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nr. 246 350 van 25 februari 2021

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. GELEYN

Henri Jasparlaan 109

1060 BRUSSEL

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 28 augustus 2020

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

staatlozen van 30 juli 2020.

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 21 januari 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 18 februari

2021.

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

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

F. GELEYN en van attaché C. CORNELIS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

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

binnengekomen op 7 oktober 2018 en heeft zich vluchteling verklaard op 11 oktober 2018.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekster op 5

september 2019 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoekster werd gehoord op 26 juni 2020.

1.3. Op 30 juli 2020 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

Volgens uw verklaringen bent u op 7 oktober 1990 geboren in Caïro en heeft u de Egyptische

nationaliteit. Toen u nog een baby was, verhuisde u met uw gezin naar Koeweit. Uw vader werkte er als

manager van een bedrijf. Toen u een jaar of twee was, scheidden uw ouders. Eerst keerde uw vader

terug naar Egypte. Rond uw vier jaar volgden u, uw moeder, S.(…) F.(…) S.(…) genaamd, uw

(half)broers en halfzus. Jullie installeerden zich in de wijk Al Maadi in Caïro. Omdat de vader van uw

oudere halfbroer en halfzus die Koeweiti is, wilde dat ze terug in Koeweit kwamen wonen, verhuisde u

rond uw zeven à acht jaar, met hen, uw moeder en jongere broer terug naar daar. In 2004 is uw vader in

Egypte overleden aan nierfalen. Tot 2006 ging u tijdens de vakanties naar Caïro om de familie van uw

vader en moeder te bezoeken. In maart 2010 verhuisde u naar Duitsland om er

computerwetenschappen te studeren aan de universiteit. In 2012 of 2013 installeerde uw broer K.(…)

zich ook in Duitsland.

In Duitsland evolueerde uw visie over religie. U werd islamitisch opgevoed maar door discussies met

vrienden en boeken die u las zoals The God Delusion van Richard Dawkins en The Grand Design van

Stephen Hawking, veranderde uw godsbeeld en beschouwde u zich niet langer als moslima. Initieel was

u geïnteresseerd in het christendom maar ook daar wendde u zich van af. U gelooft niet in religie maar

in een grotere kracht. Nog in Duitsland had u een tijd een relatie. Uw moeder en familie in Egypte wilden

altijd dat u zou huwen met een man naar hun keuze. U nam uw halfzus in vertrouwen over uw relatie en

zij vertelde het op haar beurt aan jullie moeder met het idee dat ze het zou begrijpen maar dat was

allerminst het geval. Tijdens een bezoek aan uw familie in Koeweit in 2013 hoorde u een gesprek tussen

uw moeder en halfzus over u. Uw moeder zei dat ze niet wilde dat u nog langer in Europa zou blijven

omdat u er op het verkeerde pad werd gebracht. Ze wilde u terug naar Egypte sturen. Ze was tevens

bang dat de familie van uw vader te weten zou komen dat u zonder hun goedkeuring een relatie was

aangegaan, wat uw dood zou kunnen betekenen. U probeerde een gesprek aan te gaan met uw moeder

om haar uit te leggen dat het uw leven was maar ze wilde niet luisteren. Ze dacht enkel aan het imago

van de familie. Uw moeder contacteerde jullie familie in Egypte en vertelde hen over uw situatie. Ze liet

zich ook ontvallen dat u niet bent besneden. Ze waren razend. U was bang dat uw familie u in Egypte

alsnog zou laten besnijden en zo ook te weten zou komen dat u geen maagd meer bent. U ging naar het

huis van een vriend in Koeweit en keerde vervolgens terug naar Duitsland. Uw moeder bracht uw

jongere broer in Duitsland op de hoogte. Ook uw broer vond dat u moest terugkeren naar Egypte maar u

weigerde. U verhuisde in Duitsland naar een andere woning opdat uw broer u met rust zou laten. U

probeerde uw moeder nog tot rede te brengen maar tevergeefs. U verbrak het contact met uw familie en

zocht hen sindsdien niet meer op. Enkel met uw halfzus sprak u nog. In 2014 of 2015 belde uw oudste

oom aan vaderskant u op. Voor uw familie in Egypte is het een schande dat u niet bent besneden. Hij

dreigde ermee u te komen halen in Duitsland als u niet zelf naar Egypte zou gaan. Hierna bent u van

telefoonnummer veranderd.

In 2014 verhuisde uw moeder definitief terug naar Egypte. Ze woont er nu bij een broer van haar in de

buurt Sayeda Zainab in Caïro. Uw halfzus M.(…) studeert sinds 2014 of 2015 in Oekraïne. Uw halfbroer

M.(…) verbleef eerst in de Verenigde Staten maar sinds een jaar is hij weer in Koeweit. Uw broer K.(…)

verblijft nog steeds in Duitsland.

In 2016 staakte u uw studies in Duitsland. Hierna werkte u als serveerster in bars en restaurants en

privé als tolk. Omdat u uw studies had stopgezet, verloor u uw verblijfsvergunning in Duitsland. U wilde

evenwel niet terugkeren naar Egypte. Op 21 april 2017 diende u in Duitsland een verzoek om

internationale bescherming in. Uw verzoek werd op 28 april 2017 afgesloten met een

weigeringsbeslissing. Op 7 oktober 2018 reisde u met de bus naar België.

Op 11 oktober 2018 diende u hier een verzoek om internationale bescherming in. Bij een terugkeer naar

Egypte vreest u alsnog te worden besneden. Daarnaast vreest u repercussies vanwege uw familie als

zij te weten komen dat u geen maagd meer bent en de islam de rug heeft toegekeerd. U vreest tevens

tegen uw wil te worden uitgehuwelijkt.

Enkel een vriendin van u die in Duitsland woont, weet dat u in België bent. Ongeveer een maand voor

uw persoonlijk onderhoud had u op initiatief van uw halfzus sinds jaren weer telefonisch contact met uw

moeder. Uw halfzus hoopte op een verzoening maar het gesprek eindigde in ruzie.
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Ter ondersteuning van uw verzoek legde u een Belgisch medisch attest neer waarin wordt bevestigd dat

u niet bent besneden.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

U heeft doorheen uw verklaringen niet aannemelijk gemaakt dat u een gegronde vrees voor vervolging

zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u geen enkel document heeft neergelegd om uw identiteit en

relaas te staven. Nochtans mag van een verzoeker om internationale bescherming worden verwacht dat

hij/zij van bij aanvang van de procedure zijn/haar volle medewerking verleent bij het verschaffen van

informatie over zijn/haar verzoek. De medewerkingsplicht vereist dus van u dat u correcte verklaringen

aflegt en waar mogelijk documenten voorlegt met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit, de landen

en plaatsen van eerder verblijf, eerdere verzoeken, reisroutes en reisdocumenten. Volgens uw

verklaringen zijn al uw documenten, zijnde een kopie van uw paspoort, uw geboorteakte, de

overlijdensakte van uw vader en uw Duitse asieldocumenten, in Duitsland blijven liggen (CGVS, p.3).

Uw origineel paspoort dat u heeft verkregen bij de Egyptische ambassade in Duitsland, bent u verloren

(CGVS, p.3-4). U stelde dat u in alle haast moest vluchten voor de Duitse politie die u wilde repatriëren

naar Egypte en dat u alle voornoemde stukken in de stad Trier heeft laten liggen in het huis van een

Arabische vriend bij wie u verbleef (CGVS, p.3-4). U meende dat u geen geld had om nog terug te keren

naar Trier om de documenten op te halen en dat de persoon bij wie de documenten zijn achtergebleven,

zich later niet de moeite wilde getroosten om de stukken naar u op te sturen (CGVS, p.3-4). Het is

evenwel geenszins aannemelijk dat u dergelijke belangrijke documenten zou achterlaten in het huis van

een vriend, noch is het geloofwaardig dat niemand in Duitsland u zou willen helpen om de stukken naar

België op te sturen. U heeft zelfs geen foto’s van de bewuste documenten neergelegd. Dienaangaande

dient er nog op gewezen te worden dat u op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) verklaarde dat u ál

uw persoonlijke documenten in Duitsland bent verloren, niet enkel uw paspoort (Verklaring DVZ, d.d.

26/11/2018, vraag 28). Het gebrek aan enig (identiteits)document ondermijnt uw algemene

geloofwaardigheid en doet sterk vermoeden dat u informatie wil achterhouden voor het commissariaat-

generaal.

