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nr. 96 368 van 31 januari 2013

in de zaak RvV X / II

In zake: X

X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Egyptische nationaliteit te zijn, op

28 september 2012 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 30 augustus 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 30 november 2012 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 december

2012.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken F. TAMBORIJN.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaten H. VAN NIJVERSEEL, in

eigen naam, en A. HAEGEMAN, loco advocaat M. SAMPERMANS, en van attaché K. ALLYNS, die

verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekers kwamen op 31 mei 2011 toe op Belgisch grondgebied en dienden diezelfde dag een

asielaanvraag in.

1.2. De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen nam op 30 augustus 2012

beslissingen tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermings-

status. Verzoekers werden hiervan per aangetekend schrijven diezelfde dag in kennis gesteld.

Deze vormen de bestreden beslissingen die luiden als volgt:

Ten aanzien van eerste verzoeker:
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“A. Feitenrelaas

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

van Cairo. Op 12 juli 2008 bent u gehuwd met T.(…) I.(…) A.(…) B.(…) (O.V.6.822.428). U hebt een

zoon die is geboren op 19 november 2009. U werkte in Cairo als zelfstandige aannemer. U verklaart dat

jullie Egypte hebt verlaten omwille van volgende twee redenen.

Op 8 oktober 2010 kwam uw schoonbroer K.(…) op bezoek. Hij vroeg u zijn wagen te parkeren. In

de wagen speelde religieuze muziek en er hing een kruis aan de achteruitkijkspiegel. U parkeerde de

auto voor de winkel van T.(…) A.(…) H.(…). Deze beledigde u en trok het kruis uit de wagen.

Er ontstond een gevecht. Omstaanders haalden jullie uit elkaar. Jullie werden naar het ziekenhuis

gebracht. U had een hernia opgelopen. Nadat u uit het ziekenhuis werd ontslagen, ging u niet meer

terug naar huis. U en uw gezin verbleven een maand bij uw schoonbroer K.(…). Nadien verbleven

jullie afwisselend bij uw familie en bij de familie van uw echtgenote in Cairo. Op 20 december 2010

kwamen de autoriteiten u thuis arresteren, maar u was niet thuis. U was op 12 december 2010

veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf wegens poging tot moord. T.(…) had klacht tegen u ingediend

voor slagen en verwondingen. Hij zou een attest hebben laten opstellen waarin stond dat hij een

hersenbloeding had opgelopen en gehandicapt was geraakt. Op basis van dit document zou u zijn

veroordeeld.

Op 17 april 2011 werd uw echtgenote opgeroepen door de politie. Een moslimvriendin, S.(…)

M.(…) M.(…) D.(…), had zich in april 2011 bekeerd tot het christendom en was van huis weggelopen.

De familie van S.(…) beschuldigde uw echtgenote ervan dat ze S.(…) had overtuigd om zich te

bekeren en verdacht haar ervan dat ze wist waar ze is. Nadat uw echtgenote door de politie was

ondervraagd op 17 april 2011 mocht ze terug naar huis gaan. Die dag werd uw echtgenote op straat

achtervolgd en beledigd. De familie van S.(…) volgde haar naar huis waar ze uw woning vernielden en

uw echtgenote bedreigden. U diende hiervoor klacht in bij de politie. Nadien werd uw echtgenote

telefonisch bedreigd. Op 28 april 2011 werd uw echtgenote opnieuw opgeroepen door de politie. Ze

durfde echter niet naar het politiekantoor gaan. U besloot om onder te duiken bij de tante van uw vrouw

in Alexandrië. Daar verbleef u tot u het land verliet.

Op 2 mei 2011 nam u een advocaat om beroep in te dienen tegen uw veroordeling van drie

jaar gevangenisstraf. Op 15 juni 2011 werd dat beroep verworpen. U zou Egypte op 18 mei 2011

hebben verlaten samen met uw zwangere echtgenote en met uw zoon. U zou legaal naar Turkije zijn

gevlogen met uw eigen paspoort en visum. Vanuit Turkije reisde u verder illegaal naar België waar u op

31 mei 2011 aankwam en diezelfde dag asiel aanvroeg. Op 6 januari 2012 werd uw tweede dochter in

België geboren. Op 10 september 2011 werd uw echtgenote veroordeeld tot 5 jaar gevangenis wegens

de ontvoering en bekering van S.(…).

Ter staving van uw asielrelaas legt u volgende documenten voor: uw identiteitskaart, de klacht

van T.(…) dd. 08/10/2010, een medisch rapport van T.(…) dd. 08/10/2010, uw veroordeling dd.

14/12/2010, uw veroordeling in beroep dd. 15/06/2011, een huwelijkscontract van de kerk, en

een kinesitherapieverslag dd. 23/01/2012.

B. Motivering

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

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

vrees voor systematische en persoonsgerichte vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of

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

in Egypte te worden gearresteerd door de autoriteiten. Uw echtgenote vreest vervolging door de familie

van S.(…) en vreest eveneens te worden gearresteerd. Er dient te worden vastgesteld dat de

verklaringen die u hebt afgelegd omtrent uw vluchtrelaas niet geloofwaardig zijn.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de verklaringen die u aflegt over uw recente verblijfplaatsen

in Egypte niet consistent zijn. Zo verklaarde u aanvankelijk bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat

u, vanaf uw huwelijk tot uw vertrek uit Egypte (op 18 mei 2011), in de Zaitun wijk in Cairo hebt

gewoond (Verklaring DVZ, 07/06/2011, vraag 9). Ook uw echtgenote heeft dit bij DVZ verklaard

(Verklaring DVZ vrouw, 07/06/2011, vraag 9). Tijdens het gehoor op het CGVS, verklaarde u echter dat

u uw appartement in Zaitun op 27 april 2011 verliet en dat u van 27 april 2011 tot 18 mei 2011 bij de

tante van uw echtgenote in Alexandrië verbleef. Vanaf uw huwelijk tot 27 april 2011, zou u altijd in uw

appartement hebben gewoond (CGVS, 03/02/2012, p. 3). Later tijdens het gehoor verklaarde u echter

dat u, sinds het gevecht op 8 oktober 2010, eerst een maand bij uw schoonbroer K.(…) verbleef en dan

afwisselend bij uw familie en bij de familie van uw echtgenote tot 27 april 2011 (CGVS, 03/02/2012, p.

9). Van 8 oktober 2010 tot 27 april 2011 zou u nog maar af en toe thuis hebben geslapen: twee of drie

keer per maand (CGVS, 03/02/2012, p. 10). Gevraagd waarom u dan aan het begin van het gehoor

verklaarde dat u tot 27 april 2011 altijd thuis hebt gewoond, antwoordde u dat er toen werd gevraagd of

u de echtelijke woning hebt verlaten en of u van adres was veranderd (CGVS, 03/02/2012, p. 10). Dit is
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geen afdoende verklaring. Er werd u immers duidelijk gevraagd of u sinds uw huwelijk tot 27 april 2011

altijd in uw appartement hebt gewoond, waarop u bevestigend antwoordde (CGVS, 03/02/2012, p. 3).

Voorts verklaarde u dat u sinds december 2010, toen u hoorde dat u was veroordeeld, niet meer naar

uw appartement ging (CGVS, 03/02/2012, p. 12). Wanneer u later tijdens het gehoor werd gevraagd

waar u woonde na 20 december 2010, verklaarde u dat u ‘minder’ naar het appartement ging: één keer

per maand ‘s nachts (CGVS, 03/02/2012, p. 15-16). Dit is strijdig met uw eerdere verklaring dat u

na december 2010 niet meer terug ging naar uw appartement. Nogmaals gevraagd of u nog naar

uw appartement ging na 20 december 2010, antwoordde u ontkennend. Onmiddellijk nadien verklaarde

u dan weer dat u wel nog terugging naar uw appartement maar ‘s nachts één of twee keer per

maand (CGVS, 03/02/2012, p. 16). Bovenstaande inconsistente verklaringen over uw verblijfplaatsen

sinds het begin van uw problemen, ondergraven in ernstige mate de geloofwaardigheid van uw

vluchtrelaas.

Met betrekking tot uw veroordeling van 14 december 2010 en uw veroordeling in beroep van 15

juni 2011 dient te worden vastgesteld dat hieraan geen geloof kan worden gehecht. Op 14 december

2010 zou u zijn veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf na de klacht die T.(…) op 8 oktober 2010 tegen

u had ingediend. Op 20 december 2010 zouden agenten van de dienst voor de uitvoeringen

van vonnissen bij u thuis zijn gekomen om u te arresteren. Dit zou u van A.(…) K.(…) hebben

vernomen ongeveer een week na 20 december 2010 (CGVS, 03/02/2012, p. 12). Het is zeer

onwaarschijnlijk dat u vóór 20 december 2010 niet op de hoogte was dat er een klacht tegen u was

ingediend of een proces tegen u liep en dat u vóór 20 december 2010 niet werd opgeroepen om te

verschijnen op de zitting waar het proces tegen u werd gevoerd (CGVS, 03/02/2012, p. 13). Gevraagd

of er een zitting was voor het vonnis van 14 december 2010, zegt u dat u het niet weet (CGVS,

03/02/2012, p. 13). Nochtans staat er op het vonnis van 14 december 2010 dat u voorlegt dat er een

openbare zitting was op 14 december 2010. Dat u dit dan ook nadat u een advocaat had aangesteld en

beroep had ingediend, niet zou weten dat er toch een openbare zitting had plaatsgevonden, doet verder

afbreuk aan de geloofwaardigheid van de door u ingeroepen vluchtmotieven.

Op de klacht die T(…) zou hebben ingediend en die u voorlegt, staat vermeld dat ze werd

ingediend door T.(…) op 8 oktober 2010 om 06.45 uur in het politiekantoor van Zeitun. Tegelijkertijd legt

u een medisch attest voor van het ziekenhuis dat stelt dat T.(…) werd opgenomen op 8 oktober 2010 op

de spoedgevallendienst met een interne bloeding en een hersenschudding. Uzelf hebt verklaard dat

het incident plaats vond circa 14.00 uur (CGVS, 03/02/2012, p. 8). Bijgevolg komen uw verklaringen en

de inhoud van de klacht niet overeen waardoor de oprechtheid van uw verklaringen andermaal in

twijfel wordt getrokken.

Vervolgens dient te worden vastgesteld dat u na uw vermeende veroordeling op 14 december 2010

nog tot 18 mei 2011, dus gedurende een half jaar, ongestoord in Egypte hebt gewoond. Tot 27 april

2011 zou u in Cairo hebben verbleven bij uw familie, namelijk in Zaitun bij uw schoonbroer, in Shubra bij

uw zus en in Faisal bij uw schoonmoeder (CGVS, 03/02/2012, p. 11). In die periode bleef u ook werken

als aannemer, hetzij minder (CGVS, 03/02/2012, p. 4). Nadien zou u in Alexandrië hebben verbleven bij

de tante van uw echtgenote, waar u geregeld buiten kwam om te wandelen (CGVS, 03/02/2012, p. 3)

Het is dus niet dat u na uw vermeende veroordeling van 14 december 2010, ondergedoken leefde.

Uw bewering dat u na uw veroordeling nog een half jaar zonder problemen in Egypte hebt

gewoond, ondermijnt in ernstige mate de geloofwaardigheid van die vermeende veroordeling.

Verder dient te worden vastgesteld dat uw echtgenote verklaarde dat u op 17 april 2011, in

het politiekantoor van Zaitun (in hetzelfde kantoor als waar T.(…) de klacht tegen u zou hebben

ingediend die tot uw veroordeling heeft geleid), klacht neerlegde tegen de familie van S.(…) (CGVS

11/16682B, 03/02/2012, p. 10, p. 11). Ook dit ondermijnt in zeer ernstige mate de geloofwaardigheid

van de door u ingeroepen vrees. Als u daadwerkelijk bent veroordeeld wegens poging tot moord, is het

weinig geloofwaardig dat u klacht zou gaan indienen in het politiekantoor waar men klacht tegen u

heeft ingediend. Uw naam was er immers geregistreerd. Op het politiekantoor zouden ze onmiddellijk

geweten hebben dat ze met een veroordeelde crimineel te maken hadden. Dat u in dat politiekantoor

klacht kon indienen en nadien ongestoord naar huis kon gaan, valt niet te rijmen met uw bewering dat u

op dat moment reeds veroordeeld was tot drie jaar gevangenisstraf voor poging tot moord.

