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nr. 215 298 van 17 januari 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. STESSENS

Colburnlei 22

2400 MOL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Egyptische nationaliteit te zijn, op 7 maart 2018 heeft

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

7 februari 2018.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 23 oktober 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

30 november 2018.

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

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat E.

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

binnengekomen op 25 november 2015 en heeft zich vluchteling verklaard op 22 augustus 2017.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 17 oktober

2017 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 5 december 2017.

1.3. Op 7 februari 2018 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Deze beslissing werd op dezelfde dag aangetekend verzonden.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart geboren te zijn in Al Minbal, provincie Al Miniya, de Egyptische nationaliteit te bezitten en

kopt te zijn. Uw ouders en twee zussen zijn daar nog steeds woonachtig.

In 2010 behaalde u aan de universiteit van Al Miniya uw universitair diploma in ‘literatuur en

sociale aangelegenheden’.

U had een boekenwinkel in Al Miniya waarin u voornamelijk christelijke boeken en accessoires verkocht.

Sedert mei-juni 2011 werd u verschillende keren benaderd door ‘sheikh’ A.(…) F.(…), imam van de

moskee in de buurt van uw winkel, door M.(…) G.(…) A.(…) J.(…) , door A.(…) M.(…) J.(…) en door

S.(…) I.(…) A.(…). Deze mensen waren salafisten en de twee laatstgenoemden werkten daarenboven

bij een soort van zedenpolitie. Rond mei-juni 2011 werd u door hen bedreigd: u mocht geen christelijke

beeldjes meer verkopen en u moest ander werk zoeken.

Op 15 juni 2011 kwam uw zus S.(…) u helpen en toen ze naar huis terug ging werd ze door die mannen

benaderd en lastiggevallen. Ze werd door hen gedwongen u op te bellen om u onder druk te zetten. Er

werd u meegedeeld dat u uw winkel diende te sluiten, zo niet zouden ze uw zus verkrachten. U besloot

toen een mannelijke medewerker in dienst te nemen. Sheikh A.(…) F.(…) had intussen een fatwa

uitgesproken waardoor het mensen verboden werd iets van de kopten te kopen en de mensen geen

‘koptische producten’ in huis mochten halen. Hierdoor leed u schade. Bovendien sprak hij fatwa’s uit

waarin er werd opgeroepen de kopten te haten en te discrimineren.

Op 15 augustus 2011 kwamen de eerder vier genoemde mannen, in het gezelschap van een heleboel

jonge mannen gewapend naar uw winkel, vernielden deze en gooiden uw boeken op straat terwijl ze

zongen dat Allah groot was. Het waren vooral A.(…) M.(…) J.(…) en S.(…) I.(…) A.(…) die hiervoor

verantwoordelijk waren. U werd in elkaar geslagen en u werd gewaarschuwd, mocht u contact opnemen

met de veiligheidsdiensten of met organisaties, zouden ze terugkomen en zou dit voorval zich herhalen.

U sloeg deze waarschuwingen in de wind en liet op diezelfde dag een proces-verbaal opstellen en ging

naar het ziekenhuis omdat u verzorging nodig had. U diende van 16 augustus tot 30 augustus 2011 te

worden opgenomen. Op de 17de verliet u even het ziekenhuis om uw verklaringen op het parket af te

leggen. U werd in deze periode nog verschillende keren telefonisch in het ziekenhuis door die vier

mannen bedreigd die u aanmaanden ver van de rechtbank te blijven, uw zaak was intussen immers

doorverwezen naar de rechtbank van Matay. Als u niet naar hen zou luisteren zouden ze u of

vermoorden of uw zus verkrachten.

Op 30 augustus 2011 werd u uit het ziekenhuis ontslagen en bleef u thuis tot 9 september 2011. Een

dag later vluchtte u naar het Sint Mina Mariot klooster in Alexandrië. Op 15 september 2011 werd u

opgeroepen voor de rechtbank te verschijnen maar gaf u hieraan geen gevolg omdat u al het huis had

verlaten. Uw familie werd diezelfde dag bedreigd, er werd hen meegedeeld dat u niet naar de rechtbank

mocht gaan en evenmin een advocaat mocht engageren.

Op 28 februari 2012 werd u bij verstek veroordeeld tot twee en een half jaar gevangenis en werd er u

ten laste gelegd dat u zelf de winkel had vernield om zo valselijk de moslims hiervan te kunnen

beschuldigen. Uw vier belagers waren erin geslaagd een vals alibi te voorzien waardoor ‘bewezen werd’

dat ze niet betrokken waren. Op 2 maart 2012 werd u telefonisch via uw familie hiervan op de hoogte

gebracht. Op 15 maart 2011 werd uw familie andermaal bedreigd, er mocht geen beroep tegen het

vonnis worden ingediend, noch een advocaat worden gecontacteerd, anders zouden ze uw zus

verkrachten of u vermoorden.

U bleef nog tot 10 november 2015 in het klooster waarna u illegaal, via de zee, het land verliet en naar

België koers zette, waar u op 25 november 2015 aankwam. U vroeg geen asiel aan omdat een vriend u

dit afgeraden had. U vreesde dat de Egyptische autoriteiten zo op de hoogte zouden komen van de door

u aangehaalde problematiek en dat dit gevaarlijk zou kunnen zijn voor uw in Egypte achtergebleven

familie daar uw bekentenissen de Egyptische autoriteiten in een kwaad daglicht stellen. Omdat u geen

geld en werk had, hebt u uiteindelijk op 22 augustus 2017 een asielaanvraag ingediend.
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Ter staving van uw asielaanvraag legt u volgende documenten neer: uw identiteitskaart, een attest dat u

gedoopt bent, een proces-verbaal opgemaakt door de politie van Matay, een proces-verbaal opgemaakt

door het parket, een attest/vonnis en een attest van het ziekenhuis.

B. Motivering

Na het gehoor afgenomen door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(CGVS) dient te worden opgemerkt dat u niet aannemelijk hebt gemaakt uw land te hebben verlaten uit

een gegronde vrees voor vervolging noch een reëel risico te lopen op het lijden van ernstige schade

zoals begrepen onder de definitie van subsidiaire bescherming en wel om volgende redenen.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u in kader van uw voorbereidend gehoor ten overstaan van

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) weliswaar melding maakte van het gegeven dat u problemen kende

met vier islamisten, maar dat u nooit expliciet vermeld hebt dat één van uw belagers maar liefst een

imam was uit een nabijgelegen moskee, noch achtte u het blijkbaar de moeite te vermelden dat twee

van uw belagers leden waren van een soort van zedenpolitie. Deze nalatigheid is niet aanvaardbaar,

een imam is immers een persoon die gezag uitstraalt en zijn invloed kan laten gelden, wat toch wel een

verzwarende factor is, zeker nu u aangeeft dat deze persoon daarenboven fatwa’s heeft uitgesproken

om kopten te haten en te discrimineren. Bovendien geeft u aan dat de organisatie (zedenpolitie) een

heel grote impact heeft, ’ze jagen de mensen angst aan, ze doen kleine zaken die de politie moet doen

(…)’ en bevestigt u, hiernaar gevraagd, dat het gegeven dat deze beide personen lid waren van deze

organisatie een verzwarende factor was in uw problematiek. Bovendien telden ze veel salafisten en

Moslimbroeders onder hun aanhangers (CGVS p.3, 5). Gezien het belang dat u de betrokkenheid van

uw belagers bij deze organisatie toedicht werd u dan ook gevraagd waarom u zulks niet expliciet bij

DVZ had vermeld, waarop u stelde dat het een kort gehoor was en er u geen vragen werden gesteld

over de mensen die u bedreigden. Een antwoord dat, gezien het belang dat u hieraan hecht, totaal niet

kan overtuigen en uw geloofwaardigheid ondermijnt (CGVS p.6).