Voorts heeft het CGVS verschillende bedenkingen bij uw relaas. Volgens uw verklaringen heeft u

behalve een telefoongesprek een maand voor uw persoonlijk onderhoud, sinds 2013-2014 geen contact

meer gehad met uw moeder omdat ze niet akkoord gaat met uw progressieve levensstijl en u wil

terugsturen naar Egypte (CGVS, p.7 en p.13-14). Uw moeder zou u verwijten dat u te kritisch bent ten

aanzien van de islam en dat u een relatie heeft gehad in Duitsland (CGVS, p.12-14). Ze wilde niet meer

met u spreken (CGVS, p.14). U meent dat u nooit uw gedacht heeft mogen zeggen, tegen niemand van

uw familie (CGVS, p.14). Ook uw jongere broer die in Duitsland woont, zou van mening zijn dat u van

het juiste pad bent afgeweken (CGVS, p.12-13). Alleen met uw halfzus M.(…) onderhoudt u nog een

goed contact (CGVS, p.7, p.9 en p.14). Dat uw moeder en broers u zouden verwijten dat u een te

progressieve levensstijl heeft, staat evenwel in contrast met de vrijheid die u als jonge vrouw heeft

genoten. Zo bent u in 2010 helemaal alleen naar Duitsland verhuisd om er te studeren (CGVS, p.5). U

hierop gewezen, repliceerde u dat uw halfzus normaalgezien met u moest meegaan maar geen

Schengenvisum kreeg omdat haar punten niet hoog genoeg waren (CGVS, p.14-15). U meende dat uw

moeder niet wilde dat u alleen zou vertrekken maar wat er ook van zij, u heeft zich in 2010 wel degelijk

alleen in Duitsland gevestigd (CGVS, p.15). Voorts dient erop gewezen te worden dat ook uw oudere

halfzus M.(…) ongehuwd is en sinds 2014 voor arts in het buitenland studeert (CGVS, p.8-9 en p.17). U

stelde dat aangezien ze de sociale regels respecteert, ze van haar familie aan vaderskant in Oekraïne

mag studeren (CGVS, p.9). Uw moeder is drie keer gehuwd geweest, ze werkte in Koeweit als

secretaresse en ze heeft u en uw zus nooit laten besnijden (CGVS, p.6-8, p.10-11 en p.17). Uit haar
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Facebookprofiel blijkt dat ze heeft gestudeerd aan de universiteit van Caïro (zie blauwe map). Al dit

relativeert uw bewering te zijn opgegroeid in een uiterst strikte familie.

Voorts blijkt uit uw Facebookprofiel en dat van uw moeder dat jullie de afgelopen jaren wel degelijk in

contact zijn gebleven met elkaar. Zo postte uw moeder nog in augustus 2015 een foto van u en

reageerden jullie recenter in 2018, 2019 en 2020 liefdevol op elkaars posts (zie blauwe map). U hiermee

geconfronteerd, repliceerde u dat het een show is (CGVS, p.15). U erop gewezen dat u op Facebook

zelf ook affectie uit ten overstaan van uw moeder, antwoordde u dat u haar niet haat, dat u van haar

houdt en hoopt dat het weer goedkomt tussen jullie (CGVS, p.15). U bent op Facebook overigens

eveneens bevriend met uw oudere halfbroer en neven en nichten in Egypte (CGVS, p.15 en p.17-18).

Dat u klaarblijkelijk wel nog via sociale media in contact bent met uw familie, zet dan ook verder

vraagtekens bij jullie beweerde problematische relatie.

Uit de verklaringen die u in Duitsland heeft afgelegd op 21 april 2017, blijkt bovendien dat u toen wel

nog in contact was met uw moeder en dat ze u nog tot acht maanden daarvoor financieel ondersteunde

(zie blauwe map).

Ten slotte dient er nog opgemerkt te worden dat het feit dat u uw paspoort niet heeft neergelegd en uw

bedenkelijke uitleg hiervoor (zie supra; CGVS, p.3-4), doen vermoeden dat u moedwillig informatie

achterhoudt over eventuele (recente) reizen naar uw familie.

Het geheel van bovenstaande vaststellingen ondermijnt de geloofwaardigheid van de door u geschetste

slechte relatie met uw moeder en broers en bijgevolg ook uw bewering dat uw moeder u zou hebben

zwartgemaakt bij uw familie in Egypte.

U stelde verder dat uw moeder u en uw zus nooit heeft laten besnijden (CGVS, p.3, p.11 en p.17). U gaf

aan dat ze dat niet wilde (CGVS, p.10-11 en p.17). U vreest evenwel dat u bij een terugkeer alsnog

genitale verminking zal ondergaan omdat uw moeder in een opwelling aan jullie familie in Egypte zou

hebben gezegd dat u niet bent besneden (CGVS, p.13). U meende dat ze er met hen over sprak om

ervoor te zorgen dat u zou moeten teruggaan naar Egypte (CGVS, p.13). Het is evenwel weinig

aannemelijk dat uw moeder na zoveel jaren van gedachten zou veranderen en aan haar familie en die

van uw vader zou toegeven dat u – een bijna dertigjarige vrouw – niet bent besneden. U gewezen op de

bedenkelijke handelswijze van uw moeder, kwam u niet verder dan te stellen dat het inderdaad vreemd

is en dat u zelf ook niet weet waarom ze zoiets zou doen (CGVS, p.17), wat de geloofwaardigheid van

uw bewering verder ondermijnt. U gaf daarenboven zelf aan dat meisjes in Egypte worden besneden tót

de leeftijd van vijftien à zestien jaar (CGVS, p.13 en p.17). Dit blijkt tevens uit de informatie waarover het

CGVS beschikt en die werd toegevoegd aan het administratieve dossier (zie blauwe map). Aangegeven

dat het aldus niet erg gebruikelijk zou zijn om u nog te laten besnijden, gaf u toe dat u nog nooit heeft

gehoord van een dergelijke situatie maar dat het wel kán gebeuren (CGVS, p.17). In het kader van uw

verzoek om internationale bescherming in Duitsland in 2017 had u met geen woord gesproken over een

vrees voor besnijdenis (zie blauwe map). Gezien bovenstaande vaststellingen heeft u zodoende niet

aannemelijk gemaakt dat u, een volwassen vrouw, bij een terugkeer naar Egypte het risico zou lopen

om alsnog te worden besneden. Dientengevolge heeft u evenmin aannemelijk gemaakt dat uw familie in

Egypte op die manier te weten zal komen dat u geen maagd meer bent (CGVS, p.13 en p.15).

Voorts gaf u vaagweg aan dat uw familie in Egypte en ook uw moeder willen dat u trouwt met een man

naar hun keuze (CGVS, p.10 en p.15-16). Gevraagd of er ooit een specifiek persoon aan u werd

voorgesteld, antwoordde u van niet omdat u niet in Egypte bent (CGVS, p.15-16). Ter bevestiging

gevraagd of er aldus nooit een kandidaat bruidegom aan u werd voorgesteld, beaamde u dat (CGVS,

p.16). Gevraagd of daar telefonisch iets over werd gezegd aan u, antwoordde u dat u dan aangaf dat u

daar niets over wilde horen en de telefoon ophing (CGVS, p.16). In Duitsland verklaarde u evenwel

concreter dat uw moeder u wilde koppelen aan de zoon van een vriendin van haar (zie blauwe map).

Het mag verbazen dat u daar nu niets over vertelde. Wat er ook van zij, dat u zou worden uitgehuwelijkt

blijft een louter blote bewering van uwentwege die u in het licht van voorgaande vaststellingen

betreffende uw relatie met uw familie, geenszins hard heeft gemaakt.

Ten slotte verklaarde u niet langer de islam aan te hangen en u te hebben afgekeerd van eender welke

religie (CGVS, p.5, p.12-13 en p.16). Bij een terugkeer naar Egypte vreest u omwille hiervan te worden

gedood door uw ooms daar het een zonde is om de islam de rug toe te keren (CGVS, p.14 en p.16-18).

Gevraagd wie van uw familie weet dat u niet langer de islam volgt, stelde u dat uw zus, broers en

moeder het weten om hieraan toe te voegen dat uw zus het exacte verhaal kent maar dat uw moeder
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niet alles weet (CGVS, p.16). Volgens uw verklaringen weet ze enkel dat u veranderingen doormaakt

(CGVS, p.16). Gevraagd wat uw familie in Egypte hierover weet, stelde u dat uw moeder aan de familie

van uw vader heeft verteld dat u bent veranderd, zaken in twijfel trekt en niet alles van de islam gelooft

(CGVS, p.16). Gevraagd waarom uw moeder dat zou vertellen aan hen, gaf u als uitleg dat ze bang is

dat u zichzelf zal verliezen en het foute pad kiest (CGVS, p.16). Ook deze bewering dient evenwel

geplaatst te worden in het licht van voorgaande opmerkingen bij de geloofwaardigheid van uw relaas. U

heeft aldus evenmin aannemelijk gemaakt dat uw moeder zou rondvertellen dat u de islam niet meer

aanhangt, noch dat uw familie in Egypte u zou doden moesten ze hiervan op de hoogte zijn.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen bent u er niet in geslaagd een gegronde vrees

voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming, aannemelijk te maken.

Het enige document dat u heeft neergelegd, zijnde een Belgisch medisch attest waarin wordt bevestigd

dat u niet bent besneden, verandert hier niets aan. Het CGVS acht het immers niet geloofwaardig dat u

bij een terugkeer naar Egypte alsnog zal worden besneden.

