou twee dagen buiten bewustzijn zijn

geweest. Ali was zwaargewond. In het ziekenhuis zou Al Hadji Al Dardiri, de vader van Ali, u twee keer

met de dood hebben bedreigd. Hij wilde wraak omdat zijn zoon ten gevolge van dat ongeluk verlamd

raakte. Op 5 juni 2012 zou u uit het ziekenhuis zijn ontslagen. U zou, vanuit het ziekenhuis, een bus

hebben genomen naar een klooster in Wadi Natroun. Uw broer Nunay, zou eerder, op 1 juni 2012, naar

dat klooster zijn gereisd. Op 29 juni 2012 zou u, vanuit het klooster, naar Alexandrië zijn vertrokken.

In Alexandrië zou u, illegaal, aan boord van een schip zijn gegaan. Na zes dagen kwam u aan in

een onbekend Europees land. De volgende dag werd u naar een onbekend station gebracht. Daar

maakte u kennis met een Egyptenaar die u, de volgende dag, naar een kerk bracht waar u één nacht

bleef overnachten. De dag nadien, op 11 juli 2012, vroeg u asiel aan bij de Belgische autoriteiten. Uw

broer Nunay zou momenteel nog altijd in het klooster verblijven. Uw ouders en twee andere broers

verblijven thuis in Silay al Gharbiya.

Ter staving van uw asielrelaas legt u uw geboorteakte voor.

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

vreest te worden gedood door Al Hadji Al Dardiri (CGVS, 20/09/2012, p. 11). U brengt echter

onvoldoende zwaarwichtige elementen aan om die vrees aannemelijk te maken.

U verklaarde dat u de wraak vreest van Al Hadji Al Dardiri wegens het ongeval op 1 juni 2012.

Dit ongeval is de enige reden waarom Al Dardiri, zogezegd, zou willen vermoorden. Vóór dat ongeval

had u geen problemen met Al Dardiri of met zijn zoon Ali, die u oppervlakkig kende en die af en toe

gebruik maakte van uw diensten als taxichauffeur. Ook met andere moslims in uw dorp had u geen

problemen (CGVS, 20/09/2012, p. 12, p. 13).

Er dient door het CGVS te worden vastgesteld dat uw bewering dat Al Hadji al Dardiri u zou

willen vermoorden louter een veronderstelling is. U hebt onvoldoende ernstige aanwijzingen dat Al

Dardiri u daadwerkelijk zou willen vermoorden.

De enige vervolgingsfeiten die u inroept, is uw bewering dat Al Dardiri naar het ziekenhuis kwam op 2

en op 3 juni 2012 (CGVS, 20/09/2012, p. 16). U beweert dat hij u bij die gelegenheden wilde

vermoorden (CGVS, 20/09/2012, p. 14). Dit is echter een louter vermoeden. De eerste keer dat hij

langskwam was hij kwaad en overstuur. Hij werd aan de ingang van het ziekenhuis door de bewakers

tegengehouden omdat hij woedend en agressief was. U zegt dat de bewakers dachten dat hij u wilde

doden omdat hij kwaad en woedend was. Dit is echter maar een vermoeden. U weet niet wat Al Dardiri

heeft gezegd en of hij u daar effectief met de dood heeft bedreigd. Het is niet omdat Al Dardiri op de dag

na het ongeval kwaad naar het ziekenhuis kwam dat hij u daarom zou willen vermoorden. Dit wil

evenmin zeggen dat hij actueel, nadat de eerste emoties wat zijn weggeëbd, nog steeds wil vermoorden

(CGVS, 20/09/2012, p. 15-16).

Verder beweerde u dat hij een tweede keer langskwam op 3 juni 2012. Die dag zou u, vanuit uw

kamer op de tweede verdieping, lawaai hebben gehoord aan de ingang van het ziekenhuis, op het

gelijkvloers. U zou daar geschreeuw hebben gehoord van de bewakers. U weet echter niet wat de

oorzaak was van dat lawaai. U weet niet of het Al Dardiri was die daar aan de ingang amok heeft

gemaakt. De bewakers zijn u ook niet komen zeggen dat het Al Dardiri was. Gesteld dat lawaai aan de

ingang toch eender wat kan zijn, antwoordde u dat u wist dat hij het was. Dit is echter een louter

vermoeden en allerminst een ernstige aanwijzing voor een gegronde vrees om te worden vermoord

(CGVS, 20/09/2012, p. 18).