Vervolgens kan het niet overtuigen dat u, na al hetgeen u had meegemaakt, sinds 10 september 2011

gedurende een viertal jaar in een klooster zou onderduiken, temeer u aangeeft reeds op 2 maart 2012 te

hebben vernomen bij verstek te zijn veroordeeld en temeer uit uw verklaringen duidelijk blijkt dat u geen

enkele mogelijkheid zag in dezer juridische stappen te ondernemen om deze veroordeling ongedaan te

maken. Immers, u hiernaar gepeild geeft u aan dat u weliswaar in beroep kon gaan, maar dat u hierbij

moest aanwezig zijn, een gegeven dat u niet zag zitten zo blijkt. U gevraagd of u na het vernemen van

deze veroordeling een advocaat hebt geraadpleegd, ontwijkt u een antwoord door te stellen ’neen, ik

moet aanwezig zijn’. Erop gewezen dat dit niet de vraag was en vervolgens gevraagd of u heeft getracht

om informatie uit eerste hand te bekomen, stelt u dit niet te hebben gedaan daar uw belagers u

aangemaand hadden geen enkele procedure op te starten, ook uw familie zou zijn bedreigd en bijgevolg

nagelaten hebben juridische bijstand te zoeken (CGVS p.4-5). Gezien de ernst van de door u beweerde

situatie kan het niet overtuigen dat u op zijn minst niet eens zou geprobeerd hebben de raad van

een advocaat in te winnen, al was het maar om een correct zicht te krijgen op wat deze veroordeling

inhield, volgens welke wetsartikels u veroordeeld was en een zicht te krijgen op wat uw mogelijkheden

waren, niets meer en niets minder. Evenmin is uw verklaring, en zoals reeds werd aangestipt, dat u nog

zo’n drie jaar in het klooster verblijft na van uw veroordeling op de hoogte te zijn gebracht, totaal

ongeloofwaardig temeer u hiervoor geen valabele reden kunt aanreiken. U hiernaar gevraagd antwoordt

u dat er geen mogelijkheid was om te reizen via de zee. Erop gewezen dat, gezien de lengte van deze

periode, er zich toch al eerder een mogelijkheid tot vertrek moet hebben voorgedaan, stelt u slechts dat

dit heel moeilijk was, vóór 2014 was er geen sprake van smokkelen via de zee en daarenboven kenden

jullie geen smokkelaars (CGVS p.5). Andermaal dient het CGVS te concluderen dat deze door u

aangereikte verschoningsgronden ieder begin van geloofwaardigheid ontberen. Moest u de

situatie dusdanig ernstig hebben ingeschat, een gegeven dat blijkt uit uw verklaring al die jaren nooit

maar één voet buiten het domein van het klooster te hebben durven zetten, kan het niet anders dan dat

u geen drie jaar zou wachten alvorens het land te verlaten (CGVS p.2). Immers kon u toch niet uitsluiten

dat uw belagers - gezien uit uw verklaringen duidelijk blijkt dat ze beschikten over een sociaal netwerk

en invloed - in de loop der jaren uw schuilplaats zouden achterhalen en u opnieuw in de problemen

zouden kunnen brengen. Meer nog, u kon toch niet uitsluiten dat ze naar u op zoek zijnde, de druk op

uw familie dusdanig zouden opvoeren dat ook voor hen de situatie onleefbaar zou worden, ze hadden u

er al eens mee gedreigd uw zus te zullen verkrachten, en ook zij zouden moeten verhuizen of het land

zouden moeten verlaten. Uw verklaring dat uw familie in deze periode geen problemen kende omdat u

niet thuis was en ze (uw belagers) daarom de zaak hebben laten vallen biedt geen afdoende
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verschoning daar u er toch niet van uit kon gaan dat deze gelatenheid vanwege uw belagers ‘voor altijd

was’ (CGVS p.6).

Een verder feit dat uw geloofwaardigheid op fundamentele wijze ondermijnt is het gegeven dat u, die

hier reeds sedert einde november 2015 verblijft, en dit illegaal, pas in augustus 2017 een asielaanvraag

indient. U hiernaar gepeild stelt u initieel dit niet te hebben gedurfd daar u vreesde dat de informatie die

u in kader van deze aanvraag prijsgaf, ter ore van de Egyptische autoriteiten zou komen (CGVS p.2). U

gevraagd waarom u dan in augustus 2017 plots de nood voelde deze stap te zetten antwoordde u dat u

geen geld en geen werk had, u de situatie beu was, u in het begin niets wist over de asielprocedure en u

schrik had voor uw familie. U erop gewezen dat u hier al die tijd illegaal was en bijgevolg het risico liep

bij een controle te worden opgepakt en te worden gerepatrieerd, komt u niet verder dan te stellen ’dat

deed ik voor de familie’ (CGVS p.8). Uit deze door u aangereikte redenen kan bezwaarlijk een nood aan

internationale bescherming afgeleid worden, uw asielaanvraag lijkt eerder te zijn ingegeven door

economische motieven. Moest u effectief menen dat uw leven in uw land van origine in gevaar is, wat

blijkt uit uw vrees te zullen worden vermoord door uw vier belagers, is het toch niet meer dan logisch dat

u zich bij aankomst zou hebben geïnformeerd naar de mogelijkheden die u had om adequate

bescherming te krijgen en u niet zomaar alles gedurende een tweetal jaar op zijn beloop zou laten

(CGVS p.10).

Gezien het geheel van bovenstaande observaties kan er geen geloof worden gehecht aan uw

asielmotieven en dient u de vluchtelingenstatus te worden geweigerd.

De door u neergelegde documenten vermogen hier geen ander licht op te werpen. Wat betreft uw

identiteitskaart en attest van doopsel dient opgemerkt dat uw identiteit en religie hier op zich niet ter

discussie staan. Wat betreft de door u neergelegde ‘juridische’ documenten en het attest van het

ziekenhuis, documenten die u specifiek neerlegt ter staving van de door u beweerde problemen, dient

opgemerkt dat dergelijke stukken enkel waarde hebben ter ondersteuning van een geloofwaardig en

coherent relaas, wat hier in casu niet het geval is. Bijgevolg vermogen deze stukken, en zoals reeds

werd opgemerkt, geen ander licht te werpen op bovenstaande appreciatie.

Het CGVS erkent dat koptische christenen in Egypte het voorwerp kunnen uitmaken van

discriminatoire maatregelen, maar benadrukt ook dat, om te oordelen of discriminatoire maatregelen op

zich een vervolging in de zin van de Conventie betekenen, alle omstandigheden in overweging dienen te

worden genomen. Het ontzeggen van bepaalde rechten en een discriminerende bejegening houden op

zich geen vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin in. Om tot de erkenning van de status van vluchteling

te leiden moeten het ontzeggen van rechten en de discriminatie van die aard zijn dat zij aanleiding

geven tot een toestand die gelijkgeschakeld kan worden met een vrees in vluchtelingenrechtelijke zin.

Zulks houdt in dat de gevreesde problemen dermate systematisch en ingrijpend zijn dat fundamentele

mensenrechten worden aangetast waardoor het leven in het land van herkomst ondraaglijk wordt.

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

administratief dossier) blijkt dat in de zomer van 2013, na de afzetting van president Morsi s, een golf

van geweld plaatsvond tegen kerken, christenen en hun bezittingen. Eind 2013 keerde de rust langzaam

terug. In mei 2014 werd generaal Abdel-Fattah al-Sisi tot president verkozen en hij toonde zich

vastbesloten de autoriteit van de overheid te herstellen. President al-Sisi bezwoer de daders van

sektarisch geweld voor de rechter te brengen en beloofde de kerken die waren beschadigd weer op te

bouwen. Hij bezocht verschillende keren koptische kerstvieringen en sprak zich herhaaldelijk uit voor

religieuze tolerantie en tegen sektarisch geweld. Onder het bewind van president al-Sisi is de overheid

meer bereid en levert het meer inspanningen om christenen te beschermen. De politie heeft haar

aanwezigheid en autoriteit hersteld en de autoriteiten treden op in geval van sektarische confrontaties.

De autoriteiten hanteren vaak traditionele verzoeningsmechanismes om sektarische conflicten en

spanningen op te lossen. Deze aanpak wordt bekritiseerd omdat de moslimgemeenschap vaak wordt

voorgetrokken en juridische vervolging alzo uitblijft, hetgeen een klimaat van straffeloosheid in de hand

werkt. Anno 2016-2017 neemt het geweld tegen de koptische gemeenschap opnieuw toe. Er wordt

melding gemaakt van grote aanslagen op koptische kerken (in december 2016 en april 2017) en

koptische pelgrims (mei 2017). Verder vonden er verscheidene moorden plaats in en rond al Arisch,

werden woningen in brand gestoken en is er sprake van afpersingen en verdwijningen van koptische

burgers.

Hoewel uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat de situatie voor de koptische christenen actueel

zorgwekkend is,, kan evenwel niet gesteld worden dat het loutere feit kopt te zijn in Egypte op zich

voldoende is om te besluiten tot de erkenning van de status van vluchteling in toepassing van artikel 1,
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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 om bovenstaande redenen in gebreke.

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een asielzoeker ook de subsidiaire

beschermingsstatus toegekend worden wanneer de mate van willekeurig geweld in het aan de gang

zijnde gewapend conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat er zwaarwegende gronden zijn

om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomende geval, naar

het betrokken gebied louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade in

de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet.

Uit een grondige analyse van de actuele veiligheidssituatie in Egypte (zie COI Focus - Egypte

Veiligheidssituatie van 3 juli 2017) blijkt dat president al-Sisi sinds zijn aantreden in mei 2014 met harde

hand regeert. Sinds het gedwongen vertrek van president Morsi in juli 2013 zijn het aantal aanslagen en

de strijd tegen terreur fel toegenomen, vooral in Rafah, Sheikh Zuwaid en al Arish, de noordelijke

districten van de “North Sinaï” provincie.