Naast de erkenning van de vluchtelingenstatus, kan aan een verzoeker om internationale bescherming

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 11 december 2019, beschikbaar op

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/ coi_focus_egypte_veiligheidssituatie_20191211.pdf )

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 Arish, de noordelijke districten van de “North Sina¨”

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 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. In 2018 en 2019 bleef het

geweld in de Sinaï voortduren. De WS 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 de WS gericht is tegen militaire en veiligheidsdoelwitten, valt de

groepering soms ook niet-militaire doelwitten aan, zoals bijvoorbeeld pijpleidingen. De WS eiste in

november 2017 ook een aanslag op een soefistische moskee op, waarbij 305 burgerslachtoffers vallen.

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 en waar bij dergelijke confrontaties al honderden rebellen het leven

hebben gelaten. In februari 2018 lanceerde 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 WS in Sinaï, maar het terrorisme in geheel Egypte te elimineren.

Bij die actie zijn reeds honderden 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.
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De gewapende islamitische acties buiten de Sinaï zijn de afgelopen jaren 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. Ook in de westelijke woestijn

aan de grens met Libië vinden grensoverschrijdende terreuroperaties plaats. 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; zij plegen voorts

sporadische aanslagen op toeristische doelwitten.

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.

U vroeg om een kopie van de notities van het persoonlijk onderhoud van 26/06/2020. Deze kopie van de

notities van het persoonlijk onderhoud werd u ter kennis gebracht op 07/07/2020. Tot op heden heeft het

Commissariaat-generaal geen opmerkingen van u of uw advocaat ontvangen met betrekking tot de

inhoud van deze notities. Het Commissariaat-generaal is zich bewust van de moeilijkheden die zich

kunnen voordoen en die nog kunnen ontstaan in de context van maatregelen die door de huidige

coronavirusepidemie worden gerechtvaardigd. Het Commissariaat-generaal is echter verplicht zo snel

mogelijk een beslissing te nemen over uw verzoek om internationale bescherming. Bijgevolg heeft het

Commissariaat-generaal, omdat u zich in een situatie van afzondering bevindt die u verhindert zich te

laten bijstaan door externe partijen (maatschappelijk werker of andere vertrouwenspersoon, advocaat,

tolk, enz.) om eventuele opmerkingen te maken, besloten een beslissing te nemen over uw verzoek om

internationale bescherming, maar geen beroep te doen op de toepassing van artikel 57/5quater, § 3,

vijfde lid, van de wet van 15 december 1980, om u de mogelijkheid te bieden uw eventuele opmerkingen

te maken wanneer dat mogelijk is, en onder betere voorwaarden. U kunt dus alle opmerkingen maken

die u nuttig acht in het kader van een eventueel beroep tegen deze beslissing bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen.

C. Conclusie

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

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

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

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel, afgeleid uit de schending van artikel 1 A van de Conventie van Genève van 28

juli 1951, artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de

fundamentele vrijheden (EVRM), de artikelen 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7 en 62 van de wat van

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

verwijdering van Vreemdelingen (Vreemdelingenwet), de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen (gebrek in de motivering), het

algemeen beginsel van voorzichtigheid en het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, van

redelijkheid en zorgvuldigheid (afwezigheid van een behoorlijke analyse van het verzoek conform de

wettelijke bepalingen en gelet op alle pertinente elementen), betwist verzoekster de motieven van de

bestreden beslissing en onderneemt zij een poging om de verschillende weigeringsmotieven te

verklaren of te weerleggen.

In een eerste onderdeel – aangaande de erkenning van de vluchtelingenstatus – wijst verzoekster er

vooreerst op dat zij een afdoende verklaring heeft gegeven omtrent de reden waarom zij niet in staat

was om identiteitsdocumenten neer te leggen. Zij had deze immers achtergelaten bij een vriend in Trier.

Verzoekster stelt dat zij er ondertussen in geslaagd is om haar vriend in Trier te overtuigen om via

WhatsApp foto’s te sturen van de kopie van haar paspoort (stuk 2) en van haar Duitse verblijfskaart

(stuk 3). Zij meent dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen niet concreet
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aantoont waarom haar verklaringen omtrent het in allerijl vertrekken uit Duitsland en haar documenten

bij een vriend achtergelaten te hebben, als ongeloofwaardig beschouwd moeten worden.

Vervolgens betwist verzoekster de motieven van de bestreden beslissing met betrekking tot de

activiteiten op haar Facebook profiel. Zij formuleert haar verweer als volgt: “Overwegende dat

verwerende partij zich vragen stelt bij de reacties van de moeder van verzoekende partij op bepaalde

posts op Facebook ;

Dat verzoekende partij ter zake er op wilt wijzen dat Facebook een platform van sociale media is en op

geen enkele wijze kan gelijk gesteld worden met het reële leven ;

Dat mensen op sociale media, waaronder Facebook, zich vaker anders voordoen dan de realiteit en als

het ware de schijn hoog houden om, bijvoorbeeld, op die wijze indruk te kunnen maken op vrienden en

familieleden ;

Dat verzoekende partij er op wenst te wijzen dat het publieke imago van de familie in de Arabische

cultuur een prominente rol speelt en dat dit de reden is waarom haar moeder op bepaalde foto’s

reageert, om aan de familie te tonen dat alles in orde is en er geen problemen zijn ;

Dat dit echter niet overeenstemt met de realiteit en dat er wel degelijk problemen bestaan tussen

verzoekende partij en haar moeder omwille van de levensstijl en het gedrag van verzoekende partij in

Duitsland, dewelke verzoekende partij tracht op te lossen ;”

Betreffende het risico op vrouwenbesnijdenis voert verzoekster, na een aantal theoretische

opmerkingen op grond waarvan zij besluit dat vrouwenbesnijdenis wel degelijk een vervolgingsgrond

uitmaakt in de zin van de definitie voor vluchtelingen overeenkomstig de Conventie van Genève van

1951, aan dat in Egypte de prevalentiegraad van vrouwenbesnijdenis uitermate hoog is. 87 % van de

meisjes en vrouwen in de leeftijdscategorie 15 tot 49 jaar werden besneden. Verzoekster herhaalt haar

eerdere verklaringen dat zij een conflict heeft gehad met haar moeder, waarbij haar moeder bezwaar

uitte tegen haar progressieve levensstijl, alsook problemen had met haar kritiek ten aanzien van de

islam en het feit dat zij een relatie had in Duitsland. Volgens verzoekster heeft haar moeder in een

kwade opwelling aan haar familie meegedeeld dat zij niet besneden werd. Haar moeder heeft hier

achteraf gezien weliswaar spijt van, doch het kwaad is reeds geschied. Verzoekster verwijst naar een

resolutie van het Europees Parlement van 7 februari 2018 over nultolerantie ten aanzien van vrouwelijke

genitale verminking (VGV), waarin wordt gesteld dat plaatselijke gemeenschappen vaak het meest van

invloed zijn op het besluit van ouders om hun dochters te besnijden of van vrouwen om VGV te

ondergaan. Zij meent dan ook dat er, gezien de specifieke context in Egypte en haar familie, in haar

hoofde wel degelijk een risico bestaat dat zij onderworpen zal worden aan de schadelijke praktijk van

vrouwenbesnijdenis bij een eventuele terugkeer naar Egypte. Zij haalt ter staving van haar betoog nog

het “Shadow Report on Istanbul Convention implementation in Belgium” van de organisatie End FGM

European Network van 4 maart 2019 aan, op basis waarvan zij meent te kunnen stellen dat het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zich niet zonder meer kan beroepen op

het feit dat haar moeder haar nooit heeft laten besnijden om te stellen dat er geen risico bestaat.

Verzoekster voegt hieraan toe dat de informatie die werd toegevoegd aan het administratief dossier en

op basis waarvan het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen stelt dat meisjes

in Egypte worden besneden tot de leeftijd van vijftien à zestien jaar slechts één document betreft, met

name een internetpagina van UNFPA met betrekking tot Egypte, dewelke geen datum vermeldt,

waardoor het onmogelijk is om na te gaan of de informatie nog wel up-to-date en recent is. Dat de

informatie waarover verwerende partij beschikt niet recent is, kan volgens verzoekster afgeleid worden

uit het feit dat men spreekt van een prevalentiegraad van 92 % op basis van een onderzoek dat werd

uitgevoerd in 2014 en nergens verwezen wordt naar een recenter jaartal dan 2014. Verzoekster meent

bovendien dat het Commissariaat-generaal haar eigen informatie, al dan niet bewust, verkeerd

weergeeft. Immers, nergens in de bijgevoegde informatie kan men lezen dat meisjes in Egypte worden

besneden tot de leeftijd van vijftien à zestien jaar. Wat men wel kan lezen in de bijgevoegde informatie

is dat vrouwenbesnijdenis, globaal gezien, meestal wordt uitgevoerd op jonge meisjes ergens tussen de

kleutertijd en de leeftijd van vijftien jaar. Het feit dat er wordt gesteld dat vrouwenbesnijdenis meestal

voor de leeftijd van vijftien à zestien jaar wordt uitgevoerd, brengt met zich mee dat het eveneens na

deze leeftijd kan gebeuren en dat er dus wel degelijk een risico bestaat, aldus verzoekster, die er te

dezen nog op wijst dat in het rapport “Estimation of girls at risk of female genital mutilation in the