Voorts zijn uw verklaringen over het beroep dat u zou hebben ingesteld tegen die veroordeling en

het daarbij horende eindvonnis van 15 juni 2011, alles behalve overtuigend. Vooreerst is het

zeer merkwaardig dat, hoewel u op 14 december 2010 werd veroordeeld, u pas op 2 mei 2011

beroep indiende tegen die veroordeling. Uw verklaring daarvoor is dat er op dat moment andere

incidenten waren: dat de kerk in Alexandrië in brand was gestoken, dat er revolutie was en dat het land

in chaos verkeerde (CGVS, 03/02/2012, p. 16). Dit is echter geen aanvaardbare verklaring. De revolutie

waarover u spreekt eindigde immers met het aftreden van Mubarak op 14 februari 2011. Toch wachtte u

nog met het indienen van een beroep tot 2 mei 2011. Gevaagd of er dan geen periode is waarbinnen u
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beroep moet indienen, antwoordde u van wel. U weet echter niet wat de termijn is waarbinnen dat

moet gebeuren (CGVS p.16).

Vervolgens beweerde u dat u niet weet of er een zitting is geweest naar aanleiding van uw

beroep. Nochtans staat op het vonnis dat u voorlegt waarin staat dat er een openbare zitting was op 15

juni 2011, waarbij u vertegenwoordigd werd. Ook weet u niet of er getuigen waren op de zitting. Dat u

niet op de hoogte zou zijn van dergelijke informatie, doet verder afbreuk aan de oprechtheid van

uw asielaanvraag. U heeft immers een advocaat die uw belangen behartigt en via dewelke u

dergelijke belangrijke informatie makkelijk kan bekomen. Dat u dit blijkbaar heeft nagelaten, ondermijnt

de geloofwaardigheid van uw ingeroepen vluchtmotieven.

Ten slotte dient te worden opgemerkt dat u verklaarde dat u, met uw eigen paspoort, vanuit

de luchthaven van Cairo het land hebt kunnen verlaten. Het is ongeloofwaardig dat de

Egyptische autoriteiten zouden toelaten dat een veroordeelde crimineel het Egyptische grondgebied

verlaat. U verklaarde hierover dat de autoriteiten op de luchthaven op de hoogte waren van uw

veroordeling, maar dat u het land kon verlaten met het bewijs van het beroep dat uw advocaat had

ingesteld. Deze gang van zaken is zeer onaannemelijk. Dat u het land hebt kunnen verlaten met uw

eigen paspoort, valt niet te rijmen met de door u ingeroepen vervolging vanwege de Egyptische

autoriteiten.

Bovendien moet worden aangestipt dat u niet weet of de autoriteiten nog naar u op zoek waren na

uw vertrek uit Cairo. U hebt hier ook niet naar gevraagd (CGVS, 03/02/2012, p. 17). Deze laconieke

houding ondermijnt andermaal de geloofwaardigheid van de door u ingeroepen vrees. Er mag toch

worden verwacht dat u wilt weten of de autoriteiten nog naar u op zoek zijn, zeker na uw

vermeende veroordeling in beroep.

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.

U maakt tijdens uw gehoor voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen geen gewag van dergelijke problemen.

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.

In verband met de vervolgingsfeiten die uw echtgenote inroept, dient te worden vastgesteld dat

die evenmin geloofwaardig werden bevonden. Deze vaststelling ondermijnt ook uw geloofwaardigheid.

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

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

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
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voor burgers in de Egypte aldus geen reëel risico op ernstige schade in de zin van art. 48/4, §2, c van

de Vreemdelingenwet.

Ook in hoofde van uw echtgenote werd een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus

en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen. In verband met de vervolgingsfeiten die

uw echtgenote inroept, dient immers te worden vastgesteld dat die evenmin geloofwaardig

werden bevonden.

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

Uw identiteitskaart bevestigt uw identiteit en afkomst hetgeen hier niet in twijfel wordt getrokken. In

verband met de klacht, het medisch rapport van T.(…), uw veroordeling en uw veroordeling in beroep

dient te worden opgemerkt dat het voorleggen van documenten gepaard dient te gaan met

geloofwaardige verklaringen hetgeen hier geenszins het geval is. Bovendien is het opmerkelijk dat

zowel de arresten als de klachten op blanco papieren zonder enige officiële hoofding zijn opgesteld

(respectievelijk getypt en handgeschreven) waardoor men zich vragen kan stellen bij de authenticiteit

van deze documenten. Het kinesitherapieverlsag dd. 23/01/2012 stelt dat u rugklachten heeft, maar doet

geen uitspraak over de oorzaak van ervan.

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.”

Ten aanzien van tweede verzoekster:

“A. Feitenrelaas

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

van Cairo. U werkte als boekhoudster van 2002 tot 2005. Op 12 juli 2008 bent u gehuwd met I.(…)

F.(…) M.(…) Y.(…) (O.V.6.822.428). U hebt een zoon die is geboren op 19/11/2009. U verklaart dat

jullie Egypte hebt verlaten omwille van volgende twee redenen.

Op 8 oktober 2010 kwam uw broer K.(…) op bezoek. Hij vroeg aan uw echtgenoot om zijn wagen

te parkeren. In de wagen speelde religieuze muziek en er hing een kruis aan de achteruitkijkspiegel.

Uw echtgenoot parkeerde de auto voor de winkel van T.(…) A.(…) H.(…). Deze beledigde

uw echtgenoot en trok het kruis uit de wagen. Er ontstond een gevecht, waarbij T.(…) uw

echtgenoot meermaals zou hebben geslagen. Omstaanders haalden hen uit elkaar. I.(…) werd naar het

ziekenhuis gebracht. Hij had een hernia opgelopen. Nadat hij uit het ziekenhuis werd ontslagen, gingen

jullie niet meer terug naar huis. U en uw gezin verbleven een maand bij uw broer K.(…). Nadien

verbleven jullie afwisselend bij uw familie en bij de familie van uw echtgenoot in Cairo. Op 20 december

2010 kwamen de autoriteiten I.(…) thuis arresteren, maar jullie waren niet thuis. Uw echtgenoot was op

14 december 2010 veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf wegens poging tot moord. T.(…) had klacht

tegen hem ingediend voor slagen en verwondingen.

U had een moslimvriendin, S.(…) M.(…) M.(…) D.(…). Begin 2010 raakte ze geïnteresseerd in het

christelijke geloof. Ze begon u vragen te stellen over het geloof. U zou haar een bijbel en boeken over

het christelijke geloof hebben gegeven. Op 1 april 2011 zou ze zich hebben bekeerd en van huis zijn

weggelopen. Op 17 april 2011 werd u opgeroepen door de politie. De familie van S.(…) beschuldigde u

ervan dat u S.(…) had overtuigd om zich te bekeren. Haar familie verdacht u ervan dat u haar hielp

weglopen en dat u wist waar ze was. Nadat u door de politie was ondervraagd op 17 april 2011, mocht u

terug naar huis gaan. Die dag werd u op straat lastig gevallen door de vader, de broer en de oom van

S.(…). Ze zouden u tot in uw appartement hebben achtervolgd en de meubels hebben vernield. Ze

hebben u ook beledigd en bedreigd uw gezicht te verminken met zuur en uw zoon te ontvoeren. Uw

echtgenoot diende hierover op 17 april 2011 klacht in bij de politie. Nadien werd u telefonisch bedreigd.

Op 28 april 2011 diende de familie van S.(…) een tweede klacht in tegen u. U werd opnieuw

opgeroepen om naar het politiebureau te gaan. U durfde echter niet naar het politiekantoor gaan. U

besloot om onder te duiken bij uw tante in Alexandrië. Daar verbleef u tot u het land verliet.

Op 2 mei 2011 nam uw echtgenoot een advocaat om beroep in te dienen tegen zijn veroordeling

van drie jaar gevangenisstraf. U zou Egypte op 18 mei 2011 hebben verlaten samen met uw echtgenoot

en met uw zoon. U zou legaal naar Turkije zijn gevlogen met uw eigen paspoort en visum. Vanuit

Turkije reisde u verder illegaal naar België waar u op 31 mei 2011 aankwam en diezelfde dag asiel

aanvroeg. Op 6 januari 2012 werd uw tweede dochter in België geboren. Op 15 juni 2011 werd het

beroep dat uw echtgenoot had ingediend tegen zijn veroordeling verworpen. Op 10 september 2011

werd u veroordeeld tot 5 jaar gevangenis wegens de ontvoering en bekering van S.(…).

Ter staving van uw asielrelaas legt u volgende documenten voor: uw identiteitskaart, de

geboorteakte van uw zoon, uw huwelijkscontract van de kerk, uw diploma, de klacht dd. 17/04/2011 die

I.(…) indiende naar aanleiding van de vernieling van uw huis, de aangifte van de verdwijning van S.(…)
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dd. 17/04/2011, een klacht dd. 28/04/2011 wegens de verdwijning van S.(…), uw veroordeling

dd. 10/09/2011, een artikel over de algemene situatie van de kopten in Egypte, een psychologisch attest

dd. 30/01/2012 en een DHL vrachtbrief.

B. Motivering

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

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

vrees voor systematische en persoonsgerichte vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of

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

U vreest vervolging door de familie van S.(…) en te worden gearresteerd door de Egyptische

autoriteiten omdat u S.(…) zou hebben aangezet om zich te bekeren en weg te lopen. Uw

echtgenoot vreest eveneens te worden gearresteerd. Er dient echter te worden vastgesteld dat de

verklaringen die u hebt afgelegd omtrent uw vluchtrelaas niet geloofwaardig zijn.

Vooreerst moet worden opgemerkt dat u tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd over uw verblijf-

plaatsen sinds het begin van de problemen van u en uw echtgenoot. Zo verklaarde u tegenover de

Dienst Vreemdelingzaken dat u vanaf uw huwelijk, tot aan uw vertrek uit Egypte, in Zaytun

woonde (DVZ vraag 9). Tijdens het gehoor op het CGVS beweert u daarentegen dat jullie sinds begin

oktober 2010, toen de problemen begonnen, niet meer op jullie appartement verbleven, maar

afwisselend bij verschillende familieleden (CGVS p.2-3). Dergelijke discrepanties omtrent jullie

verblijfplaats sinds jullie problemen ondervinden, doet in ernstige mate twijfelen aan de geloofwaardig-

heid van uw vluchtrelaas.

Vervolgens blijken uw verklaringen en de inhoud van de documenten die u voorlegt niet overeen

te stemmen. U verklaarde dat de vader van S.(…) op 17 april 2011 een klacht tegen u indiende,

waarin hij zei dat zijn dochter was verdwenen en waarin hij stelde dat u wist waar ze was. In de klacht

staat echter te lezen dat de vader van S.(…) niemand beschuldigde van haar verdwijning. Dit strookt

niet met uw eerdere verklaring dat de klacht tegen u was gericht en dat hij verklaarde dat u wist waar ze

was (CGVS p.8). In de klacht staat dat S.(…) op 15 april 2011 naar een vriendin ging de

genaamde ‘N.(…)’ (de rest is onleesbaar). Ook al is de naam onleesbaar, N.(…) lijkt in ieder geval niet

op uw naam: T.(…) I.(…) A.(…) B.(…). In de klacht wordt met andere woorden op geen enkele

manier over u gesproken. De vraag dient dan ook te worden gesteld waarom de politie u opriep voor

verhoor. U verklaarde verder dat die klacht ’s morgens werd ingediend en dat u om 13.00 uur naar de

politie ging (CGVS, 03/02/2012, p. 9). Echter, dient te worden vastgesteld dat de klacht die de vader van

S.(…) indiende op 17 april 2011, om 20.30 uur ’s avonds werd ingediend. Dit staat te lezen op de klacht

die u voorlegt. Als die klacht pas om 20.30 uur werd ingediend kan het niet dat de politie u al om 13.00

uur ondervroeg.