Sinds midden 2016 is er ook meer geweld in de centrale delen van de Sinaï. Veel aanvallen worden

gepleegd door de Wilayat Sinaï (voormalig: Ansar Beit al-Maqdis), een groep die zich in november 2014

aangesloten heeft bij de Islamitische Staat (IS), en op dit ogenblik de belangrijkste en meest actieve

radicale islamitische organisatie in de Sinaï is. Andere gewapende groeperingen die de gewapende

strijd prediken, zijn veel minder present op het terrein, maar sinds de zomer 2016 voeren twee nieuwe

radicale groepen, Hasm en Lewaa al Thawra, gewapende aanvallen uit gericht op militaire en politionele

doelwitten op het Egyptische vasteland.

De radicale islamitische opstandelingen in de Sinaï, van wie de WS-militanten het meest actief zijn,

richten hun aanvallen in de eerste plaats tegen de Egyptische veiligheidsdiensten (manschappen en

gebouwen) in de noordelijke en, sinds halfweg 2016, ook centrale Sinaï. De Wilayat Sinaï maakt bij het

uitvoeren van terreuraanslagen gebruik van bermbommen gericht tegen militaire voertuigen, en het

neerschieten van militairen, politieagenten, en personen die verdacht worden van actieve medewerking

met de militaire en politionele autoriteiten. Voorts voeren zij guerrilla-aanvallen uit op checkpoints,

militaire gebouwen en kazernes. Hoewel het overgrote deel van de aanvallen van Wilayat al Sina gericht

is tegen militaire en veiligheidsdoelwitten, valt de groepering soms ook niet-militaire doelwitten aan,

zoals bijvoorbeeld pijpleidingen. De WS zou ook verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van het

Russisch passagiersvliegtuig eind oktober 2015.

Het Egyptische leger en de politie reageren op hun beurt door bombardementen en luchtaanvallen uit te

voeren op schuilplaatsen van jihadistische terroristen, en door grootscheepse razzia’s uit te voeren

waarbij het vaak tot gevechten komt. Bij dergelijke confrontaties hebben al honderden rebellen het leven

gelaten. Niettegenstaande beide strijdende partijen beweren dat zij de moeite doen om in de mate van

het mogelijke de burgerbevolking te ontzien, zijn er ook burgerslachtoffers te betreuren.

De gewapende islamitische acties buiten de Sinaï zijn het afgelopen jaar relatief beperkt gebleven, en

vinden vooral plaats in de buurt van Greater Cairo en Giza, maar ook heel af en toe in de provincies

Alexandrië, Damietta, Gharbia, Minufiyah, Qalyoubiya, Fayoum en Minya. Deze acties nemen onder

meer de vorm aan van brandstichtingen, aanvallen met bommen, schietpartijen, ontvoeringen,

zelfmoordacties, ontvoeringen en onthoofdingen. Aanslagen gepleegd buiten de Sinaï worden meer en

meer opgeëist in naam van de Islamitische Staat Egypte (IS Misr) die vooral in Cairo en Giza actief is,

maar ook acties voert in andere provincies. De IS Misr richt zich in de eerste plaats tegen militairen en

politiemensen, maar valt ook overheidsgebouwen, ambassades en toeristen aan. Sinds eind 2016 is de

koptische bevolking een geprivilegieerd doelwit geworden van de terreurgroep.

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 in

Egypte actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld

waardoor die confrontaties worden gekenmerkt dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan

om aan te nemen dat u louter door uw aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een ernstige

bedreiging zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

C. Conclusie
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Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel, afgeleid uit de schending van artikel 62 van de wet van 15 december 1980

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

vreemdelingen (Vreemdelingenwet), de rechtspraak van de Raad van State van 25 september 1986 nr.

26.933, artikel 8 juncto artikel 14 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de

Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, voert verzoeker aan dat de bestreden beslissing

niet of althans onvoldoende met redenen is omkleed en dat hieruit geenszins blijkt dat er een afweging

is gemaakt tussen zijn belangen enerzijds en deze van de Staat anderzijds terwijl het belang van de

Staat bij de maatregel nihil is en integendeel de schade die aan verzoeker zou worden berokkend

enorm is. Verzoeker vervolgt dat de middelen tegen de overwegingen in hun geheel genomen, artikel 62

van de Vreemdelingenwet, de rechtspraak van de Raad van State, artikel 8 juncto artikel 14 EVRM en

artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen stellen dat de motivering in feite en in rechte afdoende moet zijn en dat uit alle

motieven zelf moet blijken dat de overheid heeft afgewogen of een evenredigheid bestaat tussen de

motieven en de door de maatregel veroorzaakte gevolgen. Verzoeker stelt dat op geen enkele wijze

blijkt dat zijn verklaringen niet met de waarheid zouden overeenstemmen en dat niet vergeten mag

worden dat hij zeer traumatische gebeurtenissen heeft meegemaakt waardoor bepaalde feiten bewust

worden verdrongen en het ophangen van een coherent verhaal bijzonder moeilijk is geworden.

Vervolgens onderneemt hij een poging om de weigeringsmotieven van de bestreden beslissing te

verklaren of te weerleggen.

Verzoeker meent vooreerst dat hem niet kwalijk kan worden genomen dat hij tijdens het korte verhoor

voor de Dienst Vreemdelingenzaken de feiten beknopt weergaf en dat hij slechts tijdens het gehoor door

het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zijn asielrelaas gedetailleerd

vertelde. Hij werpt in dit verband op dat hij bij het invullen van de vragenlijst al zijn problemen heeft

aangehaald, doch hij hier voor de Dienst Vreemdelingenzaken niet verder kon op ingaan nu men hem

steeds inperkte door te stellen dat hij voor het Commissariaat-generaal zijn problemen uitgebreider kon

bespreken en er voor de Dienst Vreemdelingenzaken slechts een beperkt gehoor zou worden

afgenomen. Hij ging er derhalve vanuit dat hij zijn problemen verder kon toelichten in het meer

uitgebreide interview voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, reden

waarom er niet werd ingegaan op alle details inzake de problemen welke hij ondervond in zijn land van

herkomst. Verzoeker merkt nog op dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

in de bestreden beslissing overigens bevestigt dat hij melding maakte van het probleem dat hij

ondervond met vier islamisten en hij stelt dat hij ook voor het Commissariaat-generaal het gevoel had

dat hij zijn verhaal niet volledig kon brengen.

Voorts acht verzoeker het aannemelijk dat hij geen enkele stap heeft ondernomen om zijn veroordeling

ongedaan te maken en dat hij niet eens een advocaat heeft geraadpleegd om zijn mogelijkheden te

onderzoeken. Verzoeker herhaalt zijn eerdere verklaringen dat hij deze stap niet durfde te zetten. Zijn

belagers dreigden er immers mee dat zij zijn zus en familie iets zouden aandoen indien hij juridische

stappen zou ondernemen, bedreigingen welke zij in het verleden reeds waarmaakten. Hij voegt hieraan

toe: “Dat verzoeker daarnaast diende vast te stellen dat diens belagers een vals alibi konden bekomen

en de macht van diens belagers zeer verregaand is, hetgeen diens slaagkansen, temeer nu 90% van de

Egyptische bevolking islamitisch is, ernstig inperkte!

Dat verzoeker bovendien als kopt geen beroep kan doen op bescherming van de autoriteiten;

Dat niet-islamieten immers een minderheid vormen en de politiediensten voornamelijk zijn bemand door

moslims;”

Daarnaast acht verzoeker het begrijpelijk dat hij niet eerder het land verliet en hij niet eerder asiel

aanvroeg. Hij koesterde naar eigen zeggen immers nog steeds de hoop zijn oude leven terug te kunnen

opnemen. Na verloop van de jaren, nadat hij alles een plaats had kunnen geven, diende hij evenwel

vast te stellen dat dit een utopie betrof. Bovendien nam de organisatie van zijn vertrek geruime tijd in

beslag.

Tot slot werpt verzoeker op dat algemeen geweten is dat Koptische christenen het slachtoffer worden

van het vijandige en agressieve gedrag van radicale moslims, waarbij deze problemen zodanig

systematisch en ingrijpend zijn dat zij het leven in Egypte ondraaglijk maken. Verzoeker zag zich naar

eigen zeggen dan ook genoodzaakt het land te ontvluchten. Hij volhardt dat de feiten zich hebben

voorgedaan, zoals door hem werd verklaard. Deze verklaringen worden volgens verzoeker ondersteund



RvV X - Pagina 7

door de praktijk, alsook door de door hem voorgelegde stukken, die de door hem ondervonden

problemen ondersteunen en hiervan bewijs opleveren. Het Commissariaat-generaal bevestigt

bovendien dat Koptische christenen in Egypte het voorwerp uitmaken van discriminatoire maatregelen

en dat de situatie van Kopten in Egypte zelfs zorgwekkend is, aldus nog verzoeker, die nogmaals

benadrukt dat de praktijk dan ook aanleunt bij zijn asielrelaas.