European Union – Report” van European Institute for Gender Equality (EIGE) van 9 november 2018

staat te lezen dat kan verondersteld worden dat in een migratiecontext de leeftijd van vrouwelijke

genitale verminking waarschijnlijk hoger is dan in het land van herkomst en de praktijk meer gerelateerd

is aan een kans om het gedaan te krijgen dan gekoppeld is aan een bepaalde leeftijd. Verzoekster

meent dan ook dat het Commissariaat-generaal zich niet zonder meer kan beroepen op haar leeftijd om

hieruit te besluiten dat er geen risico bestaat. Op zijn minst had verwerende partij de door haar
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ingeroepen vrees moeten onderwerpen aan een gedegen en uitgebreid onderzoek, quod non, aldus

verzoekster, die te dezen nog een passage citeert uit het rapport “Vrouwelijke Genitale Verminking

(VGV) in de Asielrichtlijnen van de EU inzake Erkenning, Procedures en Opvangvoorzieningen:

Richtsnoeren voorde civiele samenleving van het END FGM Network” van End FGM European Network

van maart 2016. Verzoekster besluit op basis van het voorgaande: “Overwegende dat hierboven op

afdoende wijze werd aangetoond dat er wel degelijk een mogelijkheid bestaat dat vrouwenbesnijdenis

alsnog, na de leeftijd van vijftien jaar, wordt uitgevoerd ;

Dat verzoekende partij de Egyptische nationaliteit heeft, een land alwaar de prevalentiegraad dusdanig

hoog is dat men kan spreken van een reëel risico ;

Dat verwerende partij al te gemakkelijk stelt dat verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat zij als

volwassen vrouw bij een terugkeer naar Egypte het risico zou lopen om alsnog te worden besneden ;

Dat verwerende partij dit risico immers niet op afdoende wijze onderzocht heeft, laat staan dat zij

hierover voldoende gemotiveerd heeft ;

Dat het bijgevolg past om verzoekende partij te erkennen als vluchtelinge op basis van bovenvermeld

risico op vrouwenbesnijdenis.”

Wat betreft haar geloofsovertuiging en de motieven dienaangaande zoals opgenomen in de bestreden

beslissing, zet verzoekster uiteen als volgt: “Overwegende dat verzoekende partij te kennen heeft

gegeven dat zij zich heeft afgekeerd van religie en hierdoor eveneens een vrees koestert ten opzichte

van haar strikt religieuze familie;

Dat verwerende partij niet verder komt dan te argumenteren dat verzoekende partij niet aantoont dat

haar familie hiervan op de hoogte zou zijn en dat zij eveneens niet aannemelijk maakt dat haar moeder

zou rondvertellen dat zij niet langer de islam aanhangt ;

Dat verwerende partij een toch wel bizarre interpretatie geeft aan het basis mensenrecht van de vrijheid

van geloofsovertuiging ;

Dat verwerende partij immers lijkt te insinueren dat er geen probleem is met beknot te worden in deze

vrijheid, omdat men de geloofsovertuiging immers kan verborgen houden ;

Dat de vrijheid van geloofsovertuiging nochtans universeel erkend werd als mensenrecht en in tal van

belangrijke documenten tot uiting wordt gebracht;

Dat de interpretatie van verwerende partij logischerwijze niet gevolgd kan worden en dat een vrees die

men uit om vervolgd te worden op basis van een geloofsovertuiging niet kan worden afgewezen door te

stellen dat men deze geloofsovertuiging kan verbergen.”

Vervolgens geeft verzoekster nog een uiteenzetting aangaande het voordeel van de twijfel. Zij meent

dat zij heeft voldaan aan de cumulatieve voorwaarden van artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet. Zij

heeft immers een oprechte inspanning geleverd om haar verzoek te staven en te voldoen aan de op

haar rustende medewerkingsplicht. Zij heeft alle relevante elementen waarover zij beschikt voorgelegd

en heeft een afdoende verklaring gegeven voor het ontbreken van bepaalde bewijskrachtige elementen.

Zij heeft naar eigen zeggen eveneens verklaringen afgelegd die samenhangend en aannemelijk zijn en

niet in strijd zijn met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor haar

aanvraag. Zij heeft tevens haar verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend.

Tot slot is volgens verzoekster komen vast te staan dat zij in grote lijnen als geloofwaardig kan worden

beschouwd. Zij meent dan ook dat haar aldus het voordeel van de twijfel moet worden gegund.

In ondergeschikte orde – aangaande de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus – poneert

verzoekster dat er, gezien de hoger aangehaalde elementen, redenen zij om aan te nemen dat zij in

geval van terugkeer naar Egypte een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van

de Vreemdelingenwet.

In uiterst ondergeschikte orde vraagt verzoekster om de bestreden beslissing te vernietigen.

2.2. Als bijlage aan het verzoekschrift worden volgende stavingstukken gevoegd: een kopie van een

aantal pagina’s uit verzoeksters paspoort en een kopie van haar Duitse verblijfsvergunning.

2.3. Voorafgaande opmerking

De Raad benadrukt dat de uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de rechtsregel of het

rechtsbeginsel wordt aangeduid die zou zijn geschonden als de wijze waarop die rechtsregel of dat

rechtsbeginsel door de bestreden beslissing werd geschonden (RvS 8 januari 2007, nr. 166.392). Het

volstaat derhalve niet een opsomming te geven van een aantal wettelijke bepalingen zonder te

verduidelijken op welke wijze deze bepalingen geschonden zijn. De Raad stelt vast dat verzoekster niet
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de minste toelichting geeft op welke manier zij de artikelen 48 en 48/2 van de Vreemdelingenwet

geschonden acht. De Raad ziet overigens niet in hoe de aangehaalde artikelen zouden geschonden

zijn. Artikel 48 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden

die daartoe worden gesteld door de internationale overeenkomsten die België binden, als vluchteling

kan worden erkend. Artikel 48/2 van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de vreemdeling die voldoet aan

de in artikel 48/3 of artikel 48/4 bedoelde voorwaarden als vluchteling of als persoon die in aanmerking

komt voor subsidiaire bescherming kan worden erkend. Het betreffen echter algemeen geformuleerde

artikelen, die het recht op asiel of op subsidiaire bescherming voor bepaalde personen omschrijven

doch geenszins een automatisme inhouden voor personen die zich op de Vluchtelingenconventie juncto

artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of op artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet beroepen om asiel

dan wel subsidiaire bescherming te verkrijgen.

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

geweigerd omdat (i) het gebrek aan enig (identiteitsdocument) haar algemene geloofwaardigheid

ondermijnt en sterk doet vermoeden dat zij informatie wil achterhouden voor het Commissariaat-

generaal, (ii) het feit dat haar moeder en broers haar zouden verwijten dat zij een te progressieve

levensstijl heeft in schril contrast staat met de vrijheid die zij als jonge vrouw heeft genoten, namelijk dat

zij in 2010 helemaal alleen naar Duitsland is verhuisd om er te studeren, ook verzoeksters oudere

halfzus M. ongehuwd is en sinds 2014 voor arts in het buitenland studeert, verzoeksters moeder

bovendien drie keer gehuwd is geweest, zij in Koeweit als secretaresse werkte, zij haar dochters nooit

heeft laten besnijden en uit haar Facebookprofiel blijkt dat ze heeft gestudeerd aan de universiteit van

Caïro, en dit alles verzoeksters bewering te zijn opgegroeid in een uiterst strikte familie relativeert, (iii)

ook de vaststelling dat zij klaarblijkelijk wel nog via sociale media in contact is met haar familie verdere

vraagtekens zet bij hun beweerde problematische relatie, uit de verklaringen die zij in Duitsland heeft

afgelegd op 21 april 2017 bovendien blijkt dat verzoekster toen wel nog in contact was met haar moeder

en dat deze haar nog tot acht maanden daarvoor financieel ondersteunde, het feit dat zij haar paspoort

niet heeft neergelegd en haar bedenkelijke uitleg hiervoor doet vermoeden dat zij moedwillig informatie

achterhoudt over eventuele (recente) reizen naar haar familie, en het geheel van deze vaststellingen de

geloofwaardigheid ondermijnt van de door haar geschetste slechte relatie met haar moeder en broers

en bijgevolg ook van haar bewering dat haar moeder haar zou hebben zwartgemaakt bij haar familie in