U verklaarde dat de vader, broer en oom van S.(…) jullie onderweg uitscholden en uw

appartement vernielden. Uw echtgenoot zou daarop, op 17 april 2011, klacht hebben ingediend in het

politiekantoor van Zeitun (CGVS, 03/02/2012, p. 10-11). Het is echter ongeloofwaardig dat uw

echtgenoot, die op dat moment was veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf wegens poging tot moord,

klacht zou gaan indienen in het hetzelfde politiekantoor waar T.(…) tegen hem klacht had ingediend.

Verder komen de verklaringen die u over de klacht aflegt niet overeen met de inhoud van de klacht die u

voorlegt. U verklaarde dat I.(…) klacht ging neerleggen in verband met de beledigingen op straat en in

verband met de vernieling van uw appartement die de familie van S.(…) die dag hadden aangericht

(CGVS, 03/02/2012, p. 10). In de klacht staat echter niets te lezen over vernielingen aan uw

appartement. Verder staat er in de klacht dat uw echtgenoot verklaarde dat jullie van het werk kwamen,

terwijl u verklaarde dat jullie van het huis van uw broer kwamen (CGVS, 03/02/2012, p. 10). Bovendien

beweerde u dat u vanaf 2005 niet meer hebt gewerkt. Verder verklaarde uw echtgenoot in de klacht dat

hij niet wist waarom jullie werden lastig gevallen en bedreigd. Nochtans verklaarde u dat het was omdat

de familie van S.(…) u ervan verdacht achter haar bekering en verdwijning te zitten (CGVS, 03/02/2012,

p. 10). Verder verklaarde u dat er met de klacht niets is gebeurd (CGVS, 03/02/2012, 12), Terwijl in de

klacht staat dat er een dagvaarding werd gestuurd naar de vader van S.(…). Dergelijke

discrepanties ondermijnen verder de geloofwaardigheid van uw verklaringen.

In verband met de vermeende dreigtelefoons die u na 17 april 2011 zou hebben ontvangen, dient

te worden aangestipt dat het opmerkelijk is dat u ze niet aangaf bij de politie. Langs de ene kant ging u

wel klacht indienen voor de eerdere bedreigingen en voor de vernieling van jullie appartement, maar

langs de andere kant meldt u het niet wanneer u de dag nadien doodsbedreigingen ontvangt

(CGVS, 03/02/2012, p. 12). Dit is een opmerkelijke reactie. Er mag toch worden verwacht dat u uw

aanklacht tegen de familie van S.(…) zou willen versterken door ook de dreigtelefoons aan te geven.

Als verklaring daarvoor zegt u dat de politie toch niets kan doen aangezien u niets kan bewijzen en niet

kan zeggen wie de daders zijn (CGVS, 03/02/2012, p. 13). Dit is een weinig overtuigende verklaring in

het licht van uw verklaringen dat w echtgenoot, ondanks het feit dat hij een veroordeelde crimineel zou

zijn, wel de eerdere bedreigingen ging aangeven.
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Op 28 april 2011 zou er een tweede klacht tegen u zijn ingediend. Daarop zou u op 28 april 2011

een tweede oproepingsbrief hebben gekregen. Die brief zou zijn toegekomen op uw appartement toen u

daar aanwezig was. Daarop zouden u en uw echtgenoot, op 28 april 2011 naar uw tante in Alexandrië

zijn gegaan (CGVS, 03/02/2012, p. 14-15). Uw echtgenoot heeft nochtans, verschillende keren tijdens

het gehoor op het CGVS, verklaard dat jullie al op 27 april 2011 naar uw tante in Alexandrië gingen en

dat jullie nadien niet meer terugkeerden naar jullie appartement (CGVS, 03/02/2012, p. 3, p. 9, p. 17).

Op 18 mei 2011 zouden u en uw echtgenoot met jullie eigen paspoort, vanuit de luchthaven van

Cairo het land hebben kunnen verlaten. Het is weinig geloofwaardig dat de Egyptische autoriteiten

toelaten dat een veroordeelde crimineel en iemand tegen wie een klacht is ingediend wegens ontvoering

en bekering tot het christendom en die niet is ingegaan op een convocatie, het Egyptische grondgebied

op legale wijze zouden verlaten. U verklaarde hierover dat de autoriteiten op de luchthaven op de

hoogte waren van de veroordeling van uw echtgenoot, maar dat hij het land kon verlaten met het bewijs

van het beroep dat zijn advocaat had ingesteld (CGVS, 03/02/2012, p. 19). Deze gang van zaken is

zeer onaannemelijk. Dat ook u met uw eigen paspoort het land hebt kunnen verlaten terwijl er tegen u

een klacht was ingediend en niet inging op een convocatie, is eveneens weinig geloofwaardig.

Op 10 september 2011 zou u zijn veroordeeld op beschuldiging van ontvoering, belediging van de

islam en . U legt over deze veroordeling echter vage en tegenstrijdige verklaringen af. Zo weet u niet of

er een zitting was waarop u werd veroordeeld. Nochtans staat op de veroordeling die u voorlegt, dat er

een openbare zitting was op 10 september 2011. Verder weet u niet of u voor die zitting werd

opgeroepen of niet. Voorts beweert u dat er geen bewijzen waren tegen u en dat u enkel op basis van

de verklaringen van de familie van S.(…) werd veroordeeld. Op de veroordeling die u voorlegt, staat

nochtans dat u onder andere werd veroordeeld op basis van de getuigenissen van twee kapiteins van

de politie die een onderzoek hadden gevoerd. Dat u dit alles niet zou weten, terwijl u wel een vonnis

voorlegt waarin deze informatie beschreven staat, doet ernstige twijfels rijzen over de oprechtheid van

uw asielaanvraag. Er kan minstens worden verwacht dat u op de hoogte bent van de inhoud van de

documenten die u voorlegt ter staving van uw asielaanvraag.

Verder zegt u dat de politie niet naar u is komen zoeken na die vermeende veroordeling. U hebt ook

niet gevraagd of de politie naar u op zoek was na de vermeende veroordeling. Dergelijke laconieke

houding ondermijnt de ernst en de geloofwaardigheid van de door u ingeroepen vrees. Ten slotte kan

worden opgemerkt dat u niet geprobeerd hebt S.(…) te contacteren (CGVS, 03/02/2012, p. 7) U hebt

sinds u in België bent ook geen moeite meer gedaan om iets te weten te komen over wat er

ondertussen met haar is gebeurd (CGVS, 03/02/2012, p. 18). Het is bevreemdend dat u niet

geïnteresseerd bent in het lot van uw vriendin die bovendien aan de oorzaak ligt van de door u

ingeroepen problemen. Uw bewering dat u hebt nagelaten haar te contacteren of naar haar te

informeren, ondermijnt de ernst en de geloofwaardigheid van uw vrees. Informatie over haar situatie en

welzijn, is immers van essentieel belang om uw eigen risico op vervolging correct te kunnen inschatten.

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

feiten.

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.

U haalt als concrete vormen van discriminatie slechts aan dat u op straat seksuele opmerkingen

en opmerkingen over het kruis dat u droeg, moest aanhoren. Mannen zouden tegen uw lichaam

hebben gewreven (CGVS p.3-4). Dit betreffen slechts blote beweringen die op zich blijkbaar geen

aanleiding gaven om te beslissen het land te verlaten. Hierbij aansluitend moet worden vastgesteld dat

uw echtgenote dergelijke problemen niet aanhaalt. Daarnaast verwijst u naar ontvoeringen die

voorkomen en de algemene situatie van de kopten. Een loutere verwijzing naar de algemene situatie

voor kopten in Egypte, zonder deze te betrekken op zijn individuele en persoonlijke situatie, volstaat

echter niet om aan te tonen dat u in uw land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er

wat u betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming bestaat.

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
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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.

Gezien bovenstaande argumentatie kan de status van vluchteling u niet worden toegekend.

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.

Ook in hoofde van de uw echtgenoot werd een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

tot weigering van de subsidiaire beschermingsstatus genomen. In verband met de vervolgingsfeiten die

uw echtgenoot inroept, dient te worden vastgesteld dat die evenmin geloofwaardig werden bevonden.

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

Uw identiteitskaart, de geboorteakte van uw zoon, uw huwelijkscertificaat en uw diploma bevestigen

uw identiteit, uw afkomst, uw gezinssamenstelling en uw opleidingsniveau, hetgeen hier niet in twijfel

wordt getrokken. In verband met de klacht dd. 17/04/2011, de aangifte van de verdwijning van S.(…)

dd. 17/04/2011, de klacht dd. 28/04/2011 en de veroordeling dd. 10/09/2011, dient te worden opgemerkt

dat het voorleggen van documenten dient gepaard te gaan met geloofwaardige verklaringen, hetgeen

hier, zoals hierboven werd vastgesteld, geenszins het geval is. Bovendien is het opmerkelijk dat zowel

de arresten als de klachten op blanco papieren zonder enige officiële hoofding zijn opgesteld

(respectievelijk getypt en handgeschreven) waardoor men zich vragen kan stellen bij de

authenticiteit van deze documenten. Het artikel over de algemene situatie van de kopten in Egypte doet

geen uitspraak over uw asielrelaas. De DHL vrachtbrief zegt evenmin iets over de door u

ingeroepen asielmotieven. Het bevestigt enkel dat uw broer u documenten heeft opgestuurd vanuit

Egypte. Wat betreft het psychologisch attest dd. 30/01/2012, dient te worden vastgesteld dat dit geen

ander licht werpt op de inschatting van uw asielmotieven. Ondanks de inhoud van dit attest, dat stelt dat

u mogelijks lijdt aan Post Traumatische Stress Stoornis of PTSD, dient te worden gesteld dat dit attest

geen elementen bevat die tot een andere beoordeling zou kunnen leiden. Na analyse van het

gehoorverslag dient te worden vastgesteld dat uw verklaringen op tal van aspecten gedetailleerd zijn en

bovendien plausibel gesitueerd zijn in tijd en ruimte. Er dient dan ook te worden aangenomen dat u in

staat bent om op een autonome en functionele wijze verklaringen af te leggen. Er werd u bovendien

gevraagd of u alle vragen hebt begrepen, waarop u bevestigend antwoordde Ook de communicatie met

de tolk is, volgens u, goed verlopen (CGVS, 03/02/2012, p. 19). Er is geen enkele indicatie dat u

moeilijkheden zou hebben op cognitief niveau. Vervolgens dient te worden gesteld dat het attest geen

uitspraak doet over de oorzaken van het mogelijke PTSD syndroom. Uit het attest blijkt immers dat het

is opgesteld op basis van uw eigen verklaringen.

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



RvV X - Pagina 9 van 19

2.1. Verzoekers voeren in een eerste middel de schending aan van artikel 48/3 van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen (hierna: de vreemdelingenwet) en van de materiële motiveringsplicht, minstens van

de mogelijkheid tot toetsen van de materiële motivering. Na een uiteenzetting over artikel 1 van het

Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951

en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: het Vluchtelingenverdrag), waarbij verzoekers de

verschillende elementen van de definitie van het begrip vluchteling duiden, passen verzoekers deze

elementen toe op hun eigen situatie. Het eerste element – namelijk zich buiten het land van herkomst

bevinden – is volgens verzoekers vervuld, daar zij een asielaanvraag in België hebben ingediend en dit

op 31 mei 2011. Met betrekking tot de vereiste een gegronde vrees voor vervolging te hebben, citeren

verzoekers een stuk uit de rechtsleer waarin gesteld wordt dat, hoewel vrees zowel een subjectief als

een objectief element vereist, de asielzoeker niet moet bewijzen dat de vervolging effectief zal

plaatsvinden of heeft plaatsgehad.

Aangaande hun psychologische toestand halen verzoekers een psychologisch verslag aan (Verzoek-

schrift, bijlage 5) en stellen zij dat de ernstige psychologische toestand van verzoekers, en voornamelijk

van eerste verzoeker, een impact heeft op hun mogelijkheden tot het afleggen van een verhoor.

Verzoekers wijzen op de conclusie van het psychologisch verslag dat volgens hen terecht besluit dat er

vanuit humanitair en psychologisch oogpunt met de psychologische standpunten van het verslag

terdege rekening moet worden gehouden.