Vervolgens zou u van 5 juni 2012 tot 29 juni 2012 in een klooster hebben verbleven. In die periode

zou de vader van Ali enkele keren naar u hebben gevraagd, de laatste keer 4 dagen na uw ontslag uit

het ziekenhuis dus op 9 juni 2012 (CGVS, 20/09/2012, p. 18). Hij zou aan uw buren hebben gevraagd of

ze wisten waar u was. Hij heeft echter niet gezegd waarom hij u zocht. U hebt geen enkele aanwijzing

dat hij naar u zocht om u te vermoorden. Na 9 juni 2012 is hij niet meer naar u komen informeren.
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Uw bewering dat Al Dardiri, kort na het ongeval, naar de persoon kwam vragen die aan het stuur van

de motor zat, is allerminst een aanwijzing voor een gegronde vrees om te worden vermoord. Verder

dient te worden opgemerkt dat u tijdens uw verblijf in het klooster, slechts één keer, kort voor uw vertrek,

contact opnam met uw familie in Silay al Gharbiya. En dit om geld te vragen om uw vertrek te regelen

(CGVS, 20/09/2012, p. 3). Dat u slechts één keer uw familie hebt gecontacteerd tijdens uw verblijf in het

klooster, wijst allerminst op een gegronde vrees voor vervolging. Als u daadwerkelijk vreest te worden

vermoord door Al Dardiri, mag er toch worden verwacht dat u uw familie zou contacteren om de

ontwikkelingen in het dorp op te volgen. Er mag toch worden verwacht dat u wilde weten of Al Dardiri u

daadwerkelijk zocht of eventueel uw familie bedreigde.

Ook na uw vertrek uit het klooster op 29 juni 2012 hebt u geen enkele concrete aanwijzing dat u door

Al Hadji Al Dardiri wordt geviseerd zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie. U verklaarde dat u, na

uw vertrek, niet hebt geïnformeerd of Al Dardiri nog naar u is komen zoeken en dat u het dus ook niet

weet.

Ten slotte dient te worden opgemerkt dat uw familie, namelijk uw ouders en broers, nog in Silay

al Gharbiya woont en werkt(CGVS, 20/09/2012, p. 4-5). Ook Ali, zijn vader en heel de uitgebreide

Dardiri familie wonen nog in Silay Al Gharbiya. Al Hadji Al Dardiri woont op tien minuten loopafstand van

uw eigen huis (CGVS, 20/09/2012, p. 12). U hebt verklaard dat Al Dardiri niemand van uw familie lastig

valt of bedreigt. Ook is er niemand anders van de Al Dardiri familie die uw familie lastig valt

(CGVS, 20/09/2012, p. 19). Ook dit wijst allerminst op een gegronde vrees voor vervolging daar in een

dergelijk conflict van wraak ook uw broers slachtoffer zou worden indien u niet kan gevonden worden.

Uw bewering dat beide families vreedzaam naast elkaar wonen in hetzelfde dorp, wijst er niet op dat

iemand van de Al Dardiri familie wraak wilt nemen op u, of bij uitbreiding op iemand van uw familie.

Verder beweerde u dat ook uw broer Nunay, die niets met het ongeval te maken heeft, gevaar loopt

te worden vermoord door Al Dardiri (CGVS, 20/09/2012, p. 16, p. 18). Deze bewering is echter volledig

uit de lucht gegrepen. Zo verklaarde u dat u niet weet of ze uw broer ooit hebben bedreigd

(CGVS, 20/09/2012, p. 18). Verder verklaarde u dat Al Dardiri, na uw vertrek uit het klooster niet naar

uw broer is komen zoeken of vragen (CGVS, 20/09/2012, p. 19). Ook dient te worden opgemerkt dat uw

broer nog steeds in Egypte verblijft, terwijl enkel u het land hebt verlaten. Vervolgens is het zeer

opmerkelijk dat u uw broer, na uw aankomst in België, slechts één keer hebt gecontacteerd (CGVS,

20/09/2012, p. 4, p. 8). Er mag toch worden verwacht dat u op de hoogte wil blijven van het welzijn van

uw broer. U beweerde immers dat als Al Daridi u niet kan vinden, hij wraak zal nemen op Nunay (CGVS,

20/09/2012, p. 18). Dergelijke laconieke houding ondermijnt op ernstige wijze de ernst en de

geloofwaardigheid van de door u ingeroepen vrees.