Egypte, (iv) het weinig aannemelijk is dat haar moeder na zoveel jaren van gedachten zou veranderen

en aan haar familie en die van verzoeksters vader zou toegeven dat zij niet is besneden, verzoekster

zelf ook niet kan verklaren waarom haar moeder zoiets zou doen, zij bovendien zelf aangeeft dat

meisjes in Egypte worden besneden tot de leeftijd van vijftien à zestien jaar, hetgeen tevens blijkt uit de

informatie die werd toegevoegd aan het administratief dossier, zij bovendien toegeeft nog nooit te

hebben gehoord van een situatie waar een vrouw op haar leeftijd nog zou zijn besneden, zij in het kader

van haar verzoek om internationale bescherming in Duitsland in 2017 met geen woord heeft gerept over

een vrees voor besnijdenis, zij zodoende niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij als volwassen vrouw bij

een terugkeer naar Egypte het risico zou lopen om alsnog te worden besneden en zij dientengevolge

evenmin aannemelijk heeft gemaakt dat haar familie in Egypte op die manier te weten zal komen dat zij

geen maagd meer is, (v) haar stelling dat zij zou worden uitgehuwelijkt een blote bewering van

harentwege is die zij in het licht van voorgaande vaststellingen betreffende haar relatie met haar familie

geenszins hard heeft gemaakt, zij overigens stelt dat er nooit een kandidaat bruidegom aan haar werd

voorgesteld, terwijl zij in Duitsland nochtans verklaarde dat haar moeder haar wilde koppelen aan de

zoon van een vriendin van haar, (vi) zij, in het licht van voorgaande opmerkingen bij de

geloofwaardigheid van haar relaas, evenmin aannemelijk heeft gemaakt dat haar moeder zou

rondvertellen dat zij de islam niet meer aanhangt, noch dat haar familie in Egypte haar zou doden

moesten ze hiervan op de hoogte zijn, (vii) het Belgisch medisch attest waarin wordt bevestigd dat zij

niet is besneden niets verandert aan de appreciatie dat het niet geloofwaardig is dat zij bij een terugkeer

naar Egypte alsnog zal worden besneden en (viii) uit een grondige analyse van de actuele

veiligheidssituatie blijkt 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 om aan te nemen dat zij louter door haar aanwezigheid aldaar een

reëel risico loopt op een ernstige bedreiging zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet.

2.4.2. De Raad stelt derhalve vast dat de motieven van de bestreden beslissing op eenvoudige wijze in

die beslissing kunnen gelezen worden zodat verzoekster er kennis van heeft kunnen nemen en heeft

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

waarover zij 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
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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).

Verzoekster maakt niet duidelijk op welk punt deze formele motivering haar 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 verzoekster 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 middel kan in zoverre niet worden aangenomen. De Raad stelt vast dat verzoekster 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 30 juli 2020 (CG nr. 1819923), 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. Het middel zal dan ook onder meer vanuit dit oogpunt worden

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

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, lid1

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;
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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. Uit verzoeksters verklaringen blijkt dat zij in geval van terugkeer vreest alsnog te zullen worden

besneden en dat haar familie op die manier zal ontdekken dat zij geen maagd meer is. Ook vreest

verzoekster te worden uitgehuwelijkt. Tot slot vrees zij bij een terugkeer naar Egypte te worden gedood

door haar familie omdat zij niet langer de islam aanhangt. Na lezing van het administratief dossier

besluit de Raad echter in navolging van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen dat verzoekster geen geloofwaardige elementen aanbrengt waaruit kan blijken dat zij haar

land van herkomst is ontvlucht of dat zij er niet zou kunnen terugkeren omwille van een gegronde vrees

voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin.

2.6.1. Zo kan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen vooreerst worden

gevolgd in diens oordeel dat geen geloof kan worden gehecht aan verzoeksters bewering te zijn

opgegroeid in een uiterst strikte familie. In de bestreden beslissing wordt dienaangaande terecht

vastgesteld als volgt: “Volgens uw verklaringen heeft u behalve een telefoongesprek een maand voor

uw persoonlijk onderhoud, sinds 2013-2014 geen contact meer gehad met uw moeder omdat ze niet

akkoord gaat met uw progressieve levensstijl en u wil terugsturen naar Egypte (CGVS, p.7 en p.13-14).

Uw moeder zou u verwijten dat u te kritisch bent ten aanzien van de islam en dat u een relatie heeft

gehad in Duitsland (CGVS, p.12-14). Ze wilde niet meer met u spreken (CGVS, p.14). U meent dat u

nooit uw gedacht heeft mogen zeggen, tegen niemand van uw familie (CGVS, p.14). Ook uw jongere

broer die in Duitsland woont, zou van mening zijn dat u van het juiste pad bent afgeweken (CGVS, p.12-

13). Alleen met uw halfzus M.(…) onderhoudt u nog een goed contact (CGVS, p.7, p.9 en p.14). Dat uw

moeder en broers u zouden verwijten dat u een te progressieve levensstijl heeft, staat evenwel in

contrast met de vrijheid die u als jonge vrouw heeft genoten. Zo bent u in 2010 helemaal alleen naar

Duitsland verhuisd om er te studeren (CGVS, p.5). U hierop gewezen, repliceerde u dat uw halfzus

normaalgezien met u moest meegaan maar geen Schengenvisum kreeg omdat haar punten niet hoog

genoeg waren (CGVS, p.14-15). U meende dat uw moeder niet wilde dat u alleen zou vertrekken maar

wat er ook van zij, u heeft zich in 2010 wel degelijk alleen in Duitsland gevestigd (CGVS, p.15). Voorts

dient erop gewezen te worden dat ook uw oudere halfzus M.(…) ongehuwd is en sinds 2014 voor arts in

het buitenland studeert (CGVS, p.8-9 en p.17). U stelde dat aangezien ze de sociale regels respecteert,

ze van haar familie aan vaderskant in Oekraïne mag studeren (CGVS, p.9). Uw moeder is drie keer

gehuwd geweest, ze werkte in Koeweit als secretaresse en ze heeft u en uw zus nooit laten besnijden

(CGVS, p.6-8, p.10-11 en p.17). Uit haar Facebookprofiel blijkt dat ze heeft gestudeerd aan de

universiteit van Caïro (zie blauwe map). Al dit relativeert uw bewering te zijn opgegroeid in een uiterst

strikte familie.” De Raad stelt vast dat verzoekster in voorliggend verzoekschrift geen concreet verweer

voert tegen deze motieven, die aldus onverminderd overeind blijven en door de Raad tot de zijne

worden gemaakt.

De commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen voegt hier nog pertinent aan toe:

“Voorts blijkt uit uw Facebookprofiel en dat van uw moeder dat jullie de afgelopen jaren wel degelijk in

contact zijn gebleven met elkaar. Zo postte uw moeder nog in augustus 2015 een foto van u en

reageerden jullie recenter in 2018, 2019 en 2020 liefdevol op elkaars posts (zie blauwe map). U hiermee

geconfronteerd, repliceerde u dat het een show is (CGVS, p.15). U erop gewezen dat u op Facebook

zelf ook affectie uit ten overstaan van uw moeder, antwoordde u dat u haar niet haat, dat u van haar

houdt en hoopt dat het weer goedkomt tussen jullie (CGVS, p.15). U bent op Facebook overigens

eveneens bevriend met uw oudere halfbroer en neven en nichten in Egypte (CGVS, p.15 en p.17-18).

Dat u klaarblijkelijk wel nog via sociale media in contact bent met uw familie, zet dan ook verder

vraagtekens bij jullie beweerde problematische relatie.

Uit de verklaringen die u in Duitsland heeft afgelegd op 21 april 2017, blijkt bovendien dat u toen wel

nog in contact was met uw moeder en dat ze u nog tot acht maanden daarvoor financieel ondersteunde

(zie blauwe map).

Ten slotte dient er nog opgemerkt te worden dat het feit dat u uw paspoort niet heeft neergelegd en uw

bedenkelijke uitleg hiervoor (zie supra; CGVS, p.3-4), doen vermoeden dat u moedwillig informatie

achterhoudt over eventuele (recente) reizen naar uw familie.

Het geheel van bovenstaande vaststellingen ondermijnt de geloofwaardigheid van de door u geschetste

slechte relatie met uw moeder en broers en bijgevolg ook uw bewering dat uw moeder u zou hebben

zwartgemaakt bij uw familie in Egypte.” Verzoekster brengt hier tegen in dat mensen op sociale media,
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waaronder Facebook, zich vaker anders voordoen dan de realiteit en als het ware de schijn hoog

houden om, bijvoorbeeld, op die wijze indruk te kunnen maken op vrienden en familieleden. Verzoekster

wijst er in dit verband op dat het publieke imago van de familie in de Arabische cultuur een prominente

rol speelt en stelt dat haar moeder daarom op bepaalde foto’s reageert, om op die manier aan de familie

te tonen dat alles in orde is en er geen problemen zijn. In realiteit bestaan er volgens verzoekster echter

wel degelijk problemen tussen haar en haar moeder omwille van haar levensstijl en haar gedrag in

Duitsland. Verzoekster kan in haar verweer echter bezwaarlijk ernstig worden genomen. Bij het indienen

van haar verzoek om internationale bescherming verklaarde verzoekster ten aanzien van de Dienst

Vreemdelingenzaken: “(…) In 2010 ben ik naar Duitsland gegaan om daar informatica te studeren. (…)