Met betrekking tot de vermeende tegenstrijdigheden omtrent de verblijfplaatsen van verzoekers, stellen

verzoekers dat de tegenstrijdigheden tussen de verklaringen zoals afgelegd bij de Dienst Vreemde-

lingenzaken en deze die zijn afgelegd bij het Commissariaat-generaal steunen op een misverstand,

ontstaan omwille van de manier waarop de vraag werd gesteld of waarop de vraag van het Nederlands

vertaald werd naar het Arabisch. Verzoekers geven bij de Dienst Vreemdelingenzaken beiden Nasser

City – Al Zaïtoun op als hun officiële adres in Egypte. Dit was het officiële adres van verzoekers sinds

hun huwelijk tot aan hun vertrek uit Egypte. Dat wil volgens verzoekers niet zeggen dat zij daar effectief

hebben verbleven tot aan hun vertrek. De manier van vraagstelling omtrent de adreskwestie was

volgens verzoekers bij het Commissariaat-generaal anders dan bij de Dienst Vreemdelingenzaken, waar

eerst gevraagd werd naar het exacte adres, om daarna te vragen ‘van wanneer tot wanneer’. Hier werd

dus niet gevraagd naar het effectieve verblijf van verzoekers op hun officiële adres, doch wel van

wanneer tot wanneer het hun officiële adres was. Verzoekers verduidelijken dat zij sinds het gevecht

van 8 oktober 2010 bijna niet meer op hun officiële adres verbleven, maar achtereenvolgens bij K., de

broer van tweede verzoekster, en bij hun beider families. Af en toe keerden ze nog terug naar huis, zo

stellen ze, doch niet op regelmatige basis. Sinds 28 april 2011 keerden verzoekers niet meer terug naar

Caïro om bij een tante in Alexandrië onder te duiken. Het verwijt van de commissaris-generaal als zou

eerste verzoeker tegenstrijdige verklaringen hebben afgelegd omtrent hun verblijfplaats is volgens hen

te wijten aan een niet geheel correcte vertaling. De plaats waar verzoekers woonden kan begrepen

worden als de plaats waar verzoekers hun domicilie hadden, maar deze woonplaats is niet steeds gelijk

te stellen met de effectieve verblijfplaats. Immers, zo stellen verzoekers, kan dit ook in de Nederlandse

taal tot verwarring leiden. Het is dan ook geenszins uit te sluiten, zo concluderen verzoekers, dat een

verkeerd woordgebruik bij de vertaling geleid heeft tot een – op het eerste zicht – tegenstrijdig antwoord.

Waar de commissaris-generaal geen geloof hecht aan de veroordelingen van eerste verzoeker en aan

het feit dat deze niet op de hoogte was van de klachten die tegen hem waren ingediend noch van de

processen die tegen hem liepen, wijzen verzoekers erop dat ze na het incident van 8 oktober 2010

haast niet meer op hun officiële adres verbleven. Als er al briefwisseling heeft plaatsgevonden, zo

stippen verzoekers aan, dan werd deze naar dat adres verstuurd en gelet op de afwezigheid van

verzoekers is het dan ook geenszins opmerkelijk dat ze de oproepingsbrieven nooit hebben ontvangen.

Verzoekers merken hierbij ook op dat er in Egypte een hoge graad van corruptie is, waarvan T. mogelijk

gebruikt heeft gemaakt om eerste verzoeker de kans te ontnemen om zich te kunnen verdedigen tegen

de aanklachten.

Het feit dat eerste verzoeker na zijn veroordeling nog een half jaar in Egypte heeft gewoond, doet

volgens verzoekers – in tegenstelling tot wat de commissaris-generaal beweert – geen afbreuk aan de

geloofwaardigheid van zijn asielrelaas. Verzoekers wijzen erop dat eerste verzoeker uiterst voorzichtig

was nadat hij te weten was gekomen dat hij veroordeeld was, en dat hij afwisselend bij verschillende

familieleden te Caïro verbleef, die op ruime afstand van hun officieel adres woonden, om daarna naar

Alexandrië te vertrekken. Bovendien, zo vervolgen verzoekers, werd eerste verzoeker geholpen door de

revolutie, omdat de overheidsactiviteiten gericht waren op het bedwingen van de revolutie en niet op zijn

opsporing. Het is volgens verzoekers ook niet vreemd dat eerste verzoeker in die periode nog moest

werken, omdat zijn inkomen het gezinsinkomen was en tweede verzoekster niet meer werkte. Het feit

dat eerste verzoeker – ondanks zijn veroordeling – toch gedurfd heeft klacht te gaan indienen op het

politiekantoor van Al Zaïtoun tegen de familie van S., is volgens verzoekers niet strijdig met de door hen
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ingeroepen vrees. Eerste verzoeker had immers van een nicht vernomen dat het politiekantoor na de

revolutie verschillende gegevens was kwijtgeraakt waardoor eerste verzoeker er in de chaos na het

aftreden van Mubarak op kon rekenen dat de politie niet in staat was om alle gegevens te recupereren.

De vermeende inconsistentie tussen de verklaringen van eerste verzoeker en de inhoud van de klacht

ingediend door T. zijn volgens verzoekers terug te leiden tot een onduidelijkheid in de vertaling.

Verzoekers stellen dat zij zich hebben gewend tot een beëdigd vertaler die in een document dat zij als

bijlage bij hun verzoekschrift voegen, meldde dat het geschrift onleesbaar was. Dat verzoekers de

vertalingen verricht door de commissaris-generaal in twijfel trekken, steunt dus niet op een loutere

bewering, doch wordt bevestigd door bovenstaande verklaring van de beëdigd vertaler. Volgens

verzoekers is het dan ook noodzakelijk dat de neergelegde documenten opnieuw vertaald worden, liefst

door een expert in Arabische letterkunde.

Aangaande de klacht van de vader van S. tegen tweede verzoekster waarbij de commissaris-generaal

stelt dat de inhoud van die klacht niet overeenstemt met haar verklaringen, wensen verzoekers hun

verontwaardiging uit te drukken over dit argument. In tegenstelling tot wat de commissaris-generaal

beweert, staat de naam van tweede verzoekster volgens hen wel degelijk vermeld in de klacht van 17

april 2011. Betreffende het uur van het indienen van de klacht verwijzen verzoekers naar de

onleesbaarheid van het document en de noodzaak van een nieuwe vertaling.

Met betrekking tot de door eerste verzoeker neergelegde klacht van 17 april 2011 wijzen verzoekers er

wederom op dat er een fout in de vertaling is geslopen. Waar de commissaris-generaal beweert dat er in

die klacht staat dat beide verzoekers van hun werk kwamen, merken verzoekers op dat eerste

verzoeker inderdaad van het werk kwam, maar tweede verzoekster van het huis van haar broer kwam,

waarbij verzoekers er wederom op wijzen dat het aangewezen is om de vertaling door een expert in de

Arabische letterkunde te laten uitvoeren. Verder stellen verzoekers dat het feit dat eerste verzoeker bij

het indienen van zijn klacht bij de politie aangaande het lastigvallen van zijn vrouw (tweede verzoekster)

onwetend was over de redenen hiervoor, is te verklaren doordat tweede verzoekster niet meteen alles

had verteld aan eerste verzoeker. Thans vullen verzoekers aan dat tweede verzoekster haar echtgenoot

niet had meegedeeld dat ze S. christelijke boeken had meegegeven en dat zij tijdens haar studies op

een gelijkaardige manier een medestudente had benaderd en toen in de problemen is gekomen. Eerste

verzoeker, zo delen verzoekers mee, was ten tijde van het neerleggen van zijn klacht dan ook niet volle-

dig op de hoogte van de situatie, die door tweede verzoekster pas nadien uit te doeken werd gedaan,

hetgeen een boze reactie van eerste verzoeker opleverde, die vond dat ze al genoeg problemen

ondervonden met de moslims. Verder wijzen verzoekers erop dat het antwoord “ik weet het niet” van

eerste verzoeker, geïnterpreteerd kan worden als het niet begrijpen waarom de vader van S. hém moet

lastigvallen omwille van de activiteiten van tweede verzoekster ten aanzien van S. Hierbij verduidelijken

verzoekers dat het in Egypte wel vaker gebeurt dat de hele familie het slachtoffer wordt van de

activiteiten van één enkel familielid, waardoor eerste verzoeker niet wist waarom hij persoonlijk werd

lastiggevallen. Tevens wensen verzoekers te benadrukken dat zowel eerste verzoeker als tweede

verzoekster tijdens het verhoor bij de commissaris-generaal niet geconfronteerd werden met boven-

staande vermeende tegenstrijdigheid en bijgevolg hier geen verdere uitleg over konden geven, daar

waar in het gehoorhandvest van het commissariaat-generaal staat vermeld dat de protection officer de

asielzoeker moet confronteren met onwaarschijnlijke elementen, ongeloofwaardige verklaringen en met

tegenstrijdigheden en de kans moet geven deze te verduidelijken.

Voor zover de commissaris-generaal beweert dat tweede verzoekster verklaard zou hebben dat er niets

met bovenstaande klacht van eerste verzoeker is gebeurd, hoewel in de klacht zou staan dat er een

dagvaarding is verstuurd naar de vader van S., wijzen verzoekers erop dat de vertaling van de klacht op

dit punt foutief is omdat er geenszins staat te lezen dat er een dagvaarding werd verstuurd naar de

vader van S.

Aangaande het feit dat verzoekers de dreigtelefoons die tweede verzoekster heeft ontvangen na 17 april

2011 niet hebben gemeld bij de politie, stellen verzoekers dat dit niet is gebeurd omdat de beslissing tot

het neerleggen van die klacht enkel en alleen is genomen door eerste verzoeker en dat tweede verzoek-

ster hier geen voorstander van was omdat zij zo weinig mogelijk olie op het vuur wilde gooien. Waar

tweede verzoekster haar echtgenoot er dus niet heeft van kunnen weerhouden om klacht neer te

leggen, heeft ze hem er wel van kunnen overtuigen om de dreigtelefoons niet aan te geven bij de politie,

daarbij argumenterend dat er eventuele represailles zouden kunnen volgen en dat ze angst had voor het

leven van haar zoon.

Wat de tegenstrijdigheid tussen de verklaringen van verzoekers betreft omtrent hun vertrek naar

Alexandrië – waarbij eerste verzoeker verklaarde dat ze op 27 april 2011 zijn vertrokken en tweede

verzoekster aangaf dat ze op 28 april 2011 zijn vertrokken – merken verzoekers op dat deze te

verklaren is door de concentratieproblemen van eerste verzoeker tijdens het gehoor, waarbij verzoekers

verwijzen naar hun eerdere betoog over de psychologische toestand van verzoekers, inzonderheid

eerste verzoeker. De gebeurtenissen liggen al een tijdje in het verleden en gaan terug op een zeer
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emotionele en intense periode. De mentale toestand van eerste verzoeker was tijdens het interview niet

optimaal waardoor hij een verkeerde datum had opgegeven. Dit kan hem, volgens verzoekers, niet

verweten worden als een flagrante fout, daar mensen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt

het wel vaker moeilijk hebben om zich exacte details te herinneren. Verzoekers stippen aan dat de

commissaris-generaal het psychologische discours dat hiertoe een verklaring kan bieden kennelijk niet

in rekening neemt.

Met betrekking tot het feit dat eerste verzoeker pas op 2 mei 2011 een beroep zou hebben ingediend

tegen zijn veroordeling van 14 december 2010 merken verzoekers achtereenvolgens op dat, ten eerste,

de revolutie in Egypte was uitgebroken en dat het land in chaos verkeerde. Ten tweede, zo vervolgen

verzoekers, kan eerste verzoeker niet verweten worden dat hij niet weet binnen welke termijn een

beroep moet worden ingesteld. Op 14 december 2010 werd verzoeker bij verstek veroordeeld en indien

de Egyptische strafprocedure vergelijkbaar is met de Belgische, dan heeft eerste verzoeker mogelijk

gebruik kunnen maken van de termijn van ‘buitengewoon verzet’. De commissaris-generaal heeft echter

de Egyptische strafprocedure niet onderzocht en aldus kan het niet worden uitgesloten dat eerste

verzoeker in mei 2011 nog de mogelijkheid had om zijn veroordeling van 14 december 2010 aan te

vechten, waarvoor hij een advocaat onder de arm genomen heeft. Bijkomend verwijzen verzoekers naar

stuk 7 bijgevoegd bij hun verzoekschrift dat een schrijven bevat van de heer M. B., werkzaam als jurist

bij Caritas International België, waarin deze stelt ‘een aantal onduidelijkheden of tegenstrijdigheden door

de Egyptische strafprocedure te kunnen uitleggen.’ Verzoekers vinden het dan ook onzorgvuldig van de

commissaris-generaal dat deze laatste de Egyptische strafprocedure niet verder onder de loep heeft

genomen.