Wat de subsidiaire bescherming betreft, voert verzoeker aan dat de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen geen enkele motivering geeft waarom hem het subsidiair

beschermingsstatuut niet kan worden verleend. Verzoeker benadrukt dat uit de Memorie van Toelichting

bij de “Wet” blijkt dat het voldoende is dat wordt aangetoond dat de algemene situatie bedreigend is

voor de gehele bevolking van een land, en dat het begrip willekeurig geweld wijst op een algemene

situatie en niet verzoenbaar is met het feit dat wie zich hierop beroept zou moeten aantonen dat hij

persoonlijk een reëel risico zou lopen. Verzoeker voert aan dat hij op geen enkele bescherming van zijn

autoriteiten kan rekenen en hij derhalve bij terugkeer naar Egypte een vogel voor de kat is. Hij wijst erop

dat in de bestreden beslissing niet wordt ontkend dat hij een Koptische christen is, ten gevolge waarvan

hij in Egypte het voorwerp uitmaakt van discriminatoire maatregelen. Bovendien blijkt uit algemeen

gekende informatie en rapporten dat er sprake is van geweld en vervolging ten aanzien van Koptische

christenen, hetgeen evenmin wordt ontkend. Uit niets blijkt dat de situatie heden verbeterd is,

integendeel bevestigen de ontwikkelingen in Egypte, waarbij talrijke Koptische christenen werden

vermoord en aanslagen op Koptische kerken werden gepleegd, des te meer de penibele situatie waarin

Koptische christenen zich thans in Egypte bevinden, aldus nog verzoeker, die hieraan toevoegt dat ook

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen bevestigt dat de situatie van Kopten in

Egypte zelfs zorgwekkend is. Verzoeker wijst er in dit verband op dat ook het EHRM in haar arrest van 6

juni 2013 oordeelde dat de terugkeer van een Koptische christen naar Egypte een schending uitmaakt

van artikel 3 van het EVRM. Bovendien is ook de algemene veiligheidssituatie alarmerend, zoals blijkt

uit de motivering van de bestreden beslissing. Verzoeker meent dan ook dat de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen een totaal onredelijke beslissing heeft getroffen, welke

disproportioneel is en hem minstens het voordeel van de twijfel had moeten worden verleend. Hij besluit

dat de motieven van de bestreden beslissing niet evenredig zijn en zelfs in wanverhouding met het

gestelde doel, en op onevenredige wijze zijn rechten aantasten en in verdere orde zijn leven en vrijheid

in gevaar kunnen brengen.

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

fundamentele rechten van de mens zoals die blijken uit het Europees Verdrag van de Rechten van de

Mens, voert verzoeker aan dat de bestreden beslissing nalaat een passende belangenafweging te

maken en dat geen enkele feitelijke omstandigheid in aanmerking werd genomen. Hij poneert dat hij bij

een terugkeer naar zijn land het slachtoffer zal worden van gewelddaden en dat zulks indruist tegen de

principes van een rechtsstaat en in het bijzonder tegen artikel 3 van het EVRM. Hij herhaalt dat ook het

EHRM in haar arrest van 6 juni 2013 oordeelde dat de terugkeer van een Koptische christen naar

Egypte een schending uitmaakt van artikel 3 van het EVRM.

2.3.1. Er worden geen nieuwe documenten aan het verzoekschrift gevoegd.

2.3.2. Op 19 november 2018 laat verwerende partij overeenkomstig artikel 39/76, § 1, tweede lid van de

Vreemdelingenwet aan de Raad een aanvullende nota met volgende nieuwe elementen geworden: de

COI Focus “Egypte. Veiligheidssituatie” van 7 juni 2018.

2.4.1. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers verzoek om internationale bescherming

geweigerd omdat (i) hij in het kader van zijn voorbereidend gehoor ten overstaan van de Dienst

Vreemdelingenzaken weliswaar melding maakte van het gegeven dat hij problemen kende met vier

islamisten maar hij nooit expliciet vermeld heeft dat één van zijn belagers maar liefst een imam was uit

een nabijgelegen moskee, wat toch wel een verzwarende factor is zeker nu hij aangeeft dat deze

persoon daarenboven fatwa’s heeft uitgesproken om kopten te haten en te discrimineren, en hij het

evenmin de moeite achtte te vermelden dat twee van zijn belagers leden waren van een soort van

zedenpolitie, wat blijkens zijn latere verklaringen nochtans eveneens een verzwarende factor was in zijn

problematiek, (ii) het niet kan overtuigen dat hij na al hetgeen hij had meegemaakt sinds 10 september

2011 gedurende een viertal jaar in een klooster zou onderduiken, temeer hij aangeeft reeds op 2 maart

2012 te hebben vernomen bij verstek te zijn veroordeeld en temeer uit zijn verklaringen duidelijk blijkt

dat hij geen enkele mogelijkheid zag in dezer juridische stappen te ondernemen om deze veroordeling

ongedaan te maken, het gezien de ernst van de door hem beweerde situatie overigens niet kan

overtuigen dat hij op zijn minst niet zou geprobeerd hebben de raad van een advocaat in te winnen, al



RvV X - Pagina 8

was het maar om een correct zicht te krijgen op wat deze veroordeling inhield, volgens welke

wetsartikels hij veroordeeld was wat zijn mogelijkheden waren, en hij geen valabele reden kan

aanreiken waarom hij nog zo’n drie jaar in het klooster verblijft na van zijn veroordeling op de hoogte te

zijn gebracht daar er zich, gezien de lengte van deze periode, toch al eerder een mogelijkheid tot vertrek

moet hebben voorgedaan, (iii) hij pas in augustus 2017 een asielaanvraag heeft ingediend terwijl hij

reeds sedert einde november 2015 illegaal in België verblijft, (iv) de door hem neergelegde documenten

niet vermogen een ander licht te werpen op de appreciatie van zijn verzoek om internationale

bescherming daar zijn identiteit en religie niet ter discussie staan en de ‘juridische’ documenten en het

attest van het ziekenhuis enkel waarde hebben ter ondersteuning van een geloofwaardig en coherent

relaas, wat in casu niet het geval is, (v) hoewel Koptische christenen in Egypte het voorwerp kunnen

uitmaken van discriminatoire maatregelen en te maken kunnen krijgen met geweld, en de situatie voor

de Koptische christenen actueel zorgwekkend is, niet kan gesteld worden dat het loutere feit Kopt te zijn

in Egypte 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 of te besluiten tot de toekenning van de

subsidiaire bescherming en (vi) uit een grondige analyse van de actuele veiligheidssituatie in Egypte

blijkt dat er actueel geen sprake is van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het willekeurig

geweld waardoor de confrontaties gekenmerkt worden dermate hoog is dat zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat hij louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een

ernstige bedreiging zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet.

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

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

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

motiveringsplicht beoogt aan te tonen. De Raad stelt vast dat de motieven van de bestreden beslissing

op eenvoudige wijze in die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoeker er kennis van heeft

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

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

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

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en artikel 62 van de Vreemdelingenwet, voldaan

(RvS 5 februari 2007, nr. 167.477; RvS 31 oktober 2006, nr. 1.64.298; RvS 10 oktober 2006, nr.

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

2005, nr. 149.148). Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hem niet in

staat zou stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden

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

formele motiveringsplicht. Daarnaast blijkt uit het verzoekschrift dat verzoeker de motieven van de

bestreden beslissing kent, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt (RvS

21 maart 2007, nr. 169.217). Het eerste middel kan in zoverre niet worden aangenomen. De Raad stelt

vast dat verzoeker in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoert.

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

rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus van 7 februari 2018 (CG nr. 1715923), op motieven moet steunen

waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van de

beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. De middelen zullen dan ook onder meer vanuit dit

oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.4.3. In de mate verzoeker aanhaalt dat uit de bestreden beslissing geenszins een afweging blijkt

tussen zijn belangen enerzijds en deze van de Staat anderzijds, dat de bestreden beslissing

disproportioneel is en dat de motieven van de bestreden beslissing niet evenredig zijn en zelfs in

wanverhouding met het gestelde doel, en op onevenredige wijze zijn rechten aantasten en in verdere

orde zijn leven en vrijheid in gevaar kunnen brengen, benadrukt de Raad dat zowel de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen als de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen slechts

gemachtigd is om een vreemdeling als vluchteling te erkennen indien wordt aangetoond dat hij

beantwoordt aan de omschrijving gegeven in artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag en artikel 48/3

van de Vreemdelingenwet. De subsidiaire bescherming kan slechts worden toegekend indien voldaan is

aan de voorwaarden vervat in artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet. Een beoordeling van de belangen

van de vreemdeling of een afweging van deze jegens de belangen van het onthaalland ressorteert

derhalve niet onder voormelde zeer specifieke declaratieve bevoegdheid. De commissaris-generaal

alsook de Raad zou zijn bevoegdheid te buiten gaan mocht hij een vreemdeling die niet aan de in deze

verdragsbepaling of voornoemde artikelen van de Vreemdelingenwet vervatte voorwaarden voldoet,



RvV X - Pagina 9

toch als vluchteling erkennen of hem de subsidiaire bescherming toekennen omdat de gevolgen van

een weigering voor hem buiten verhouding zouden zijn tot het voordeel ervan voor de “Staat”.