Ik leerde in Duitsland vrienden kennen en had er ook vriendjes. In Egypte is het verboden om een

vriendje te hebben of om seks te hebben zonder dat je getrouwd bent. Ik had tegen mijn zus verteld dat

ik een vriendje had, en mijn zus had dat verteld tegen mijn moeder. Ze dacht dat mijn moeder het zou

begrijpen, maar dat was niet zo. (…) Vijf jaar geleden ben ik gestopt met in de islam te geloven maar ik

ben wel op zoek gegaan naar een ander geloof. (…) Ik heb mij nog niet bekeerd tot het Christendom

want ik ben nog volop alles over de godsdienst aan het leren. Ook daar gaat mijn familie niet mee

akkoord. Ik heb al even geen contact meer gehad met mijn familie. Eerder had ik dat wel, omdat het

mijn familie was. Toen zei mijn moeder dat ik terug moest gaan naar Egypte, dat het niet veilig voor mij

was in Europa. Mijn moeder zei dat ik met iemand moest trouwen in Egypte. Zij en de familie van mijn

vader zouden mij verplichten met iemand te trouwen. Daarnaast kwam de familie van mijn vader en van

mijn moeder erachter dat ik niet besneden ben. (…) Maar nu dringen zij, zowel als mijn moeder, erop

aan dat het toch nog moet gebeuren. Het moet gebeuren omdat ze vinden dat ik volledig het noorden

kwijt ben. (…) Mijn familie kan niet accepteren dat ik mijn eigen leven wil leiden. Ze zien mij als een

herrieschopper en zeggen dat ik niet gehoorzaam ben. Daarnaast vinden ze het ook niet kunnen dat ik

hier alleen woon.” (administratief dossier, stuk 7, vragenlijst CGVS, vraag 3.5.). Voorts leest de Raad in

verzoeksters verklaringen zoals zij deze heeft afgelegd tijdens het persoonlijk onderhoud dat zij reeds

sinds 2013 problemen kende met haar moeder en met haar familie langs vaderskant. Verzoekster

verklaarde in dit verband: “Ik wilde niet teruggaan want ik wist dat ze wilden dat ik daar bleef. Ze wilden

me niet laten gaan.” en “Ze wilden altijd dat ik zou trouwen met iemand die ik niet kende, die ik niet had

gezien.” Uit verzoeksters verklaringen blijkt dat zij aan haar zus vertelde dat zij een vriendje had. Haar

zus vertelde dit op haar beurt aan verzoeksters moeder, hetgeen voor verzoekster naar eigen zeggen

problemen veroorzaakte. In 2013, toen zij in Koeweit op bezoek was, hoorde verzoekster een gesprek

tussen haar moeder en zus dat ze haar terug naar Egypte wilden sturen omdat “ze niet wilde dat ik nog

in Europa zou blijven want dat ik vol zat met nonsens (…)”. Toen haar moeder met verzoeksters familie

sprak om een manier te vinden om haar naar Egypte te sturen, zou haar moeder hebben gezegd dat

verzoekster niet besneden is. Verzoeksters familie langs vaderskant reageerde razend en drong erop

aan dat zij terug zou keren naar Egypte om haar te testen en alsnog een besnijdenis uit te voeren. Sinds

2014 zou verzoekster bovendien geen contact meer hebben gehad met haar broer K., die net zoals

zijzelf in Duitsland woonde. Als reden hiervoor haalde zij aan: “Ik had problemen met de familie en hij

steunde mijn familie. Ze verweten me dat ik mijn religie veranderde, de islam, “hoe komt het dat je een

vriend hebt” (…)”. In 2015 zou een oom langs vaderskant verzoekster hebben bedreigd, stellende “of je

komt zelf, of we komen u halen.” Sindsdien heeft verzoekster naar eigen zeggen geen contact meer

gehad met haar familie en sprak zij enkel nog met haar zus. Verzoekster verklaarde nog dat zij vooral

haar familie langs vaderskant vreest in geval van terugkeer naar Egypte (administratief dossier, stuk 4,

notities van het persoonlijk onderhoud, p. 7 en p. 9-14). Aangezien uit verzoeksters verklaringen aldus

duidelijk naar voor komt dat zij sinds 2013 problemen zou kennen met nagenoeg haar ganse familie, en

dus niet enkel met haar moeder, en dat zij in 2015 zelfs bedreigingen zou hebben ontvangen van een

oom langs vaderskant, is er geen enkele reden voor verzoeksters moeder om binnen de familie de

schijn op te houden, temeer het net haar moeder zou zijn geweest die verzoekster zou hebben

zwartgemaakt bij de rest van de familie, en kan verzoekster thans aldus niet ernstig voorhouden dat

haar moeder reageert op haar Facebook posts om aan de familie te tonen dat alles in orde is en er geen

problemen zijn. De vaststellingen dat verzoekster, die tijdens het persoonlijk onderhoud beweerde dat zij

gedurende meer dan drie jaar geen contact heeft gehad met haar moeder, dat zij wel met haar moeder

probeerde te spreken maar zij dit niet wilde, dat zij van de hele familie sinds 2014-2015 enkel contact

onderhoudt met haar zus en dat ook het laatste contact met haar moeder, dat op aansturen van haar

zus zou hebben plaatsgevonden een maand voor het persoonlijk onderhoud, zoals steeds eindigde in

ruzie (administratief dossier, stuk 4, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 7, p. 9 en p. 13-14),

klaarblijkelijk via sociale media wel degelijk al die tijd in contact heeft gestaan met haar moeder, die

nochtans de aanstoker zou zijn geweest van al haar problemen met de rest van de familie en wie

verzoekster stelt te vrezen, dat verzoekster en haar moeder bovendien in de afgelopen jaren ook

liefdevol reageren op elkaars posts en dat verzoekster daarnaast via Facebook ook in contact is met

haar oudere broer en neven en nichten in Egypte (administratief dossier, stuk 4, notities van het
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persoonlijk onderhoud, p. 15), laten niet toe verder nog enig geloof te hechten aan de problematische

relatie die verzoekster sinds 2013 zou hebben gekend met haar moeder en met de rest van de familie.

Deze appreciatie wordt andermaal bevestigd door de vaststelling dat uit de verklaringen die verzoekster

op 21 april 2017 heeft afgelegd in het kader van haar verzoek om internationale bescherming in

Duitsland blijkt dat zij op dat ogenblik wel nog in contact was met haar moeder en dat haar moeder haar

nog tot acht maanden daarvoor zelfs financieel ondersteunde. Het hoeft geen betoog dat deze

elementen, die in het verzoekschrift volledig ongemoeid worden gelaten, verzoeksters

geloofwaardigheid finaal onderuit halen. Het gegeven dat verzoekster tijdens haar studies in Duitsland

(tot 2016, waarna verzoekster werkte als serveerster in bars en restaurants en privé als tolk) financieel

werd ondersteund door haar moeder, valt immers op geen enkele manier te verenigen met verzoeksters

beweringen dat haar familie niet wilde dat zij nog in Europa zou blijven omdat zij “vol zat met nonsens”,

dat zij haar zagen als herrieschopper en als ongehoorzaam, dat zij het ook niet kunnen vonden dat

verzoekster alleen in Europa woonde, zonder dat iemand van de familie haar controleert, en niet

accepteerden dat zij haar eigen leven wilde leiden, dat zij vonden dat verzoekster volledig het noorden

kwijt was, dat zij daarom eisten dat zij alsnog zou worden besneden, alsook dat zij met iemand zou

huwen in Egypte en dat haar familie, en haar moeder in het bijzonder, er daarom sinds 2013 op

aandrong dat zij zou terugkeren naar Egypte. Integendeel, door verzoekster financieel te ondersteunen

tot zij zelf werkte en geld verdiende, maakte verzoeksters moeder het mogelijk dat zij alleen in Duitsland

kon blijven wonen en bestendigde haar moeder bijgevolg precies het gedrag en de levensstijl van

verzoekster dat zijzelf en de rest van de familie onaanvaardbaar, een zonde, zou hebben geacht,

hetgeen uiteraard indruist tegen elke logica indien verzoekster werkelijk een conflict heeft gehad met

haar moeder, waarbij haar moeder bezwaar uitte tegen haar progressieve levensstijl, alsook problemen

had met haar kritiek ten aanzien van de islam en het feit dat zij een relatie had in Duitsland, zoals

verzoekster ook standvastig blijft volharden in het verzoekschrift. Het voorgaande indachtig, hecht de

Raad in navolging van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen geen enkel

geloof aan de door verzoekster geschetste slechte relatie met haar moeder en bijgevolg evenmin aan

haar bewering dat haar moeder haar zou hebben zwartgemaakt bij haar familie in Egypte.