Verzoekers stellen vast dat de commissaris-generaal zijn zienswijze over hun reisweg niet objectief

staaft en zij wijzen op het feit dat het Commissariaat-generaal onderzoeksmaatregelen kan nemen,

waardoor zij het aangewezen achten dat, in plaats van zich te baseren op een subjectieve elementen,

de commissaris-generaal gebruikt maakt van deze onderzoeksmogelijkheden om zo de manier waarop

verzoekers hun land hebben verlaten op een objectieve wijze na te trekken.

Aangaande de veroordeling van tweede verzoekster op 10 september 2011 en het verwijt van de

commissaris-generaal dat tweede verzoekster niet op de hoogte was van de inhoud van het vonnis

waarbij zij werd veroordeeld, wijzen verzoekers erop dat er, ten eerste, in de bestreden beslissing

genomen ten aanzien van tweede verzoekster op pagina 3, vierde alinea een aantal woorden ontbreken

en er daardoor eventueel belangrijke informatie kan verloren gaan. Ten tweede stellen verzoekers dat

het proces waarbij tweede verzoekster is veroordeeld naar alle waarschijnlijkheid is gestart na hun

vertrek uit Caïro, i.e. na eind april 2011, rekening houdende met de data van de aanklachten tegen

tweede verzoekster: respectievelijk op 17 april 2011 en 28 april 2011. Aangezien verzoekers midden

mei uit Egypte zijn vertrokken, is het dan ook niet verwonderlijk dat – zo beweren verzoekers – tweede

verzoekster niet weet of zij een oproepingsbrief heeft ontvangen voor een zitting en of deze zitting

effectief heeft plaatsgevonden. Ten derde, waar tweede verzoekster volhardt dat zij enkel op basis van

de verklaringen van de familie van S. werd veroordeeld, terwijl er in het vonnis ook verwezen wordt naar

de getuigenissen van twee kapiteins bij de politie, geven verzoekers aan dat de getuigenissen van de

twee kapiteins de bewering van tweede verzoekster – dat zij enkel veroordeeld is op basis van de

verklaringen van de familie van S. – niet ontkrachten, daar de inhoud van de getuigenissen van de

kapiteins niet blijken uit het vonnis. Er kan dan ook niet aangenomen worden dat de getuigenissen van

de kapiteins, naast de verklaringen van de familie van S., nog iets extra hebben bijgebracht.

Verzoekers gaan verder in op de laconieke houding die de commissaris-generaal tweede verzoekster

verwijt omdat ze niet heeft gevraagd of de politie naar haar op zoek was na de veroordeling van 10

september 2011. Tweede verzoekster wenst er hierbij op te wijzen dat haar voornaamste bezorgdheid

de veiligheid van haar familie is. Nu tweede verzoekster in veiligheid is hier in België is het voor haar

onbelangrijk of de politie al dan niet naar haar op zoek is. Bij contactname met haar familie is het voor

tweede verzoekster des te belangrijker te weten of de vader van S. contact nam met haar familie en of

zij werden lastiggevallen. De opmerking van het commissariaat-generaal dat tweede verzoekster geen

contact meer heeft opgenomen met S. en dat ze niet meer geïnteresseerd zou zijn, wordt door

verzoekers zwaar bekritiseerd. Immers had S., volgens tweede verzoekster, haar uitdrukkelijk gezegd

dat ze zou verdwijnen en dat ze geen contact meer zou opnemen met haar. Dit heeft tweede

verzoekster ook zo verklaard tijdens het gehoor. Aangezien S. in hun laatste telefoongesprek duidelijk

liet blijken dat dat hun laatste contact moest zijn dat ze met elkaar hadden en dat tweede verzoekster

bovendien niet weet op welke manier ze S. nog zou kunnen bereiken omdat S. haar schuilplaats nooit

heeft doorgegeven, is het dan ook logisch dat tweede verzoekster geen contact meer opnam met S.

Tweede verzoekster is dan ook niet onverschillig, daar zij enkel de wens van S. respecteert.

Met betrekking tot het vermeende gebrek aan authenticiteit van de neergelegde documenten, merken

verzoekers op dat de commissaris-generaal heeft nagelaten de documenten aan een individueel

onderzoek te onderwerpen, alsook de stempels niet heeft gecontroleerd op hun echtheid.
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Handtekeningen en stempels bepalen immers, zo stellen verzoekers, of een document al dan niet

authentiek is. Hierbij verwijzen verzoekers ook naar stuk 7 bijgevoegd bij hun verzoekschrift, namelijk

het schrijven van de heer M. B., jurist bij Caritas International België, die het tevens uiterst belangrijk

acht dat de authenticiteit van de documenten wordt onderzocht. Met betrekking tot de vereiste dat de

vervolging zijn oorsprong vindt in het ras, de religie, de nationaliteit, het behoren tot een bepaalde

sociale groep of het hebben van een politieke overtuiging, halen verzoekers rechtspraak aan van de

Raad van State en een stuk rechtsleer waarin gesteld wordt dat ook de persoon die, alhoewel zelf

geenszins politiek actief, aantoont dat hij of zij het slachtoffer wordt of dreigt te worden van een

vervolging die duidelijk geïnspireerd is door politieke motieven, zou kunnen worden erkend. Het is even-

min noodzakelijk dat de asielzoeker zelf politiek is geëngageerd geweest om het voorwerp van

vervolging uit te maken o.w.v. ras of een bepaalde sociale groep. (Van Heule D., o.c., nr. 103 en R.v.St.

nr. 66634, 9/6/1997, R.i.V. 1997, afl. 4, 20) Verzoekers vrezen in hun land van herkomst vervolging

omwille van religieuze redenen omdat ze Koptische christenen zijn. Verzoekers menen dan ook

aanspraak te kunnen maken op de vluchtelingenstatus, omdat de algemene situatie voor Koptische

christenen hiertoe noopt en omdat verzoekers wel degelijk discriminatie aan den lijve hebben ondervon-

den. Daar waar in er in de bestreden beslissing ten aanzien van tweede verzoekster op wordt gewezen

dat de concrete voorbeelden van discriminatie die zij aanhaalt niet zwaarwichtig genoeg zijn om een

beschermingsstatus toe te kennen, wijst tweede verzoekster erop dat de protection officer in het begin

van het interview heeft gezegd dat tweede verzoekster niet diende te vertellen over de algemene

situatie in Egypte omdat ze bij het commissariaat-generaal voldoende op de hoogte zijn van deze

algemeenheden. Indien tweede verzoekster zou zijn toegelaten om hierover uit te weiden, dan had ze

nog veel meer vormen van discriminatie kunnen aanhalen en uitleggen. De seksuele opmerkingen

waarvan tweede verzoekster op straat het slachtoffer is, zijn geen blote bewering, zo opperen

verzoekers. Deze pesterijen op straat zijn volgens verzoekers algemeen bekend en steeds meer

verontrustend, waarbij zij een stuk uit het Country Report on Human Rights Practices for 2011 – Egypt

van het US Department of State (USDOS) van 24 mei 2012, waarin sexual harassment beschreven

wordt als een serieus probleem. Verzoekers merken verder op dat aan eerste verzoeker zelfs niet

gevraagd werd naar de discriminatie die hij als Koptische christen ondervindt. Verder halen verzoekers

een aantal stukken aan die volgens hen de moeilijkheden van Koptische christenen verder aantonen:

een rapport van het US Department of State (USDOS): 2011 International Religious Freedom Report –

Egypt van 30 juli 2012, waarin een aantal gevallen worden beschreven van gebruik van geweld van het

Egyptische leger tegen Koptische christenen en waarbij de overheid verweten wordt geen onderzoek te

hebben gevoerd naar de omstandigheden, twee artikels vanop http://www.humanrightsfirst.org, waarin

twee gevallen beschreven worden van Koptische christenen die veroordeeld werden wegens het

beledigen van de Islam een aantal artikels afkomstig van http://www.trouw.nl, over het grote aantal

Koptische christenen die Egypte verlaten, demonstraties die hebben plaatsgevonden waarbij rellen

uitbraken tussen Koptische christenen en moslims en de getuigenis van twee Kopten over het leven

voor hen in Egypte. Verzoekers beweren dat, onder meer naar aanleiding van de Amerikaanse anti–

moslimfilm, het heel waarschijnlijk is dat de situatie voor Koptische christenen verder zal verergeren.

Hierbij verwijzen zij naar een aantal stukken die zij ook als bijlagen bij hun verzoekschrift hebben

gevoegd, namelijk naar het reeds geciteerd schrijven van de heer M. B. werkzaam bij Caritas

International België die vreest dat de situatie voor Koptische christenen in Egypte er niet op zal

verbeteren, een stuk afkomstig van Radio Free Europe/Radio Liberty waarin staat dat Egyptische

aanklagers zeven Koptische christenen willen berechten omdat ze een link hebben met de makers van

de anti–islam film en een opiniestuk uit De Morgen van 15 september 2012, waarin de auteur zijn visie

weergeeft over de anti-Islam film en de impact ervan op het Midden-Oosten.

Aangaande de vereiste uit de vluchtelingendefinitie dat de asielzoekers de bescherming van hun land

van herkomst niet kunnen of niet willen inroepen, citeren verzoekers een aantal passages uit de

rechtsleer. Verzoekers verklaren in hun land onterecht te zijn veroordeeld en het is volgens hen dan ook

evident dat ze zich niet kunnen richten tot de nationale autoriteiten teneinde bescherming te verkrijgen.

Bovendien beweren verzoekers dat ze als Koptische christenen geen effectieve bescherming kunnen

genieten van de Egyptische regering. Daarbij halen verzoekers een aantal bronnen aan: een stuk uit het

reeds geciteerde US Department of State (USDOS): 2011 International Religious Freedom Report –

Egypt van 30 juli 2012, waarbij de Egyptische overheid verweten wordt niet te zijn tussengekomen bij en

te hebben opgetreden tegen geweld op Koptische christenen en een stuk uit het Amnesty International,

MEMORANDUM TO THE PRESIDENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT, 29/06/2012, waarin

Amnesty International haar bezorgdheid uitdrukt over de aanhoudende discriminatie waarvan religieuze

minderheden het slachtoffer zijn, in het bijzonder Koptische christenen, en het gebrek aan bescherming

vanwege de overheid.

In hun tweede middel werpen verzoekers de schending op van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet en

van de Richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake de minimumnormen voor de
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erkenning van de onderdanen van derde landen en staatslozen als vluchtelingen of als persoon die

anderszins internationale bescherming behoeft en de inhoud van de verleende bescherming

(Kwalificatierichtlijn), alsook van de materiële motiveringsplicht, minstens van de mogelijkheid tot

toetsen van de materiële motivering. Verzoekers halen artikel 49/3 van de vreemdelingenwet aan dat

bepaalt dat de asielinstanties vanaf 10 oktober 2006 automatisch een onderzoek naar bijkomende

bescherming moeten voeren en dat de term asielaanvraag vanaf heden dus beide aspecten dekt maar

dat het onderzoek naar de klassieke vluchtelingenstatus wel voorrang behoudt. Daar er in de bestreden

beslissingen niet aan getwijfeld wordt dat verzoekers afkomstig zijn uit Egypte, dat zij Koptische

christenen zijn en dat zij in Egypte als dusdanig vervolgd worden omwille van hun religie, zoals

verzoekers uiteenzetten in punt III.1, punt 3, dient hen de vluchtelingenstatus toegekend te worden.