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

gegronde vrees voor persoonlijke en systematische vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie.

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.

Gelet op bovenstaande vaststellingen hebt u niet aannemelijk gemaakt Egypte te hebben verlaten

uit een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Conventie van Genève. 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
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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 geboorteakte die u voorlegt is niet in staat bovenstaande appreciatie om te buigen. Ze toont enkel

uw identiteit en afkomst aan, hetgeen hier niet wordt betwist.

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 eerste middel, afgeleid uit de schending van artikel 62 van de wet van 15 december 1980

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

vreemdelingen (vreemdelingenwet), artikel 8 juncto artikel 14 van het EVRM en artikel 3 van de wet van

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en de rechtspraak van

de Raad van State (RvS 25 september 1986 nr. 26 933), voert verzoeker aan dat de “bestreden

beslissingen niet of althans onvoldoende met redenen zijn omkleed”. Hij vervolgt dat daaruit geenszins

een afweging blijkt tussen de belangen van verzoeker enerzijds en de Staat anderzijds. Volgens

verzoeker blijkt op geen enkele wijze dat zijn verklaring niet met de waarheid zou overeenstemmen

waarbij hij een poging onderneemt om de motieven van de bestreden beslissing te weerleggen. Hij wijst

erop dat de commissaris-generaal zelf bevestigt dat Koptische Christenen in Egypte het voorwerp

uitmaken van discriminatoire maatregelen en de situatie zorgwekkend is. Wat de subsidiaire

bescherming betreft stelt verzoeker dat het begrip willekeurig geweld wijst op een algemene situatie die

niet verzoenbaar is met het feit dat wie zich hierop beroept zou moeten aantonen dat zij persoonlijk een

reëel risico lopen.

2.2. In een tweede middel, afgeleid uit het zorgvuldigheidsbeginsel en de fundamentele rechten van de

mens zoals die blijken uit het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, voert verzoeker aan dat

de bestreden beslissing nalaat een passende belangenafweging te maken en geen enkele feitelijke

omstandigheid in aanmerking werd genomen.

2.3. Er worden geen nieuwe stukken aan het verzoekschrift toegevoegd.

2.4. Daargelaten de vraag of verzoeker kan worden gevolgd waar hij in het eerste middel stelt dat uit

alle door hem opgesomde normen voortvloeit dat de motivering afdoende moet zijn, stelt de Raad vast

dat verzoeker met deze uiteenzetting enkel en alleen de schending van de uitdrukkelijke

motiveringsplicht beoogt aan te tonen. De uitdrukkelijke motiveringsplicht, zoals neergelegd in de

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

bestuurshandelingen merkt de Raad op dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige

wijze in de beslissing gelezen kunnen worden zodat verzoeker er kennis van heeft kunnen nemen en

heeft kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissing aan te vechten met de

beroepsmogelijkheden waarover hij in rechte beschikt. Daarmee is voldaan aan de voornaamste

doelstelling van de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de

vreemdelingenwet (RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 164.298; RvS 10

oktober 2006, nr. 163.358; RvS 10 oktober 2006, nr. 163.357; RvS 21 september 2005, nr. 149.149;

RvS 21 september 2005, nr. 149.148). Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze formele

motivering hem niet in staat zou stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens

de bestreden beslissing is genomen derwijze dat niet voldaan zou zijn aan het hiervoor uiteengezette

doel van de formele motiveringsplicht. De Raad stelt vast dat verzoeker, die zich verzet tegen de
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motieven van de bestreden beslissing, in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht

aanvoert.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven houdt in dat de bestreden

beslissing op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in

rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. De materiële

motiveringsplicht zal in casu worden onderzocht in het licht van de voorwaarden tot toekenning van de

vluchtelingenstatus, zoals bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, en de subsidiaire

beschermingsstatus, zoals bepaald in artikel 48/4 van dezelfde wet.