In zoverre verzoeker de rechtspraak van de Raad van State alsook artikel 8 juncto artikel 14 van het

EVRM betrekt in zijn betoog, kan de Raad slechts vaststellen dat hij niet de minste toelichting geeft op

welke wijze de bestreden beslissing zou ingaan tegen deze rechtspraak of in welke opzicht de

bestreden beslissing met schending van de aangehaalde artikelen zou zijn genomen. Bij ontstentenis

van enige toelichting is dit onderdeel van het eerste middel onontvankelijk.

2.5. Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7 van

de Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,

lid 1 van de Richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepaling dienen

gelezen te worden.

De in artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU vervatte ‘beoordeling van feiten en omstandigheden’ in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming, verloopt in

twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikelen 4, lid 1 van de Richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1

van de Richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de

verzoeker om internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn

verzoek, zoals vermeld in artikel 48/6, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk

aan te brengen. Hij moet een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de

hand van verklaringen, schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal.

Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te

werken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze

instanties ervoor te zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene

situatie in het land van oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoeker afgelegde

verklaringen en overgelegde documenten, ook onder meer rekening worden gehouden met alle

relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake

het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden

in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Consistentie, voldoende

detaillering en specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel

gaan om die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“ a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;

b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

2.6. Na lezing van het administratief dossier besluit de Raad in navolging van de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen dat verzoeker geen geloofwaardige elementen aanbrengt waaruit

kan blijken dat hij zijn land van herkomst is ontvlucht of dat hij er niet zou kunnen terugkeren omwille

van een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin.
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2.6.1. Zo wijst de commissaris-generaal terecht op verzoekers laattijdig verzoek om internationale

bescherming. Verzoekers houding – hij verbleef sinds eind november 2015 illegaal in België doch

diende pas in augustus 2017 een verzoek om internationale bescherming in – getuigt immers allerminst

van een gegronde vrees voor vervolging zoals omschreven in de vluchtelingenconventie of van een

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

De Raad benadrukt in dit verband dat van een persoon die beweert vervolgd te worden in zijn land van

herkomst en die de bescherming van de Conventie van Genève of de subsidiaire bescherming inroept,

redelijkerwijs mag worden verwacht dat hij zich, indien hij nood heeft aan daadwerkelijke bescherming,

bij aankomst of zo snel mogelijk daarna wendt tot de asielinstanties van het onthaalland, quod non in

casu. De argumentatie in het verzoekschrift dat het begrijpelijk is dat verzoeker niet eerder asiel

aanvroeg, dat hij immers nog steeds de hoop koesterde om zijn oude leven terug te kunnen opnemen,

doch hij na verloop van de jaren, nadat hij alles een plaats had kunnen geven, diende vast te stellen dat

dit een utopie betrof, kan allerminst als afdoende verschoning worden aanvaard en kan niet vergoelijken

waarom hij al die tijd heeft nagelaten om minstens een poging te ondernemen om zich te verzekeren

van een blijvende bescherming tegen de vrees die hem noopte zijn land van herkomst te verlaten, dan

wel die hem verhindert ernaar terug te keren. Verzoeker verbleef immers meerdere jaren illegaal in

België waardoor hij niet kon uitsluiten bij een controle te worden aangehouden en het risico te lopen

eventueel naar zijn thuisland te worden gerepatrieerd. Dat verzoeker dermate lang wachtte om zich

vluchteling te verklaren, en dit terwijl zijn verblijf uiterst precair was, toont dan ook aan dat hij

internationale bescherming niet dringend noodzakelijk achtte. Verzoekers gedrag vormt immers een

contra-indicatie voor de ernst van de door hem voorgehouden nood aan internationale bescherming en

kan bezwaarlijk getuigen van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

vluchtelingenconventie of een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de

Vreemdelingenwet. Uit verzoekers verklaringen “(…) CG: Waarom dan plots de nood asiel aan te

vragen? AZ: Omdat ik geen geld en werk had, ik was het beu (…)” (administratief dossier, stuk 4,

gehoor CGVS, p. 8) blijkt overigens dat hij met het indienen van een verzoek om internationale

bescherming, dat eerder lijkt te zijn ingegeven door economische motieven, niet zozeer internationale

bescherming tegen een vrees voor vervolging in zijn land van herkomst beoogde doch eerder een legaal

verblijfsstatuut in België voor ogen had. Deze vaststelling ondermijnt naar het oordeel van de Raad

reeds de ernst en de geloofwaardigheid van de door verzoeker geschetste vrees. De argumentatie in

het verzoekschrift kan deze appreciatie niet ombuigen.

2.6.2. De geloofwaardigheid van verzoekers relaas wordt verder onderuit gehaald door de vaststelling

dat hij in het kader van zijn voorbereidend gehoor ten overstaan van de Dienst Vreemdelingenzaken

weliswaar melding maakte van het gegeven dat hij problemen kende met vier islamisten maar hij nooit

expliciet vermeld heeft dat één van zijn belagers maar liefst een imam was uit een nabijgelegen

moskee, wat toch wel een verzwarende factor is zeker nu hij aangeeft dat deze persoon daarenboven

fatwa’s heeft uitgesproken om kopten te haten en te discrimineren, en hij het evenmin de moeite achtte

te vermelden dat twee van zijn belagers leden waren van een soort van zedenpolitie, wat blijkens zijn

latere verklaringen nochtans eveneens een verzwarende factor was in zijn problematiek.

De Raad benadrukt dat van een asielzoeker mag worden verwacht dat hij alle elementen ter

ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en zo accuraat mogelijk aanbrengt, zeker de

elementen die de directe aanleiding vormen van zijn vertrek of vlucht uit het land van herkomst. Hij dient

dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het eerste interview, daar op hem de

verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen aan de asielprocedure. Uit de lezing van het

administratief dossier blijkt dat verzoeker bij het invullen van de vragenlijst bij de Dienst

Vreemdelingenzaken de kans kreeg om al zijn asielmotieven kort uiteen te zetten. Bovendien werd aan

verzoeker op het einde van het interview de mogelijkheid geboden om bijkomende opmerkingen te

geven en werd hem uitdrukkelijk gevraagd of hij nog iets wenste toe te voegen, waarop hij repliceerde

“Neen, ik wens niets toe te voegen aan mijn eerdere verklaringen.” (administratief dossier, stuk 10,

vragenlijst CGVS, vragen 3.5. en 3.8.) zodat verzoeker in het verzoekschrift bezwaarlijk ernstig kan

voorhouden dat hij op de Dienst Vreemdelingenzaken niet de kans kreeg om verder op zijn problemen

in te gaan. Verzoeker, die slechts liet optekenen dat hij problemen kende met vier islamisten, maakte

evenwel op geen enkel ogenblik melding van het feit dat de imam van de nabijgelegen moskee

betrokken was bij de problemen die hij zou hebben gekend en dat twee van zijn belagers leden waren

van een soort van zedenpolitie. Nochtans blijkt uit zijn verklaringen zoals hij deze heeft afgelegd op de

zetel van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat de imam fatwa’s heeft

uitgesproken om kopten te haten en te discrimineren en dat het feit dat twee van zijn belagers lid waren

van de zedenpolitie een verzwarende factor was in zijn problematiek: “CG: Wat kunt u me vertellen over
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die organisatie, is die groot, hebben ze invloed? AZ: Ja, heel grote impact. CG: Vertel eens? AZ: Ze

jagen de mensen angst aan, ze doen kleine zaken die de politie moet doen, alsof ze het werk van de

politie overnemen, ze verbieden alcohol en vlees dat niet islamitisch geslacht is (…) CG: Hebben ze

veel aanhangers in uw regio, die organisatie. AZ: Ja, veel Salafisten en Moslimbroeders (MB). (…) CG:

Het feit dat die twee lid waren van die organisatie was dat voor u een verzwarende factor? AZ: Ja,

natuurlijk. CG: Vertel eens? AZ: Ze hebben discriminerende mentaliteit waardoor ik geen beelden en

foto’s mocht verkopen. CG: Maar het feit dat ze lis waren had dat meer invloed dan een gewone moslim

die u beledigde. AZ: Ja, toch wel. Dat maakt hen machtig waardoor ze impact hebben op mensen als ze

iemand bedreigen.” (administratief dossier, stuk 4, p. 3 en p. 5-6).