De Raad merkt hierbij nog op dat verzoekster, die in de loop van de administratieve procedure geen

enkel document neerlegde ter staving van haar identiteit, thans aan het verzoekschrift een kopie voegt

van een aantal pagina’s uit haar paspoort, afgeleverd op 17 september 2014 en geldig tot 16 september

2021. Los van het feit dat een dergelijke kopie geen enkele waarborg biedt inzake authenticiteit, hieruit

op geen enkele manier kan worden afgeleid dat verzoekster dit paspoort heeft verkregen bij de

Egyptische ambassade in Duitsland, zoals zij voorhoudt, zij bovendien op weinig overtuigende wijze

stelt dat zij dit paspoort in Duitsland is verloren (administratief dossier, stuk 4, notities van het

persoonlijk onderhoud, p. 3-4) en zij geen overtuigende verklaring geeft waarom zij huidige kopie, die

haar blijkens de uiteenzetting in het verzoekschrift door haar vriend in Trier werd doorgestuurd via

Whatsapp, niet eerder kon bekomen en ter beoordeling kon voorleggen aan het Commissariaat-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, kan de Raad slechts vaststellen dat verzoekster geen

volledige kopie van het paspoort bijbrengt en aldus nog steeds niet kan worden vastgesteld of zij al dan

niet met dit paspoort naar Egypte is gereisd om er haar familie te bezoeken.

2.6.2. Uit verzoeksters verklaringen blijkt dat de door haar aangehaalde vrees om in geval van terugkeer

naar Egypte 1) alsnog te worden besneden, 2) te worden uitgehuwelijkt en 3) te worden gedood omdat

zij zich heeft afgekeerd van de islam, volledig kadert binnen de door haar beweerde problematische

relatie met haar moeder en met de rest van de familie, waaraan echter om hoger vermelde redenen niet

het minste geloof kan worden gehecht zodat verzoekster, in het licht van deze hoger vastgestelde

ongeloofwaardigheid, de door haar geuite vrees ten aanzien van haar familie evenmin aannemelijk

maakt. De ernst van deze voorgehouden vrees wordt bovendien in grote mate gerelativeerd doordat

verzoekster, die beweert sinds 2013 problemen te kennen met haar familie in Egypte en wiens oom er in

2014-2015 mee zou hebben gedreigd om haar te komen halen in Duitsland als zij niet zelf naar Egypte

zou gaan, zich pas in april 2017 in Duitsland een eerste keer vluchteling heeft verklaard. Dat zij voordien

in Duitsland een verblijfsvergunning had op basis van haar studies (administratief dossier, stuk 4,

notities van het persoonlijk onderhoud, p. 11) kan de laattijdigheid van haar verzoek om internationale

bescherming niet vergoelijken. Een “voorlopig” gevoel van veiligheid is immers geen alibi om geen

aanvraag in te dienen met het oog op het zich verzekeren van een blijvende bescherming tegen de

vrees die verzoekster zou verhinderen naar haar land van herkomst terug te keren. Bovendien stopte

verzoekster reeds met haar studies in 2016, waarna zij haar verblijfsvergunning kwijtraakte. Dat

verzoekster pas in april 2017 een verzoek om internationale bescherming indiende toont naar het

oordeel van de Raad dan ook aan dat zij internationale bescherming niet dringend noodzakelijk achtte

en doet uitschijnen dat zij met het indienen van een verzoek om internationale bescherming niet zozeer
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internationale bescherming tegen een vrees voor vervolging in haar land van herkomst beoogde doch zij

eerder (opnieuw) een legaal verblijfsstatuut in Duitsland voor ogen had, hetgeen opnieuw een contra-

indicatie vormt voor de ernst en de geloofwaardigheid van de door verzoekster geschetste vrees. Ook

het feit dat verzoekster blijkens haar verklaringen na de beweerde bedreiging door haar oom in 2015

verder geen enkel probleem meer heeft gekend met haar familie (administratief dossier, stuk 4, notities

van het persoonlijk onderhoud, p. 14), terwijl zij zoals hoger reeds gesteld nochtans contacten

onderhoudt met verschillende familieleden in Egypte, wijst erop dat zij actueel (om welke reden dan ook)

van haar familie niets te vrezen heeft.

2.6.2.1. Verzoekster bracht overigens, noch doorheen de verklaringen die zij in de loop van de

administratieve procedure heeft afgelegd, noch in voorliggend verzoekschrift enige geloofwaardige

indicatie bij dat zij als volwassen vrouw bij een terugkeer naar Egypte het risico zou lopen om alsnog te

worden besneden. Verzoekster verklaarde tijdens het persoonlijk onderhoud dat zowel haar familie

langs vaderskant als haar familie langs moederskant steeds druk heeft gezet om haar te laten

besnijden. Haar moeder wilde dit echter niet, zij liet zich niet beïnvloeden door de druk uitgaande van de

familie en zij heeft verzoekster en haar zus nooit laten besnijden. Indien alle vrouwen in de familie

besneden werden, behalve verzoekster en haar zus, en er werkelijk dusdanig veel druk zou zijn

uitgeoefend door de gehele familie om de dochters te laten besnijden zoals verzoekster beweert

(administratief dossier, stuk 4, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 10-11 en p. 17), kan het naar

de oordeel van de Raad overigens geenszins geloofwaardig worden geacht dat verzoeksters moeder er

al die jaren in geslaagd zou zijn om voor heel de familie verborgen te houden dat zij haar dochters niet

had laten besnijden. Dat verzoeksters familie dit enkel te weten zou zijn gekomen nadat haar moeder dit

in een kwade opwelling had verteld (administratief dossier, stuk 4, notities van het persoonlijk

onderhoud, p. 13), kan dan ook niet in redelijkheid worden aangenomen. Dienvolgens kan evenmin

worden aangenomen dat de familie razend reageerde op de onthulling van verzoeksters moeder en

eiste dat zij alsnog een besnijdenis zou ondergaan. Indien verzoeksters moeder altijd gekant is geweest

tegen deze praktijk, rijst overigens de vraag waarom zij na al die jaren van gedachten zou veranderen,

thans wel achter een besnijdenis zou staan en aan haar familie en die van verzoeksters vader zou

toegeven dat verzoekster niet werd besneden, een vraag waarop verzoekster tijdens het persoonlijk

onderhoud eveneens het antwoord schuldig diende te blijven (administratief dossier, stuk 4, notities van

het persoonlijk onderhoud, p. 17). Ook in het verzoekschrift komt verzoekster dienaangaande niet

verder dan het louter herhalen van en volharden in haar eerder afgelegde en ongeloofwaardig bevonden

verklaringen dat zij een conflict heeft gehad met haar moeder, waarbij haar moeder bezwaar uitte tegen

haar progressieve levensstijl, alsook problemen had met haar kritiek ten aanzien van de islam en het feit

dat zij een relatie had in Duitsland, en dat haar moeder in een kwade opwelling aan de familie heeft

verteld dat zij niet besneden werd. Dat haar moeder hier achteraf spijt van heeft gehad, zoals nog wordt

gesteld in het verzoekschrift, vindt op geen enkele manier steun in de verklaringen die verzoekster in de

loop van de administratieve procedure heeft afgelegd en waaruit integendeel blijkt dat niet alleen de

familie maar ook haar moeder er thans op zou aandringen dat zij alsnog zou besneden worden

(administratief dossier, stuk 7, vragenlijst CGVS, vraag 3.5.), hetgeen echter, het geheel van wat

voorafgaat indachtig, naar het oordeel van de Raad niet geloofwaardig kan worden geacht. De

verwijzing in het verzoekschrift naar algemene informatie waaruit blijkt dat de prevalentiegraad van

vrouwenbesnijdenis in Egypte uitermate hoog is en dat 87% van de meisjes en vrouwen in de

leeftijdscategorie tussen 15 en 49 jaar besneden werd, kan op zich evenmin volstaan om verzoeksters

geloofwaardigheid te herstellen, noch om de door haar voorgehouden vrees om in geval van terugkeer

naar Egypte vrouwenbesnijdenis te ondergaan te objectiveren, te concretiseren en te individualiseren.

De Raad wijst er in dit verband nog op dat verzoekster tijdens het persoonlijk onderhoud zelf aangaf dat

meisjes in Egypte normaal worden besneden tot de leeftijd van vijftien à zestien jaar (administratief

dossier, stuk 4, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 13 en p. 17), hetgeen ook strookt met de

informatie toegevoegd aan het administratief dossier, waaruit blijkt dat vrouwenbesnijdenis meestal

wordt uitgevoerd op jonge meisjes, ergens tussen de kleutertijd en de leeftijd van vijftien jaar. In zoverre

verzoekster meent dat deze informatie niet recent is aangezien men voor Egypte spreekt van een

prevalentiegraad van 92% op basis van een onderzoek dat werd uitgevoerd in 2014, kan de Raad

slechts vaststellen dat verzoekster zelf geen andersluidende informatie bijbrengt waaruit kan blijken dat

het in Egypte gebruikelijk zou zijn dat meisjes of vrouwen ook op latere leeftijd nog worden besneden.