Minstens vragen verzoekers de subsidiaire bescherming aangezien zij beweren bij de terugkeer naar

hun land van herkomst ernstige schade op te lopen in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet

en dit omwille van hun religieuze overtuiging. In Egypte worden Koptische christenen gediscrimineerd

en op een vernederende manier behandeld, zo stellen verzoekers, en zijn zij het mikpunt van willekeurig

geweld. Verzoekers benadrukken tevens dat de stabiliteit in Egypte nog niet is teruggekeerd. De

onrusten midden september 2012 tonen dit aan en het sektarisch geweld wordt opnieuw aangewakkerd.

Verzoekers vragen dan ook, in hoofdorde, de beslissingen van het commissariaat-generaal van 30

augustus 2012 te vernietigen en te hervormen en verzoekers het statuut van vluchteling overeenkomstig

het Vluchtelingenverdrag en artikel 48/3 van de vreemdelingenwet toe te kennen, minstens de

beslissing te vernietigen en terug te sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen voor verder onderzoek. In ondergeschikte orde pleiten verzoekers voor een vernietiging en

een hervorming van de beslissingen van het commissariaat-generaal van 30 augustus 2012 en de

toekenning van de subsidiaire bescherming overeenkomstig artikel 48/4 van de vreemdelingenwet.

Als bijlage bij hun verzoekschrift voegen verzoekers het schrijven toe van de heer G. P., psycholoog–

psychotherapeut, van 17 september 2012; het schrijven van mevrouw D. J. L., beëdigde vertaler, van 25

september 2012; het schrijven van de heer M. B., jurist bij Caritas International België, van 21

september 2012; twee internetartikels uit Trouw van 28 september 2011 en 17 mei 2011; een

internetartikel van de NOS van 13 september 2012; een artikel afkomstig van Radio Free Europe/Radio

Liberty van 18 september 2012; een opiniestuk geschreven door K. V. en een artikel uit De Morgen van

15 september 2012.

2.2. Beide door verzoekers aangebrachte middelen worden, omwille van hun inhoudelijke verweven-

heid, gezamenlijk behandeld.

2.3. In de beslissing die ten aanzien van eerste verzoeker werd genomen en waarbij de vluchtelingen-

status en de subsidiaire beschermingsstatus worden geweigerd, wordt door de commissaris-generaal

allereerst ingegaan op de uiteenlopende verklaringen van verzoekers over hun verblijfplaatsen. De

commissaris-generaal hecht verder geen geloof aan de veroordelingen van eerste verzoeker en de

klacht die T. zou hebben neergelegd, aan het feit dat eerste verzoeker na zijn veroordeling nog een half

jaar in Egypte heeft gewoond en dat hij erin geslaagd is om, ondanks zijn veroordeling, in het

politiekantoor, toch een klacht in te dienen tegen de familie van S. Ook het laattijdig indienen van een

beroep tegen zijn veroordeling en het feit dat eerste verzoeker niet weet of er een zitting is geweest naar

aanleiding van dit beroep worden door de commissaris-generaal aangehaald als elementen die de

ongeloofwaardigheid ondersteunen naast de vaststelling dat eerste verzoeker zomaar het Egyptische

grondgebied heeft kunnen verlaten met zijn eigen paspoort, dit ondanks zijn veroordeling. Tenslotte

haalt de commissaris-generaal de laconieke houding aan van eerste verzoeker die niet weet of de

autoriteiten nog op zoek waren naar hem na zijn vertrek uit Caïro en hier ook nooit naar heeft gevraagd.

Met betrekking tot de toestand van Koptische christenen in Egypte wordt in de bestreden beslissing op

grond van de informatie waarover de commissaris-generaal beschikt, gesteld dat het loutere feit Kopt te

zijn en de daaraan gekoppelde discriminatie niet als vervolging of ernstige schade kan worden

gekwalificeerd. Met betrekking tot de algemene veiligheidssituatie in Egypte wordt in de beslissing op

grond van de aan het administratief dossier toegevoegde informatie besloten dat het geweld incidenteel

en gelokaliseerd van aard is en dat de impact op het leven van gewone burgers gering is waardoor er

geen sprake is van willekeurig geweld in het kader van een openlijk militair conflict zoals bedoeld in

artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet. Tenslotte stelt de commissaris-generaal vast dat de door

eerste verzoeker neergelegde documenten niet in staat zijn de appreciatie van zijn asielaanvraag om te

buigen.

In de bestreden beslissing die ten aanzien van tweede verzoekster werd genomen en waarbij eveneens

de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus worden geweigerd, wordt door de

commissaris-generaal gewezen op de tegenstrijdige verklaringen aangaande haar verblijfplaatsen,

alsook het feit dat haar verklaringen niet overeenkomen met de inhoud van de klacht die de vader van
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S. tegen haar heeft ingediend op 17 april 2011 en de klacht die eerste verzoeker, haar echtgenoot, op

diezelfde dag zou hebben neergelegd ingevolge de intimidaties waarvan zij het slachtoffer was. Ook

hecht de commissaris-generaal blijkens de tweede bestreden beslissing geen geloof aan het feit dat

tweede verzoekster niks in de neergelegde klacht heeft laten vermelden over de dreigtelefoons die ze

kreeg. Het feit dat zowel eerste verzoeker als tweede verzoekster een andere datum opgeven van hun

vertrek naar Alexandrië en dat ze daarna Egypte hebben kunnen verlaten met hun eigen paspoorten,

ondersteunt in de tweede bestreden beslissing verder de ongeloofwaardigheid van het relaas van

tweede verzoekster. De commissaris-generaal wijst daarna op de tegenstrijdige en vage verklaringen

die tweede verzoekster aflegt aangaande haar veroordeling, of er al dan niet een zitting is geweest en

het daarbij aan bod gekomen bewijsmateriaal. Dat tweede verzoekster beweert dat de politie na haar

vermeende veroordeling niet naar haar heeft gezocht, alsook dat ze hierover geen verdere informatie

heeft ingewonnen en dat ze geen contact meer heeft opgenomen met S., wordt door de commissaris-

generaal als laconiek afgedaan en houdt volgens hem een ernstige ondermijning in van haar relaas. Met

betrekking tot de toestand van Koptische christenen in Egypte wordt in de bestreden beslissing op grond

van de informatie waarover de commissaris-generaal beschikt, gesteld dat het loutere feit Kopt te zijn en

de daaraan gekoppelde discriminatie niet als vervolging of ernstige schade kan worden gekwalificeerd.

Met betrekking tot de algemene veiligheidssituatie in Egypte wordt in de beslissing op grond van de aan

het administratief dossier toegevoegde informatie besloten dat het geweld incidenteel en gelokaliseerd

van aard is en dat de impact op het leven van gewone burgers gering is waardoor er geen sprake is van

willekeurig geweld in het kader van een openlijk militair conflict zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c) van

de vreemdelingenwet. Tenslotte stelt de commissaris-generaal vast dat de door tweede verzoekster

neergelegde documenten niet in staat zijn de appreciatie van haar asielaanvraag om te buigen.

2.4. Voor iedere vorm van internationale bescherming, zowel voor de vluchtelingenstatus als voor de

subsidiaire bescherming, berust de plicht tot medewerking op de verzoekende partij. Deze dient ter

staving van het verzoek zo spoedig mogelijk alle nuttige elementen noodzakelijk voor de beoordeling

van het verzoek in te dienen. Deze elementen behelzen onder meer alle documenten van verzoekende

partij en die van relevante familieleden met betrekking tot identiteit, nationaliteit, landen en plaatsen van

eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten (richtlijnconforme interpretatie van

artikel 48/4 van de vreemdelingenwet met artikel 4, lid 1 en 2 van de Kwalificatierichtlijn). Uit het

administratief dossier blijkt dat zowel eerste verzoeker als tweede verzoekster initieel bij de Dienst

Vreemdelingenzaken uitdrukkelijk verklaarden dat zij sedert hun huwelijk tot aan hun vertrek uit Egypte

steeds in Nasser City in Al Zaïtoun in Caïro gewoond hebben (stuk 12, Verklaring DVZ 7 juni 2011, punt

9). Er dient op te worden gewezen dat op de Dienst Vreemdelingenzaken eveneens werd gevraagd een

kort overzicht te geven van de hoofdverblijfplaatsen gedurende de voorbije jaren met datum van

aankomst en vertrek van dat adres, waarbij verzoekers enkel het adres opgaven waar zij voor hun

huwelijk hadden gewoond (Ibid.). Ter gelegenheid van het gehoor op het Commissariaat-generaal

stelde eerste verzoeker aanvankelijk dat hij tot 27 april 2011 in Al Zaïtoun had verbleven en dan naar

zijn tante in Alexandrië vertrok (stuk 4A, gehoorverslag eerste verzoeker CGVS 3 februari 2012, p. 3),

waarna hij zijn verklaringen aanpast en stelt dat zij na de vervolgingsfeiten van 8 oktober 2010 naar zijn

schoonbroer K. gingen en daarna afwisselend bij zijn familie en bij de familie van zijn echtgenote

gewoond hebben tot ze op 27 april 2011 naar Alexandrië vertrokken (Ibid., p. 9-10) en zelfs stelt dat hij

na 20 december 2010 nooit meer op het appartement in Al Zaïtoun is geweest, tenzij 1 à 2 keer per

maand ’s nachts (Ibid., p. 15-16). Tweede verzoekster verklaarde op het Commissariaat-generaal, en dit

in tegenstelling tot haar eerdere verklaringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken, dat zij na oktober 2010

een maand bij K. verbleven en dan afwisselend bij haar moeder en de familie van haar echtgenoot

woonden waarbij ze telkens voor 1 of 2 dagen terugkeerden naar het appartement (stuk 4B, gehoor-

verslag tweede verzoekster CGVS 3 februari 2012, p. 3). De Raad stelt vast dat verzoekers in hun

middelen trachten een aantal rechtvaardigingsgronden aan te reiken voor de onduidelijkheden in

verband met hun verblijfplaatsen, maar er niet in slagen de pertinente vaststellingen van de

commissaris-generaal, die steun vinden in de gegevens van het administratief dossier, te weerleggen.

2.5. Verzoekers trachten de vastgestelde onduidelijkheid over hun recente verblijfplaatsen enerzijds te

rechtvaardigen door te verwijzen naar hun psychische toestand. De Raad merkt hierbij in de eerste

plaats op dat verzoekers onmogelijk een motiveringsgebrek of een onzorgvuldigheid kunnen aantonen

in de bestreden beslissingen, die dateren van 30 augustus 2012, op grond van de bevindingen van een

psycholoog die zijn neergelegd in diens rapport van 17 september 2012, en dat dus ruim twee weken na

de bestreden beslissingen werd opgesteld. Voor zover verzoekers menen dat de in het rapport vastge-

stelde traumatische angsten van beide verzoekers in het algemeen en de persoonlijkheidsstructuur van

eerste verzoeker in het bijzonder de vastgestelde tegenstrijdigheden en vaagheden kunnen recht-

vaardigen, merkt de Raad op dat in dit verslag, dat niet de waarde heeft van een medisch attest, enkel
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wordt gesteld dat bepaalde inconsistenties of onduidelijkheden aan de angst op het interviewmoment te

wijten kunnen zijn en niet hoeven te wijzen op onwaarheden. Uit het gehoorverslag zelf blijkt echter dat

eerste verzoeker aangaf dat zijn gehoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken goed verlopen is (stuk 4A,

gehoorverslag eerste verzoeker CGVS 3 februari 2012, p. 2) en dat hij in fine van zijn gehoor op het

Commissariaat-generaal weliswaar verklaarde dat rekening diende te worden gehouden met zijn

toestand waarbij hij sinds zijn vertrek door zijn angst 18 kg verloren is (Ibid., p. 19), doch niet dat hij door

zijn angstgevoelens niet in staat zou zijn om duidelijke en consistente verklaringen af te leggen.