Gezien het belang dat verzoeker de betrokkenheid van zijn belagers bij deze organisatie toedicht en

gelet op het feit dat een imam een persoon is die gezag uitstraalt en zijn invloed kan laten gelden, acht

de Raad het onaanvaardbaar dat verzoeker deze feiten, die in tegenstelling tot wat wordt gesteld in het

verzoekschrift geenszins details betreffen, onvermeld liet op de Dienst Vreemdelingenzaken. Immers,

niettegenstaande het feit dat de vragenlijst niet tot doel heeft een uitvoering of gedetailleerd overzicht

van alle elementen of feiten te geven, kan wel redelijkerwijs van verzoeker worden verwacht dat hij

dermate essentiële elementen in zijn relaas bij aanvang van de asielprocedure spontaan zou vermelden

zo deze op enige waarheid zouden berusten. Dat het interview op de Dienst Vreemdelingenzaken kort

moest zijn, doet hieraan geen afbreuk. Het is overigens niet ernstig om na confrontatie met de

bestreden beslissing op algemene wijze kritiek te uiten op het verloop van het gehoor op de Dienst

Vreemdelingenzaken. De Raad wijst erop dat niets verzoeker ervan weerhield om een opmerking te

formuleren indien hij zich niet akkoord kon verklaren met de manier waarop hij werd gehoord. Uit het

administratief dossier blijkt echter dat verzoeker heeft nagelaten dit te doen en dat hij de vragenlijst

ingevuld op de Dienst Vreemdelingenzaken zonder voorbehoud heeft ondertekend en aldus te kennen

heeft gegeven dat de inhoud ervan overeenstemt met de inlichtingen die hij heeft verstrekt en dat deze

inlichtingen oprecht, volledig en correct zijn. Bovendien verklaarde verzoeker bij aanvang van het

gehoor op de zetel van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat het

gehoor bij de Dienst Vreemdelingenzaken goed was verlopen en dat hij er de essentie van zijn

aanvraag heeft kunnen vertellen (administratief dossier, stuk 4, gehoor CGVS, p. 1). Verzoeker geeft

aldus geen aanvaardbare verklaring voor het niet vermelden bij de Dienst Vreemdelingenzaken van

dergelijke cruciale elementen in zijn relaas zodat deze omissies zijn algehele geloofwaardigheid verder

op de helling zetten.

In zoverre verzoeker nog opmerkt dat hij ook voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen het gevoel had dat hij zijn verhaal niet volledig kon brengen, wijst de Raad erop dat uit het

administratief dossier blijkt dat verzoeker, in tegenstelling tot wat hij opwerpt in zijn verzoekschrift,

tijdens het gehoor wel degelijk voldoende de kans heeft gekregen om zijn asielmotieven toe te lichten.

Aan het einde van het gehoor werd aan verzoeker ook expliciet de vraag gesteld of hij nog iets wenste

toe te voegen, wat hij ook deed, en werd ook aan zijn advocaat de mogelijkheid geboden om iets toe te

voegen (administratief dossier, stuk 4, gehoor CGVS, p. 10). De Raad stelt vast dat verzoeker in

onderhavig verzoekschrift nalaat te concretiseren welke aspecten van zijn relaas of welke details over

concrete elementen hij niet zou hebben kunnen toelichten. Verzoeker verduidelijkt evenmin welke

elementen of gegevens tijdens het gehoor niet of onvoldoende aan bod zouden zijn gekomen, noch

specificeert hij welke bijkomende vragen zijn inziens nog gesteld hadden moeten worden, noch toont hij

aan hoe dit van invloed zou zijn geweest op de bestreden motivering en beslissing.

2.6.3. Voorts kan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen worden bijgetreden

waar in de bestreden beslissing nog wordt uiteengezet: “Vervolgens kan het niet overtuigen dat u, na al

hetgeen u had meegemaakt, sinds 10 september 2011 gedurende een viertal jaar in een klooster zou

onderduiken, temeer u aangeeft reeds op 2 maart 2012 te hebben vernomen bij verstek te zijn

veroordeeld en temeer uit uw verklaringen duidelijk blijkt dat u geen enkele mogelijkheid zag in dezer

juridische stappen te ondernemen om deze veroordeling ongedaan te maken. Immers, u hiernaar

gepeild geeft u aan dat u weliswaar in beroep kon gaan, maar dat u hierbij moest aanwezig zijn, een

gegeven dat u niet zag zitten zo blijkt. U gevraagd of u na het vernemen van deze veroordeling een

advocaat hebt geraadpleegd, ontwijkt u een antwoord door te stellen ’neen, ik moet aanwezig zijn’. Erop

gewezen dat dit niet de vraag was en vervolgens gevraagd of u heeft getracht om informatie uit eerste

hand te bekomen, stelt u dit niet te hebben gedaan daar uw belagers u aangemaand hadden geen

enkele procedure op te starten, ook uw familie zou zijn bedreigd en bijgevolg nagelaten hebben

juridische bijstand te zoeken (CGVS p.4-5). Gezien de ernst van de door u beweerde situatie kan het

niet overtuigen dat u op zijn minst niet eens zou geprobeerd hebben de raad van een advocaat in te

winnen, al was het maar om een correct zicht te krijgen op wat deze veroordeling inhield, volgens welke

wetsartikels u veroordeeld was en een zicht te krijgen op wat uw mogelijkheden waren, niets meer en
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niets minder. Evenmin is uw verklaring, en zoals reeds werd aangestipt, dat u nog zo’n drie jaar in het

klooster verblijft na van uw veroordeling op de hoogte te zijn gebracht, totaal ongeloofwaardig temeer u

hiervoor geen valabele reden kunt aanreiken. U hiernaar gevraagd antwoordt u dat er geen mogelijkheid

was om te reizen via de zee. Erop gewezen dat, gezien de lengte van deze periode, er zich toch al

eerder een mogelijkheid tot vertrek moet hebben voorgedaan, stelt u slechts dat dit heel moeilijk was,

vóór 2014 was er geen sprake van smokkelen via de zee en daarenboven kenden jullie geen

smokkelaars (CGVS p.5). Andermaal dient het CGVS te concluderen dat deze door u aangereikte

verschoningsgronden ieder begin van geloofwaardigheid ontberen. Moest u de situatie dusdanig ernstig

hebben ingeschat, een gegeven dat blijkt uit uw verklaring al die jaren nooit maar één voet buiten het

domein van het klooster te hebben durven zetten, kan het niet anders dan dat u geen drie jaar

zou wachten alvorens het land te verlaten (CGVS p.2). (…)”

Verzoeker kan bezwaarlijk ernstig worden genomen waar hij in het verzoekschrift stelt dat hij niet eerder

het land heeft verlaten omdat hij nog steeds de hoop koesterde zijn oude leven terug te kunnen

opnemen. Uit verzoekers verklaringen blijkt immers dat hij reeds op 2 maart 2012 had vernomen dat hij

bij verstek was veroordeeld en dat hij geen enkele mogelijkheid zag om juridische stappen te

ondernemen om deze veroordeling ongedaan te maken. Er kan dan ook niet worden ingezien waarom

verzoeker, die zijn situatie dusdanig ernstig inschatte dat hij al die jaren nooit maar één voet buiten het

domein van het klooster heeft durven zetten, vervolgens nog zo’n drie jaar wachtte alvorens Egypte te

verlaten. Dat de organisatie van zijn vertrek geruime tijd in beslag nam, zoals nog wordt aangehaald in

het verzoekschrift, kan te dezen geenszins overtuigen. Er kan immers niet in redelijkheid worden

aangenomen dat het regelen van verzoekers vertrek uit Egypte drie jaar in beslag zou nemen, noch dat

er zich niet eerder een mogelijkheid tot vertrek zou hebben voorgedaan. Dat verzoeker na zijn

veroordeling nog drie jaar in het klooster bleef relativeert naar het oordeel van de Raad dan ook zijn

bewering dat hij zijn land van herkomst heeft verlaten omdat hij er vreesde voor zijn vrijheid en zijn

leven.

Voor het overige komt verzoeker in wezen niet verder dan het herhalen van zijn eerdere verklaringen

dat hij de stap niet durfde te zetten om zijn veroordeling ongedaan te maken of zelfs maar een advocaat

te raadplegen omdat zijn belagers hadden gedreigd dat zij zijn zus en zijn familie iets zouden aandoen

indien hij juridische stappen zou ondernemen en de loutere stelling dat hij als kopt geen beroep kan

doen op bescherming van de autoriteiten, waarmee hij er echter niet in slaagt voormelde vaststellingen

en overwegingen van de bestreden beslissing in een ander daglicht te plaatsen, noch zijn

geloofwaardigheid te herstellen.