2.5. 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 voor de vluchtelingen en de

staatlozen 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.

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

vastgesteld te worden dat zijn bewering dat Al Hadji al D. hem zou willen vermoorden louter een

veronderstelling is, zoals omstandig wordt toegelicht, (ii) niettegenstaande het CGVS erkent dat

Koptische Christenen in Egypte het voorwerp kunnen uitmaken van discriminatoire maatregelen zulks

inhoudt dat de gevreesde problemen dermate systematisch en ingrijpend moeten zijn dat

fundamentele mensenrechten worden aangetast waardoor het leven in het land van herkomst

ondraaglijk wordt, en (iii) uit een grondige analyse van de actuele veiligheidssituatie in Egypte blijkt dat

er geen sprake is van een binnenlands gewapend conflict.

2.7. Wat betreft de zogenaamde vage en tegenstrijdige verklaringen afgelegd door verzoeker en het

gebrek aan geloofwaardigheid dat de commissaris-generaal daaraan verbindt, merkt verzoeker op dat

op geen enkele wijze blijkt dat zijn verklaringen niet met de waarheid overeenstemmen; dat bovendien

niet mag worden vergeten dat verzoeker zeer traumatiserende gebeurtenissen heeft meegemaakt

waardoor bepaalde feiten en namen bewust worden verdrongen en het ophangen van een coherent

verhaal bijzonder moeilijk is geworden; dat het vergeten van details in zulke omstandigheden dan ook

volkomen aannemelijk en menselijk is.

Verzoekers verwijzing naar de traumatische gebeurtenissen doet geen afbreuk aan de beoordeling van

de commissaris-generaal aangezien verzoeker tijdens het gehoor in staat bleek om verklaringen en

beschrijvingen af te leggen, hij geen melding maakte van traumatische ervaringen die hem niet in staat

zouden stellen coherente verklaringen af te leggen en hij gedurende de hele procedure geen enkel

medisch attest neerlegt waaruit zou blijken dat zijn mentale gezondheidstoestand hem zou verhinderen

om volwaardige en eenduidige verklaringen af te leggen. Van verzoeker kan dan ook verwacht worden

dat hij de asielmotieven die de aanleiding waren van zijn vlucht op een coherente wijze kan meedelen.

2.8. Verzoeker vreest wraak vanwege Al Hadji al D. omwille van een ongeval op 1 juni 2012 waarbij zijn

zoon Ali verlamd geraakte. Hij verklaarde daarnaast uitdrukkelijk geen problemen te hebben gekend met

andere moslims van zijn dorp (gehoor, p. 12-13).
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De Raad stelt vast dat verzoekers vrees ten aanzien van Al Hadji al D. steunt op loutere vermoedens,

zoals wordt uiteengezet in de bestreden beslissing. Verzoekers verweer in het verzoekschrift beperkt

zich dienaangaande tot het herhalen van het feitenrelaas, het uiten van blote beweringen en het louter

tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, wat geenszins de concrete

motieven van de bestreden beslissing kan weerleggen.

Verzoeker stelt weliswaar dat zijn verklaringen ondersteund worden door de praktijk, doch deze blote

bewering volstaat niet om de vaststelling dat verzoekers vrees louter steunt op een vermoeden te

weerleggen. Waar verzoeker nog voorhoudt dat zijn verklaringen coherent en plausibel zijn en niet in

strijd met de algemeen bekende feiten zijn, slaagt hij er niet in de vaststelling door de commissaris-

generaal, namelijk dat zijn vrees voor vervolging steunt op vermoedens en hij onvoldoende ernstige

aanwijzingen heeft dat Al Hadji al D. hem omwille van het ongeval zou willen vermoorden, te

weerleggen.