Bijgevolg volstaat het rapport van de psycholoog dat post factum werd opgesteld niet om de pertinente

vaststellingen van de commissaris-generaal te ontkrachten. Hetzelfde geldt voor de tegenstrijdigheid die

werd vastgesteld tussen de verklaring van eerste verzoeker en deze van zijn echtgenote over het

moment waarop ze naar Alexandrië vertrokken, waarbij verzoekers aangeven dat eerste verzoeker, die

de datum van 27 april 2011 had opgegeven, zich had vergist omdat de gebeurtenissen al een tijdje in

het verleden liggen en zijn mentale toestand tijdens het interview niet optimaal was. De pogingen van

verzoekers om deze tegenstrijdigheid te verklaren, kunnen echter niet worden aanvaard omdat de

gebeurtenissen die plaatsgrepen op de laatste dag dat verzoekers op hun eigen appartement verbleven

een manifeste afwijking vormen op de alledaagsheid en bovendien van determinerende invloed geweest

zijn op verzoekers’ verdere leven, zodat het tijdsverloop of de mentale toestand niet kunnen worden

ingeroepen ter vergoelijking van deze tegenstrijdigheid.

2.6. Vervolgens schrijven verzoekers de onduidelijkheid omtrent hun verblijfplaatsen toe aan een

misverstand omwille van een onjuiste vertaling en de verschillende manier waarop de vragen werden

gesteld op de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal. De Raad wijst er echter op

dat het aan verzoekers toekomt om een onderscheid te maken tussen het officieel adres en de

effectieve verblijfplaats, wanneer er tussen deze beide een verschil zou bestaan. Bovendien mag van

verzoekers worden verwacht dat zij concreet aanduiden welke passage in het gehoorverslag onjuist zou

zijn vertaald indien dit het geval zou zijn. Zelfs indien verzoekers zouden worden bijgetreden waar zij –

ten onrechte (cf. supra) - stellen dat het onderscheid tussen het officieel adres en de effectieve

verblijfplaats ter gelegenheid van het invullen van de verklaring op de Dienst Vreemdelingenzaken (stuk

12, Verklaring DVZ, 7 juni 2011, punt 9) niet duidelijk was, merkt de Raad op dat later op het

Commissariaat-generaal steeds gevraagd werd naar de plaatsen waar zij “gewoond” of “verbleven”

hadden, waardoor van verzoekers zou mogen worden verwacht dat zij bij dit gehoor van bij aanvang

duidelijkheid zouden verschaffen en dat, zoals blijkt uit het gehoorverslag van eerste verzoeker, hij zijn

verklaringen op dit punt niet meermaals zou moeten aanpassen.

2.7. Uit het administratief dossier blijkt dat eerste verzoeker verklaarde dat hij via zijn advocaat op de

hoogte werd gebracht van het feit dat T. op 8 oktober 2010 tegen hem een klacht had ingediend naar

aanleiding van de vechtpartij (stuk 4A, gehoorverslag eerste verzoeker CGVS 3 februari 2012, p. 13-14),

dat hij niet werd opgeroepen voor een zitting van de rechtbank, maar er op 14 december 2010 een

vonnis werd uitgesproken, zonder dat verzoeker aanwezig was of vertegenwoordigd werd en waarbij hij

werd veroordeeld, zonder dat hij wist dat er een zitting had plaatsgevonden en waarna hij pas op 20

december 2010 een advocaat zou hebben aangesteld (Ibid.). De Raad merkt op dat het weinig geloof-

waardig is dat verzoeker, eenmaal hij een advocaat had aangesteld, niet op de hoogte zou zijn geraakt

van de retroakten in zijn strafzaak, zelfs indien hij de oproepingsbrieven voor de terechtzitting omwille

van zijn afwezigheid op zijn officiële adres nooit zou hebben ontvangen. Het is trouwens weinig

geloofwaardig dat verzoeker, die in de periode dat hij niet langer permanent in het appartement verbleef

er nog wel nu en dan ’s nachts naar terugkeerde (cf. supra), de eventuele oproepingsbrieven niet zou

hebben aangetroffen. Ook de blote bewering van verzoekers over de hoge graad van corruptie in

Egypte, waardoor T. hem de kans zou hebben ontnomen om zich te verdedigen tegen deze

aanklachten, doen geen afbreuk aan het feit dat verzoeker eventueel via zijn advocaat op de hoogte kan

worden gesteld van het procesverloop.

2.8. Met hun betoog over de chaos die in Egypte heerste na het uitbreken van de revolutie en de

vergelijking met het buitengewoon verzet uit de Belgische strafprocesrecht, tonen verzoekers niet aan

dat het Egyptische strafprocesrecht zou toelaten dat iemand in het geval van eerste verzoeker ruim zes

maanden na zijn veroordeling nog beroep instelt tegen het vonnis. Verzoeker gaat uit van een omkering

van de bewijslast waar hij de commissaris-generaal opdraagt om de Egyptische strafprocedure te

onderzoeken. Het komt aan verzoekers toe om aan te tonen dat eerste verzoeker juridisch al dan niet

nog in de mogelijkheid was om op geldige wijze beroep in te stellen.

2.9. Vervolgens dringt zich de vaststelling op dat het gedrag van verzoekers niet te rijmen valt met een

gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade. Eerste verzoeker gaf aan dat hij
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zijn land van herkomst had verlaten omdat hij angst had om te worden opgesloten (stuk 12, Vragenlijst

DVZ eerste verzoeker, 7 juni 2011, p. 3). Nochtans verklaarde verzoeker dat hij op 18 mei 2011

probleemloos vanuit Caïro met zijn Egyptisch paspoort voorzien van een visum met het vliegtuig naar

Istanbul reisde (stuk 4A, gehoorverslag eerste verzoeker CGVS 3 februari 2012, p. 18-19), dat hij tot

aan zijn vertrek gewerkt heeft (Ibid., p. 4) en dat hij zelfs klacht neerlegde tegen de familie van S. bij de

politie op 17 april 2011 (stuk 4B, gehoorverslag tweede verzoekster CGVS 3 februari 2012, p. 11) en dit

alles terwijl hij op 20 december 2010 te weten kwam dat hij veroordeeld was en dat de Gerechtelijke

Politie die dag geprobeerd had hem aan te houden, maar dat dit mislukte omdat hij niet thuis was (stuk

12, Vragenlijst DVZ eerste verzoeker, 7 juni 2011, p. 3). Het betoog van verzoekers over de voorzichtig-

heid die eerste verzoeker aan de dag zou hebben gelegd door afwisselend onder te duiken bij

verschillende familieleden staat in schril contrast met de openlijke manier waarop hij, voorzien van zijn

eigen paspoort, een internationale vlucht nam op de luchthaven van Caïro. Het feit dat hij voor het

gezinsinkomen moest zorgen en dat hij daardoor tot de dag van zijn vertrek bleef werken, weegt niet op

tegen de door verzoekers voorgehouden vrees om te worden opgepakt en te worden vermoord. Waar

verzoekers menen dat de verwerende partij de door hen gebruikte methode om het land te verlaten op

objectieve wijze dient na te trekken, merkt de Raad op dat het aan verzoekers toekomt om aan te tonen

dat het als veroordeelde crimineel in Egypte zou volstaan om een document van de advocaat te tonen

om het vliegtuig te kunnen nemen (stuk 4A, gehoorverslag eerste verzoeker CGVS, 3 februari 2012, p.

19). Door tevens te suggereren dat de revolutie ertoe leidde dat de politie geen prioriteit meer gaf aan

de aanhouding van veroordeelde criminelen en door hun ongestaafde bewering dat de Egyptische

politie de gegevens over veroordeelden zou zijn kwijtgeraakt, relativeren verzoekers in ernstige mate het

acuut karakter van hun voorgehouden vrees.

2.10. De a posteriori-verklaring die verzoekers trachten aan te reiken voor de onwetendheid van eerste

verzoeker over de reden waarom zijn echtgenote werd lastiggevallen, die blijkt uit het proces-verbaal dat

verzoekers dienaangaande hebben neergelegd (stuk 15, documenten, klacht d.d. 17 april 2011), kan

onmogelijk worden aanvaard. Wanneer tweede verzoekster haar echtgenoot de aanleiding voor de

beledigingen niet zou hebben meegedeeld en er bij hem op zou hebben aangestuurd dat de

dreigtelefoons bij de politie niet zouden worden aangekaart, kan niet worden ingezien waarom

verzoekers deze verduidelijking niet reeds hadden kunnen geven tijdens het gehoor (RvS 3 maart 2000,

nr. 85.818). Uit een vergelijking van de verklaringen van tweede verzoekster en het neergelegde stuk

blijkt overigens dat er meerdere incoherenties kunnen worden vastgesteld. Zo blijkt uit het stuk dat

eerste verzoeker enkel gewag maakte van beledigingen, maar niet van vernielingen aan het apparte-

ment, terwijl tweede verzoekster tijdens haar gehoor uitdrukkelijk verklaarde dat haar echtgenoot ook

voor de vernielingen klacht ging neerleggen bij de politie (stuk 4B, gehoorverslag tweede verzoekster

CGVS 3 februari 2012, p. 10). In tegenstelling tot wat verzoekers onder verwijzing naar het Gehoor-

handvest van het Commissariaat-generaal lijken te beweren, dient de protection officer de asielzoeker

tijdens het gehoor te confronteren met verklaringen die tegenstrijdig zijn met eerdere door hem gedane

verklaringen, maar bestaat er geen enkele wetsbepaling die de dossierbehandelaar zou verplichten om

de asielzoeker erop te wijzen dat zijn verklaringen niet overeenstemmen met de door hem neergelegde

stukken. Het feit dat de verklaringen van verzoekers en de gegevens uit de stukken niet overeen-

stemmen, zet hun geloofwaardigheid in hoge mate op de helling.

2.11. Met betrekking tot de veroordeling van tweede verzoekster op 10 september 2011, dienen

verzoekers te worden bijgetreden waar zij stellen dat in de passage uit de bestreden beslissing die over

deze veroordeling gaat, een aantal woorden ontbreken. Zoals de verwerende partij echter aangeeft in

haar nota met opmerkingen, wordt in de bewuste zin de veroordeling van tweede verzoekster

beschreven en ontbreekt wellicht de in het neergelegde stuk vermelde tenlastelegging van “het prediken

van het Christendom” zodat de lacune in de tweede bestreden beslissing gemakkelijk kan worden

hersteld. Er is geen enkele indicatie dat er door het weglaten van enkele woorden in de eerste zin van

deze paragraaf belangrijke informatie verloren zou zijn gegaan.

2.12. Van iemand die vervolgd wordt en daarom besloot te vluchten mag in redelijkheid worden

verwacht dat deze zich op zijn minst informeert naar de stand van zaken en geregeld pogingen

onderneemt om zich verder op de hoogte te houden aangaande de evolutie van zijn persoonlijke

problemen. Uit het administratief dossier blijkt dat tweede verzoekster verklaarde dat zij niet wist dat zij

in verdenking was gesteld, noch dat er haar een oproepingsbrief voor de rechtbank werd verstuurd of

dat er een zitting had plaatsgevonden (stuk 4B, gehoorverslag tweede verzoekster CGVS, 3 februari

2012, p. 16). Bovendien druisen de verklaringen van tweede verzoekster in tegen de informatie die in

het neergelegde vonnis is opgenomen aangezien uit het vonnis blijkt dat zij werd veroordeeld op basis

van de klacht en op basis van de getuigenis van twee kapiteins, officieren van de recherche (stuk 15,
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Documenten, veroordeling 10 september 2011), terwijl verzoekster uitdrukkelijk bevestigde dat zij enkel

op basis van de verklaringen van de familie van het meisje werd veroordeeld (stuk 4B, gehoorverslag

tweede verzoekster CGVS, 3 februari 2012, p. 16-17). De uitleg van verzoekers waarbij de invloed van

de getuigenis van de kapiteins wordt geminimaliseerd, druist in tegen de overwegingen van het

neergelegde vonnis, waarin gesteld wordt dat de neergelegde klacht wordt bevestigd door de getuigenis

als “een zeker bewijs”. Het feit dat zij sedert mei 2011 in België verblijft, vormt hoegenaamd geen

rechtvaardiging voor het feit dat verzoekster dermate weinig informatie kan verstrekken over de

strafprocedure als gevolg waarvan ze tot 5 jaar gevangenisstraf zou zijn veroordeeld en dat zij

verklaringen aflegt die ingaan tegen het door haar neergelegde vonnis, waarbij er mag worden

verondersteld dat zij bij uitstek op de hoogte is van de inhoud van dit document. Tevens blijkt uit het

administratief dossier dat verzoekster nooit geprobeerd heeft om haar vriendin, die zich tot het

Christendom zou hebben bekeerd, te contacteren, hoewel zij haar sinds 1 april 2011 niet meer gezien of

gehoord heeft (stuk 4B, gehoorverslag CGVS tweede verzoekster, 3 februari 2012, p. 6; p.7). Ondanks

het betoog van verzoekers dat tweede verzoekster enkel de wens van haar vriendin respecteerde door

geen contact meer te nemen acht de Raad het opmerkelijk dat zij dermate weinig geïnteresseerd zou

zijn in het wedervaren van haar jeugdvriendin, die ze nog minstens maandelijks zag (Ibid., p. 4-5) en die

door haar bekering mogelijk in ernstige moeilijkheden is geraakt. De houding van verzoekster doet

afbreuk aan de geloofwaardigheid van haar verklaringen. Ook door te stellen dat het voor haar

onbelangrijk is of de politie thans nog naar haar op zoek is nu ze in België in veiligheid vertoeft, geeft

verzoekster blijk van een manifest gebrek aan interesse in de afwikkeling van haar veroordeling. Een

dergelijk manifest gebrek aan interesse voor mogelijke gevolgen van de aangehaalde problemen

relativeert de ingeroepen vrees voor vervolging op ernstige wijze.