2.6.4. Waar verzoeker er ter verklaring van de in de bestreden beslissing gedane vaststellingen nog op

wijst dat hij zeer traumatische gebeurtenissen heeft meegemaakt waardoor bepaalde feiten bewust

worden verdrongen en het ophangen van een coherent verhaal bijzonder moeilijk is geworden, slaagt hij

er andermaal niet in de Raad te overtuigen. Van verzoeker, die beweert te vrezen voor zijn veiligheid en

zijn leven en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag redelijkerwijs worden

verwacht dat hij bij machte is om een juist, precies en waarheidsgetrouw vluchtrelaas weer te geven en

dat hij nauwkeurige, coherente en geloofwaardige verklaringen aflegt omtrent de redenen die hem ertoe

hebben gebracht zijn land van herkomst te ontvluchten, ook al hebben deze gebeurtenissen een zware

indruk nagelaten. Daargelaten verzoekers blote beweringen dienaangaande, kan uit de stukken waarop

de Raad vermag acht te slaan op generlei wijze blijken dat traumatische ervaringen hem zouden

verhinderd hebben om volwaardige en coherente verklaringen af te leggen. Uit het administratief dossier

blijkt immers dat verzoeker tijdens de gehoren in staat was om gedetailleerde verklaringen af te leggen

en beschrijvingen te geven. Bovendien werd door verzoeker op geen enkel ogenblik gewag gemaakt

van psychologische problemen waardoor hij moeilijkheden zou hebben bij het uiteenzetten van zijn

relaas. Verzoeker brengt evenmin een medisch attest bij ter staving van zijn beweringen in dit verband.

2.6.5. De Raad stelt vast dat verzoeker in voorliggend verzoekschrift geen concreet verweer voert tegen

de motieven van de bestreden beslissing met betrekking tot de door hem in de loop van de

administratieve procedure neergelegde documenten zodat de Raad om dezelfde redenen als de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen deze stukken niet in aanmerking neemt

als bewijs van de door verzoeker voorgehouden vrees voor vervolging.

2.7.1. De argumentatie in het verzoekschrift dat uit algemeen gekende informatie en rapporten blijkt dat

er sprake is van geweld en vervolging ten aanzien van Koptische christenen, dat uit niets blijkt dat de

situatie heden verbeterd is, dat integendeel de ontwikkelingen in Egypte, waarbij talrijke Koptische

christenen werden vermoord en aanslagen op Koptische kerken werden gepleegd, des te meer de

penibele situatie bevestigen waarin Koptische christenen zich thans in Egypte bevinden, dat ook de
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commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen bevestigt dat de situatie van Kopten in

Egypte zelfs zorgwekkend is, dat het algemeen geweten is dat Koptische christenen het slachtoffer

worden van het vijandige en agressieve gedrag van radicale moslims, waarbij deze problemen zodanig

systematisch en ingrijpend zijn dat zij het leven in Egypte ondraaglijk maken en dat hij zich dan ook ter

bescherming van zijn leven genoodzaakt zag het land te ontvluchten, volstaat voorts niet om aan te

tonen dat in hoofde van verzoeker een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of

een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming dient te worden aangenomen louter omwille van het feit dat hij tot de Koptische

geloofsgemeenschap behoort.

De Raad erkent dat er sinds de afzetting van president Morsi in juli 2013 en de gewelddadige

uiteendrijving van pro-Morsi-betogers een golf van geweld plaatsvond tegen kerken, christenen en hun

bezittingen.

Uit de informatie gevoegd aan het administratief dossier (“Country Policy and Information Note. Egypt:

Christians” van UK Home Office van juli 2017 en COI Focus “Egypte. Veiligheidssituatie” van 3 juli 2017)

en de aan de Raad op 19 november 2018 overgemaakte COI Focus “Egypte. Veiligheidssituatie” van 7

juni 2018, blijkt evenwel dat eind 2013 de religieuze rust langzaam terugkeerde. In mei 2014 werd

generaal Abdel-Fattah al-Sisi tot president verkozen en hij toonde zich vastbesloten de autoriteit van de

overheid te herstellen. President al-Sisi bezwoer de daders van sektarisch geweld voor de rechter te

brengen en beloofde de kerken die waren beschadigd weer op te bouwen. Hij bezocht verschillende

keren Koptische kerstvieringen en sprak zich herhaaldelijk uit voor religieuze tolerantie en tegen

sektarisch geweld. Onder het bewind van president al-Sisi is de overheid meer bereid en levert het meer

inspanningen om christenen te beschermen. De politie heeft haar aanwezigheid en autoriteit hersteld en

de autoriteiten treden op in geval van sektarische confrontaties. De autoriteiten hanteren vaak

traditionele verzoeningsmechanismes om sektarische conflicten en spanningen op te lossen. Deze

aanpak wordt bekritiseerd omdat de moslimgemeenschap vaak wordt voorgetrokken en juridische

vervolging alzo uitblijft, hetgeen een klimaat van straffeloosheid in de hand werkt. In 2016 en 2017

neemt het geweld tegen de Koptische gemeenschap opnieuw toe en plegen de Wilayat Sinaï en de IS

Misr verscheidene bloedige aanslagen waarbij tientallen slachtoffers vallen. In een videoboodschap in

december 2016, na een aanval op een Koptische kerk in Caïro, kondigt de IS Misr aan dat het zijn

campagne tegen de christenen zal opvoeren. Tientallen Koptische families vluchten eind 2016 en begin

2017 uit de noordelijke Sinaï, nadat een achttal van hun geloofsgenoten vermoord zijn in en rond al

Arish. In dezelfde periode doen er zich nog andere gewelddaden voor van de IS Misr en de Wilayat

Sinaï tegen christenen en christelijke instituties. Er wordt melding gemaakt van grote aanslagen op

Koptische kerken (in december 2016 en april 2017) en Koptische pelgrims (mei 2017). Verder vonden er

verscheidene moorden plaats in en rond al Arisch, werden woningen in brand gestoken en is er sprake

van afpersingen en verdwijningen van Koptische burgers.

Waar verzoeker nog opwerpt dat het Commissariaat-generaal bovendien bevestigt dat Koptische

christenen in Egypte het voorwerp uitmaken van discriminatoire maatregelen en dat de situatie van de

Kopten in Egypte zelfs zorgwekkend is, wijst de Raad erop 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 dien 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. Zijn ongeloofwaardig bevonden vluchtmotieven buiten beschouwing

gelaten, maakte verzoeker doorheen zijn opeenvolgende verklaringen geen gewag van dergelijke

ingrijpende problemen en hij brengt met de algemene beschouwingen in het verzoekschrift evenmin

concrete, op zijn persoon betrokken elementen of feiten aan waaruit zou blijken dat hij in geval van

terugkeer naar Egypte persoonlijk een bijzonder risico op systematische discriminatie loopt, dermate dat

er sprake is van de aantasting van een mensenrecht, of van een daad van vervolging, of van een reëel

risico op het lijden van ernstige schade. Hij maakt dan ook niet aannemelijk dat er in zijn hoofde sprake

is van discriminatie die het leven in zijn land van herkomst ondraaglijk maakt.

Gelet op het geheel van de informatie waarop de Raad vermag acht te slaag, is hij aldus van oordeel

dat de commissaris-generaal op een correcte wijze de situatie van de Koptische christenen in Egypte

heeft beoordeeld en correct tot het besluit komt dat, hoewel Koptische christenen in Egypte het

voorwerp kunnen uitmaken van discriminatoire maatregelen en te maken kunnen krijgen met geweld, en
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de situatie voor de Koptische christenen actueel zorgwekkend is, niet kan gesteld worden dat het loutere

feit Kopt te zijn in Egypte 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 of te besluiten tot de

toekenning van de subsidiaire bescherming. Deze vrees voor vervolging en dit reëel risico op ernstige

schade dienen in concreto te worden aangetoond en verzoeker blijft hier in gebreke.

2.7.2. In zoverre verzoeker nog verwijst naar het arrest “M.E. c. France” (zaak 50094/10) van het EHRM

van 6 juni 2013, benadrukt de Raad dat uit dit arrest van het EHRM evenwel evenmin kan worden

afgeleid dat Koptische christenen in Egypte actueel het voorwerp uitmaken van systematische

vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin. In onderhavig arrest besloot het EHRM dat er sprake is van

een schending van artikel 3 van het EVRM nu de verzoekende partij volgens het Hof aan de hand van

overtuigende documenten had aangetoond dat hij persoonlijke vervolging diende te vrezen in geval van

terugkeer naar zijn land van herkomst.