Betreffende de aangevoerde schending van een aantal paragrafen uit de UNHCR-proceduregids merkt

de Raad op dat deze proceduregids, hoewel hij waardevolle aanwijzingen bevat voor het vaststellen van

de hoedanigheid van vluchteling overeenkomstig artikel 1 van het Verdrag van Genève, geen

afdwingbare rechtsregels bevat (zie ook RvS 9 juni 2005, nr. 145.732).

2.9. Waar verzoeker nog verwijst naar de algemene behandeling van de koptische minderheid in

Egypte, wijst de Raad erop dat om tot de erkenning van de status van vluchteling te leiden, het

ontzeggen van rechten en de discriminatie van dien aard moeten 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 systematisch en ingrijpend zijn dat fundamentele mensenrechten worden

aangetast waardoor het leven in het land van herkomst ondraaglijk wordt, wat verzoeker niet heeft

aangetoond. Immers, zoals correct wordt opgemerkt in de bestreden beslissing, steunt verzoekers vrees

ten aanzien van Al Hadji al D. op loutere vermoedens en heeft hij uitdrukkelijk verklaard geen problemen

te hebben gekend met andere moslims.

Met de loutere verwijzing naar de informatie toegevoegd aan het administratief dossier weerlegt noch

ontkracht verzoeker de informatie en de conclusie in de bestreden beslissing, in het bijzonder de

Subject Related Briefing “Egypte: Chrétiens en Egypte” van 25 juni 2012, informatie welke gebaseerd is

op een veelheid van bronnen op grond waarvan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen oordeelt dat, hoewel de situatie voor Kopten in Egypte weliswaar enigszins zorgwekkend

is, 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 verzoeker

blijft hier in gebreke, zoals wordt toegelicht in de bestreden beslissing.

2.10. Artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet beoogt bescherming te bieden in de uitzonderlijke

situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend conflict in het land van

herkomst, in casu Egypte, dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat

een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied,

louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel van de

vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging. De commissaris-generaal oordeelt op basis van de

objectieve informatie toegevoegd aan het administratief dossier (Subject Related Briefing: “Egypte.

Situation politique et sécuritaire actuelle”, van 23 augustus 2012) dat 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 zodat er actueel voor

burgers in Egypte geen reëel risico is op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de

vreemdelingenwet. Verzoeker betwist deze beoordeling niet noch brengt hij gegevens bij waaruit kan

blijken dat hoger genoemde informatie niet correct zou zijn of dat de commissaris-generaal hieruit de

verkeerde conclusies zou hebben getrokken. Dienvolgens wordt bovenstaande analyse door de Raad

overgenomen en tot de zijne gemaakt.

Gelet op de ongeloofwaardigheid van de door verzoeker uiteengezette asielmotieven, toont hij evenmin

aan dat hij wordt vervolgd of geviseerd door zijn autoriteiten of derden en dat hij het slachtoffer dreigt te

worden van een vervolging die zou resulteren in doodstraf of executie dan wel foltering of onmenselijke
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of vernederende behandeling of bestraffing die in zijn hoofde een reëel risico op het lijden van ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet uitmaakt.

De Raad wijst er nog op dat uit de bewoordingen van de bestreden beslissing blijkt dat de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen duidelijke afwegingen heeft gemaakt tussen de

verklaringen van verzoeker en de door het CGVS zelf vergaarde informatie, om tot de vaststelling te

komen dat aan de hand van de in de bestreden beslissing toegelichte vaststellingen verzoeker niet als

vluchteling in de zin van artikel 1, A (2) van de Conventie van Genève en 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. Uit niets blijkt dat de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen daarbij op een onzorgvuldige manier zou hebben gehandeld.

Tot slot wijst de Raad erop dat verzoeker eraan voorbij gaat dat de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen zijn bevoegdheid te buiten zou gaan mocht hij een vreemdeling die niet

aan de in de artikelen 48/3 en 48/4 vervatte voorwaarden voldoet, toch als vluchteling erkennen omdat

de gevolgen van een niet-erkenning van het vluchtelingenstatuut of de niet-toekenning van de

subsidiaire bescherming voor hem buiten verhouding zouden zijn tot het voordeel ervan voor de “Staat”.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn

geheel overgenomen.

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