2.13. Er is geen rechtsregel die voorschrijft dat aan geschreven stukken meer bewijswaarde moet

worden toegekend dan aan de verklaringen van een asielzoeker (RvS 1 december 2011, nr. 216.653).

Bij verwerping ervan dient de Raad niet aan te tonen dat de voorgebrachte bewijsstukken vals zijn, maar

het volstaat duidelijk aan te geven waarom ze naar zijn oordeel onvoldoende bewijskracht bezitten (RvS

27 februari 2001, nr. 93.591). De Raad kan aan de voorgelegde stukken bewijswaarde ontzeggen indien

deze naar zijn oordeel onvoldoende garanties bieden op het vlak van authenticiteit (RvS 11 oktober

2007, nr. 175.643; RvS 11 april 2008, nr. 181.967). De stelling van verzoekers dat handtekeningen en

stempels bepalen of een document al dan niet authentiek is, kan onmogelijk ernstig worden genomen.

In casu is gebleken dat de bewijsstukken die verzoekers hebben voorgelegd niet ondersteund worden

door geloofwaardige verklaringen en dat bovendien werd vastgesteld dat de vonnissen en de klachten

die verzoekers hebben neergelegd op blanco papier zonder officiële hoofding werden getypt of

geschreven. Verzoekers weerleggen deze vaststellingen niet. De twijfel over de authenticiteit van de

documenten wordt trouwens eerder vergroot dan verkleind door het feit dat de jurist van Caritas oppert

dat het hem uiterst belangrijk lijkt de authenticiteit van de documenten (eventueel via een advocaat ter

plaatse) te laten onderzoeken. De Raad kan enkel vaststellen dat verzoekers er tot nader order niet in

slagen de authenticiteit van deze documenten aan te tonen of aannemelijk te maken.

2.14. In hun verzoekschrift herhalen verzoekers een aantal keren (verzoekschrift p.8-9, punten 2.4., 2.5.

en 2.6.1.) dat er in de vertalingen van de neergelegde documenten, met name de klacht die door T.

werd ingediend, de klacht van de vader van S. tegen tweede verzoekster en de klacht die eerste

verzoeker heeft ingediend (stuk 15, Documenten, klacht T. 8 oktober 2010, klachten d. d. 17 april 2011)

fouten zouden zijn geslopen. Ze verwijzen hierbij naar een schrijven van een beëdigd vertaler, mevr. D.

J. L. (Verzoekschrift, bijlage 6), die stelt dat het geen acceptabel geschrift is, dat ze er geen goed

geformuleerde zinnen uit kan opmaken en dat het beter is zich tot een expert in Arabische letterkunde te

wenden. Indien verzoekers van mening zijn dat er een expert in Arabische letterkunde zich over deze

documenten zou moeten buigen, ziet de Raad niet in waarom zij dit deskundigenonderzoek niet hebben

laten uitvoeren. Bij gebrek aan een dergelijk onderzoek heeft het betoog van verzoekers over de

zogenaamde vertaalfouten in de klacht van T., de onjuiste vertalingen van de naam T. en het tijdstip in

de klacht van de vader van S. en de verkeerde vertaling van de door eerste verzoeker neergelegde

klacht, de waarde van een ongestaafde bewering. Ter terechtzitting verklaarde de vertegenwoordigster

van de commissaris-generaal dat de tolk, die de stukken op het Commissariaat-generaal heeft vertaald,

van Arabische origine is waardoor de verwerende partij overtuigd is van de correctheid van de

vertalingen. Gelet op de verdeling van de bewijslast in asielzaken, komt het thans aan verzoekers toe

om de beweerde vertaalfouten concreet aannemelijk te maken.

2.15. De Raad wenst tenslotte te benadrukken dat de motivering van de bestreden beslissingen als

geheel moet worden gelezen en niet als een samenstelling van componenten die elk op zich deze

beslissingen kunnen dragen. Het is immers het geheel van de vastgestelde tegenstrijdigheden en
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onwetendheden op grond waarvan de commissaris-generaal oordeelde dat de geloofwaardigheid van

het asielrelaas wordt ondermijnd (RvS 9 december 2005, nr. 138 319). De Raad merkt op dat wanneer

het relaas ongeloofwaardig is, er geen reden bestaat om dit te toetsen aan de criteria uit het

Vluchtelingenverdrag, waardoor de overwegingen uit het verzoekschrift dienaangaande niet dienstig

zijn.

2.16. Van vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag is overigens slechts sprake in geval van een

voortdurende of systematische schending van de mensenrechten die een ernstige aantasting van de

menselijke waardigheid inhoudt en tegen dewelke een staat niet kan of wil beschermen (J. HATHAWAY,

The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 104-105). Discriminatie kan slechts in

uitzonderlijke omstandigheden gelijkgesteld worden aan vervolging, hetgeen moet worden beantwoord in

het licht van alle omstandigheden van de situatie (RvS 31 oktober 2006, nr. 164.283). Hoewel verzoekers

beweren dat zij nog veel meer vormen van discriminatie zou kunnen aanhalen, zij enkele rapporten citeren

die deze discriminatie onderstrepen en een aantal persartikelen als bijlage bij hun verzoekschrift voegen die

een aantal recente incidenten in de verf zetten (Verzoekschrift, bijlage 8-13), merkt de Raad op dat

verzoekers niet aantonen dat het eventueel ontzeggen van bepaalde rechten of de discriminerende

bejegening van Koptische christenen, die in de bestreden beslissingen overigens geenszins wordt betwist

en zelfs blijkt uit de informatie die door de commissaris-generaal aan het administratief dossier werd

toegevoegd (stuk 16, Landeninformatie, SRB, Egypte, Chrétiens en Egypte, 25 juni 2012), oploopt tot

vervolging in de zin van het Vluchtelingenverdrag. Bovendien stipt de Raad aan dat het verwijzen naar

algemene rapporten niet volstaat om aan te tonen dat verzoekers in hun land van herkomst werkelijk

worden bedreigd en vervolgd of dat er wat hen betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. Deze vrees voor vervolging of reëel

risico op ernstige schade dient in concreto te worden aangetoond en verzoekers blijven hiertoe in

gebreke (RvS 9 juli 2003, nr. 121.481; RvS 15 december 2004, nr. 138.480). De Raad merkt verder op

dat de bestreden beslissingen geen overwegingen bevatten over de lokaal aanwezige beschermings-

mogelijkheden in Egypte voor Koptische christenen, zodat het betoog van verzoekers over het

ontbreken van deze mogelijkheden en hun verwijzing naar bronnen die dit zouden bevestigen in casu

niet relevant zijn.

2.17. Waar verzoekers in hun tweede middel de schending opwerpen van de Kwalificatierichtlijn, dient er

te worden opgemerkt dat de schending van een richtlijn nooit dienstig kan worden aangevoerd eenmaal

deze in nationale wetgeving is omgezet, behoudens wanneer deze omzetting laattijdig of niet richtlijn-

conform is gebeurd (cf. HvJ 5 april 1979, nr. 148/78, Ratti, Jur.,1979, 1629) en de bepaling uit de richtlijn

onvoorwaardelijk en voldoende duidelijk is (cf. HvJ 4 december 1974, nr. C-41/74, Van Duyn, Jur., 1974,

1337). Aangezien de Kwalificatierichtlijn in de Belgische rechtsorde werd omgezet, kunnen verzoekers

zich niet langer rechtstreeks op deze richtlijn beroepen (RvS 12 november 2012, nr. 9205 (c)).

2.18. Gelet op de ongeloofwaardigheid van hun asielrelaas kan er evenmin geloof worden gehecht aan

de door verzoekers aangehaalde vrees voor vervolging waardoor zij zich zodoende ook niet langer

kunnen steunen op de elementen aan de basis van hun relaas teneinde aannemelijk te maken dat zij in

geval van een terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen

zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet. Het feit dat de motieven inzake de

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn met de

motieven die de weigering van de vluchtelingenstatus ondersteunen, betekent niet dat de beslissing met

betrekking tot de subsidiaire beschermingsstatus niet of niet afdoende gemotiveerd zou zijn.

2.19. Voor zover verzoekers zich in het licht van de subsidiaire bescherming wensen te beroepen op de

algemene situatie van Koptische christenen in Egypte, merkt de Raad op dat van ernstige schade

bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, zoals opgenomen in

de definitie van de subsidiaire bescherming uit artikel 48/4, §2, b) van de vreemdelingenwet, slechts

gewag kan worden gemaakt, met verwijzing naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten

van de Mens (EHRM) inzake 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 (EVRM), indien de slechte behandeling een “minimum level of severity” bereikt,

waarvan de beoordeling afhankelijk is van alle omstandigheden van de zaak (zie EHRM, Ierland t.

Verenigd Koninkrijk, 18 januari 1978, § 162). Verzoekers maken echter in hun middel niet aannemelijk

dat de discriminatoire behandeling waaraan Koptische christenen onderhevig zijn, en die ook in de

informatie van de commissaris-generaal wordt bevestigd (stuk 16, Landeninformatie, SRB, Egypte,

Chrétiens en Egypte, 25 juni 2012), als ernstige schade kan worden gekwalificeerd.
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2.20. Naar aanleiding van de beoordeling van de actuele veiligheidssituatie in Egypte in het licht van

artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet zijn verzoekers van mening dat er wel degelijk een reëel

risico op ernstige schade blijkt. Voor zover verzoekers op grond van de door hen aangevoerde

persartikels (Verzoekschrift, bijlagen 8-13) beweren dat de rust in Egypte nog niet is teruggekeerd en

het sektarisch geweld sedert midden september 2012 zelfs wordt aangewakkerd, merkt de Raad op dat

alle bronnen gewag maken van lokaal en incidenteel geweld, doch niet van een situatie van willekeurig

geweld zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet. Het is bijgevolg geenszins

onredelijk dat de commissaris-generaal op grond van de informatie die aan het administratief dossier

werd toegevoegd (stuk 16, Landeninformatie, SRB, Egypte, Situation Politique et sécuritaire, 23

augustus 2012) tot het besluit kwam dat er actueel in Egypte voor burgers geen reëel risico op ernstige

schade bestaat in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet.

2.21. Er werd geen schending aangetoond van artikel 48/3 of 48/4 van de vreemdelingenwet. De

bestreden beslissingen steunen op deugdelijke juridische en feitelijke overwegingen. De materiële

motiveringsplicht werd derhalve niet geschonden.

Beide aangevoerde middelen zijn ongegrond.

In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van de verzoekende partijen geen vrees voor vervolging

in de zin van de artikelen 1, A(2) van het Vluchtelingenverdrag en 48/3 van de vreemdelingenwet, of een

reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, in aanmerking

worden genomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenendertig januari tweeduizend dertien

door:

dhr. F. TAMBORIJN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken

dhr. T. LEYSEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

T. LEYSEN F. TAMBORIJN