Uit de door de persoon in kwestie voorgelegde documenten, waarvan de authenticiteit niet werd betwist,

bleek immers dat deze een gevangenisstraf van drie jaar riskeerde. Het is niet deze gevangenisstraf die

het Hof deed besluiten dat er sprake is van een schending van artikel 3 van het EVRM daar hiermee de

minimum level of severity vereist voor artikel 3 van het EVRM op zich niet wordt overschreden, doch wel

het gegeven dat deze persoon omwille van zijn veroordeling wegens proselitisme een doelwit zou

kunnen vormen voor vervolgingen en geweldplegingen door moslims en dit ongeacht het feit of hij

opgesloten dan wel in vrijheid gesteld is. Het Hof heeft daarenboven twijfels of er voor dergelijke

personen de mogelijkheid bestaat om beroep te doen op bescherming van de Egyptische autoriteiten

(overwegingen 50-53 van het arrest). Uit het door verzoeker aangehaalde arrest blijkt aldus duidelijk dat

Frankrijk veroordeeld werd voor een schending van artikel 3 van het EVRM omdat de verzoekende partij

een reëel risico op vervolging concreet aannemelijk had gemaakt en aan de bewijslast had voldaan, wat

in hoofde van verzoeker niet het geval is. Aangezien verzoeker noch middels zijn verklaringen, noch aan

de hand van de door hem bijgebrachte documenten aannemelijk maakt daadwerkelijk vervolgd te

worden in zijn land van herkomst, zoals wordt toegelicht in de bestreden beslissing en zoals blijkt uit wat

voorafgaat, is er geen enkele reden om aan te nemen dat hij in geval van terugkeer naar Egypte een

schending van artikel 3 van het EVRM zou dienen te vrezen.

2.8.1. Gelet op het geheel van wat voorafgaat, toont verzoeker op generlei wijze aan dat hij in Egypte

wordt vervolgd of geviseerd door zijn autoriteiten of derden en dat hij in geval van terugkeer naar Egypte

het slachtoffer dreigt te worden van een vervolging die zou resulteren in doodstraf of executie dan wel

foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing die in zijn hoofde een reëel risico

op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet

uitmaakt.

2.8.2. Voorts oordeelt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op basis van de

informatie gevoegd aan het administratief dossier (COI Focus “Egypte. Veiligheidssituatie” van 3 juli

2017), die gebaseerd is op een veelheid aan bronnen, dat er in Egypte actueel geen sprake is van een

uitzonderlijke situatie waarbij de mate van het willekeurig geweld waardoor de confrontaties worden

gekenmerkt dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan dat verzoeker louter door zijn

aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een ernstige bedreiging zoals bedoeld door artikel 48/4, §

2, c) van de Vreemdelingenwet.

Uit de aan de Raad op 19 november 2018 overgemaakte update (COI Focus “Egypte.

Veiligheidssituatie” van 7 juni 2018) blijkt dat de vaststellingen en conclusie dienaangaande zoals

opgenomen in de bestreden beslissing nog steeds gehandhaafd blijven.

Met de loutere stelling dat uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt dat de algemene

veiligheidssituatie in Egypte alarmerend is, brengt verzoeker geen informatie bij waaruit kan blijken dat

de informatie waarover het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen beschikt niet

correct dan wel niet langer actueel zou zijn of dat de commissaris-generaal hieruit de verkeerde

conclusies zou hebben getrokken. Uit deze informatie blijkt dat president Sisi sinds zijn aantreden in mei

2014 met harde hand regeert. Sinds het gedwongen vertrek van president Morsi in juli 2013 zijn het

aantal aanslagen en de strijd tegen terreur fel toegenomen, vooral in Rafah, Sheikh Zuwaid en al Arisch,

de noordelijke districten van de “North Sinaï” provincie. Sinds midden 2016 is er ook meer geweld in de

centrale delen van de Sinaï. Veel aanvallen worden gepleegd door de Wilayat Sinaï (voormalig: Ansar

Beit al-Maqdis), een groep die zich in november 2014 aangesloten heeft bij de Islamitische Staat (IS),

en op dit ogenblik de belangrijkste en meest actieve radicale islamitische organisatie in de Sinaï is.

Andere gewapende groeperingen die de gewapende strijd prediken, zijn veel minder present op het
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terrein, maar sinds de zomer van 2016 voeren twee nieuwe radicale groepen, Hasm en Lewaa al

Thawra, gewapende aanvallen uit gericht op militaire en politionele doelwitten op het Egyptische

vasteland. De radicale islamitische opstandelingen in de Sinaï, van wie de WS-militanten het meest

actief zijn, richten hun aanvallen in de eerste plaats tegen de Egyptische veiligheidsdiensten

(manschappen en gebouwen) in de noordelijke en, sinds halfweg 2016, ook centrale Sinaï. De Wilayat

Sinaï maakt bij het uitvoeren van terreuraanslagen gebruik van bermbommen gericht tegen militaire

voertuigen, en het neerschieten van militairen, politieagenten, en personen die verdacht worden van

actieve medewerking met de militaire en politionele autoriteiten. Voorts voeren zij guerrilla-aanvallen uit

op checkpoints, militaire gebouwen en kazernes. Hoewel het overgrote deel van de aanvallen van

Wilayat al Sina gericht is tegen militaire en veiligheidsdoelwitten, valt de groepering soms ook niet-

militaire doelwitten aan, zoals bijvoorbeeld pijpleidingen. De Wilayat Sinaï eist in november 2017 ook

een aanslag op een soefistische moskee op, waarbij 305 burgerslachtoffers vallen. De Wilayat Sinaï zou

ook verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van het Russisch passagiersvliegtuig eind oktober 2015.

Het Egyptische leger en de politie reageren op hun beurt door bombardementen en luchtaanvallen uit te

voeren op schuilplaatsen van jihadistische terroristen, en door grootscheepse razzia’s uit te voeren

waarbij het vaak tot gevechten komt. Bij dergelijke confrontaties hebben al honderden rebellen het leven

gelaten. In februari 2018 lanceert het Egyptische leger een grootscheepse veiligheidsoperatie in noord-

Sinaï, de Nijldelta en de westelijke woestijn, genaamd de ‘Comprehensieve Operatie Sinaï 2018’, die tot

doel heeft niet alleen de Wilayat Sinaï in Sinaï maar het terrorisme in geheel Egypte te elimineren. Bij de

actie zijn reeds tientallen militanten omgekomen, honderden arrestaties verricht en vele schuilplaatsen

en wapendepots ontmanteld. Niettegenstaande beide strijdende partijen beweren dat zij de moeite doen

om in de mate van het mogelijke de burgerbevolking te ontzien, zijn er ook burgerslachtoffers te

betreuren. De gewapende islamitische acties buiten de Sinaï zijn de afgelopen jaren relatief beperkt

gebleven, en vinden vooral plaats in de buurt van Greater Caïro en Giza, maar ook heel af en toe in de

provincies Alexandrië, Damietta, Gharbia, Minufiyah, Qalyoubiya, Fayoum en Minya. Deze acties nemen

onder meer de vorm aan van brandstichtingen, aanvallen met bommen, schietpartijen, ontvoeringen,

zelfmoordacties en onthoofdingen. Aanslagen gepleegd buiten de Sinaï worden meer en meer opgeëist

in naam van de Islamitische Staat Egypte (IS Misr) die vooral in Caïro en Giza actief is, maar ook acties

voert in andere provincies. De IS Misr richt zich in de eerste plaats tegen militairen en politiemensen,

maar valt ook overheidsgebouwen, ambassades en toeristen aan. Sinds eind 2016 is de Koptische

bevolking een geprivilegieerd doelwit geworden van de terreurgroep.

Gelet op de informatie waarop hij vermag acht te slaan, is de Raad van oordeel dat de commissaris-

generaal op een correcte wijze de toestand heeft beoordeeld en correct tot het besluit komt dat er

actueel geen redenen zijn om enkel en alleen omwille van de algemene veiligheidssituatie in Egypte

subsidiaire bescherming toe te kennen. Daar verzoeker geen concrete elementen aanbrengt die een

ander licht kunnen werpen op de evaluatie van de veiligheidssituatie in Egypte gemaakt door de

commissaris-generaal, wordt diens analyse door de Raad overgenomen en tot de zijne gemaakt.

2.8.3. Tot slot wijst de Raad erop dat verzoekers bewering als zou de bestreden beslissing niet

vermelden waarom hem het subsidiair beschermingsstatuut niet kan worden verleend, feitelijke

grondslag mist. Eenvoudige lezing van de bestreden beslissing toont immers aan dat de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen op basis van het geheel van de motieven in de

bestreden beslissing heeft besloten tot de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Het feit dat

deze motieven geheel of gedeeltelijk gelijklopend zijn met de motieven die de weigering van de

vluchtelingenstatus ondersteunen betekent niet dat de beslissing omtrent de subsidiaire

beschermingsstatus niet afdoende gemotiveerd zou zijn.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dienstige stukken. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet

worden bijgetreden. Evenmin kan de schending van het redelijkheidsbeginsel worden volgehouden,
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aangezien de bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop

zij is gebaseerd.

2.10. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kan verzoeker niet als vluchteling worden erkend in de zin

van artikel 48/3 van Vreemdelingenwet. Verzoeker toont evenmin aan dat hij in aanmerking komt voor

de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien januari tweeduizend negentien

door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT M.-C. GOETHALS