Zij beperkt zich te dezen tot de stelling dat het feit dat vrouwenbesnijdenis meestal voor de leeftijd van

15 à 16 jaar wordt uitgevoerd met zich meebrengt dat het eveneens na deze leeftijd kan gebeuren en

dat er dus wel degelijk een risico bestaat, en de argumentatie dat in het rapport “Estimation of girls at

risk of female genital mutilation in the European Union – Report” van European Institute for Gender

Equality (EIGE) van 9 november 2018 staat te lezen dat kan verondersteld worden dat in een

migratiecontext de leeftijd van vrouwelijke genitale verminking waarschijnlijk hoger is dan in het land van
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herkomst en de praktijk meer gerelateerd is aan een kans om het gedaan te krijgen dan gekoppeld is

aan een bepaalde leeftijd, en dat het Commissariaat-generaal zich aldus niet zonder meer kan

beroepen op haar leeftijd om hieruit te besluiten dat er geen risico bestaat. De Raad benadrukt in dit

verband vooreerst dat in casu verzoekster echter bezwaarlijk ernstig kan verwijzen naar de

‘migratiecontext’ om te verklaren waarom zij niet werd besneden dan wel aannemelijk te maken dat zij

als dertigjarige vrouw nog steeds een risico loopt om vrouwenbesnijdenis te moeten ondergaan.

Immers, verzoeksters familie had in het land van herkomst ruimschoots de “kans om het gedaan te

krijgen” aangezien verzoekster pas in 2010 naar Europa kwam, op de leeftijd van twintig jaar, met

andere woorden een leeftijd waarop de besnijdenis normaliter reeds zou zijn uitgevoerd in het land van

herkomst. Verzoekster beaamde tijdens het persoonlijk onderhoud overigens zelf dat het ongebruikelijk

is dat zij op 30-jarige leeftijd nog zou worden besneden en gaf toe dat zij nog nooit van een dergelijke

situatie heeft gehoord (administratief dossier, stuk 4, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 17). In de

bestreden beslissing wordt er bovendien nog correct op gewezen dat verzoekster in het kader van haar

verzoek om internationale bescherming in Duitsland in 2017 met geen woord heeft gerept over een

vrees voor besnijdenis, welke vaststelling de geloofwaardigheid van de thans door haar in dit verband

geuite vrees finaal ondermijnt. In acht genomen wat voorafgaat, besluit de Raad in navolging van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat verzoekster er geenszins in slaagt

aannemelijk te maken dat zij als volwassen vrouw bij een terugkeer naar Egypte het risico zou lopen om

alsnog te worden besneden. Bijgevolg maakt zij evenmin aannemelijk dat haar familie in Egypte op die

manier te weten zou komen dat zij geen maagd meer is. De argumentatie in het verzoekschrift,

waarmee verzoekster voor het overige in wezen niet verder komt dan het bekritiseren en tegenspreken

van de gevolgtrekking door de commissaris-generaal en het opperen van de mogelijkheid dat

vrouwenbesnijdenis nog na de leeftijd van vijftien jaar wordt uitgevoerd, kan deze appreciatie niet

ombuigen.

2.6.2.2. De Raad stelt vast dat verzoekster in het verzoekschrift niet ingaat op de door haar geuite vrees

om in geval van terugkeer naar Egypte te worden uitgehuwelijkt, noch op de motieven van de bestreden

beslissing waar dienaangaande terecht het volgende wordt overwogen: “Voorts gaf u vaagweg aan dat

uw familie in Egypte en ook uw moeder willen dat u trouwt met een man naar hun keuze (CGVS, p.10

en p.15-16). Gevraagd of er ooit een specifiek persoon aan u werd voorgesteld, antwoordde u van niet

omdat u niet in Egypte bent (CGVS, p.15-16). Ter bevestiging gevraagd of er aldus nooit een kandidaat

bruidegom aan u werd voorgesteld, beaamde u dat (CGVS, p.16). Gevraagd of daar telefonisch iets

over werd gezegd aan u, antwoordde u dat u dan aangaf dat u daar niets over wilde horen en de

telefoon ophing (CGVS, p.16). In Duitsland verklaarde u evenwel concreter dat uw moeder u wilde

koppelen aan de zoon van een vriendin van haar (zie blauwe map). Het mag verbazen dat u daar nu

niets over vertelde. Wat er ook van zij, dat u zou worden uitgehuwelijkt blijft een louter blote bewering

van uwentwege die u in het licht van voorgaande vaststellingen betreffende uw relatie met uw familie,

geenszins hard heeft gemaakt.” Hieraan kan nog worden toegevoegd dat verzoekster tijdens haar

persoonlijk onderhoud als volgt verklaarde: “En uw zus is ook niet getrouwd, ze is ouder dan u, is dat

dan geen probleem? In Kuwait zijn ze iets beter dan mijn familie in Egypte. Zeker nu want ze is ouder

dan 30 jaar dus het is niet gemakkelijk om haar uit te huwelijken op dit moment. Normaal trouw je als je

25 of 26 bent.” (administratief dossier, stuk 4, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 17). Aangezien

verzoekster ondertussen zelf de leeftijd van 30 jaar heeft bereikt, is het de Raad niet duidelijk waarom

het voorgaande niet eveneens in haar geval van toepassing zou zijn, temeer verzoekster hier nog aan

toevoegde “In Egypte trouwen ze zelfs jonger, op 14 of 15 jaar oud. Als je 20 jaar bent, ben je oud. Als

je niet trouwt, heb je zogezegd geen familie, geen kinderen, geen leven.” Verzoekster werd echter nooit

uitgehuwelijkt en kreeg integendeel op 20-jarige leeftijd de vrijheid om alleen naar Duitsland te

verhuizen om er computerwetenschappen te studeren aan de universiteit.

2.6.2.3. Aangezien verzoekster geenszins heeft weten te overtuigen in haar bewering te zijn opgegroeid

in een strikt religieuze familie, bovendien geen enkel geloof kan worden gehecht aan de door

verzoekster geschetste slechte relatie met haar moeder en bijgevolg evenmin aan haar bewering dat

haar moeder haar zou hebben zwartgemaakt bij haar familie in Egypte, en verzoekster, die zo weze

nogmaals herhaald contacten onderhoudt met verschillende familieleden in Egypte, daarenboven in de

afgelopen jaren met niemand van haar familie om welke reden dan ook concrete problemen heeft

gekend, oordeelt de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen tot slot op goede

gronden “Ten slotte verklaarde u niet langer de islam aan te hangen en u te hebben afgekeerd van

eender welke religie (CGVS, p.5, p.12-13 en p.16). Bij een terugkeer naar Egypte vreest u omwille

hiervan te worden gedood door uw ooms daar het een zonde is om de islam de rug toe te keren (CGVS,

p.14 en p.16-18). Gevraagd wie van uw familie weet dat u niet langer de islam volgt, stelde u dat uw

zus, broers en moeder het weten om hieraan toe te voegen dat uw zus het exacte verhaal kent maar dat
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uw moeder niet alles weet (CGVS, p.16). Volgens uw verklaringen weet ze enkel dat u veranderingen

doormaakt (CGVS, p.16). Gevraagd wat uw familie in Egypte hierover weet, stelde u dat uw moeder aan

de familie van uw vader heeft verteld dat u bent veranderd, zaken in twijfel trekt en niet alles van de

islam gelooft (CGVS, p.16). Gevraagd waarom uw moeder dat zou vertellen aan hen, gaf u als uitleg dat

ze bang is dat u zichzelf zal verliezen en het foute pad kiest (CGVS, p.16). Ook deze bewering dient

evenwel geplaatst te worden in het licht van voorgaande opmerkingen bij de geloofwaardigheid van uw

relaas. U heeft aldus evenmin aannemelijk gemaakt dat uw moeder zou rondvertellen dat u de islam niet

meer aanhangt, noch dat uw familie in Egypte u zou doden moesten ze hiervan op de hoogte zijn.”

Verzoekster benadrukt in het verzoekschrift dat de vrijheid van geloofsovertuiging universeel erkend

werd als mensenrecht, doch brengt hiermee geen enkele concrete indicatie bij dat zij in geval van

terugkeer naar Egypte problemen zou ondervinden met haar familie omdat zij naar eigen zeggen de

islam niet langer aanhangt, laat staan dat zij om deze reden door haar familie zou worden gedood.

2.6.3. De door verzoekster neergelegde documenten zijn niet van dien aard dat zij de appreciatie van

haar verzoek om internationale bescherming in positieve zin kunnen ombuigen. De als bijlage aan het

verzoekschrift gevoegde kopie van een aantal pagina’s uit haar paspoort vormt hoogstens een

aanwijzing van haar identiteit en nationaliteit en werd hoger reeds besproken. De kopie van haar Duitse

verblijfsdocument toont aan dat verzoekster in Duitsland een verblijfsrecht had op basis van haar

studies, hetgeen in het voorgaande niet wordt betwist doch verder niet dienend is voor de beoordeling

van de door haar geuite vrees in geval van terugkeer naar haar land van herkomst. Tot slot verandert

het medisch attest uit België waarin wordt bevestigd dat verzoekster niet werd besneden niets aan de

appreciatie dat het niet geloofwaardig kan worden geacht dat zij bij een terugkeer naar Egypte alsnog

zou worden besneden.

2.6.4. Wanneer zoals in casu geen geloof kan worden gehecht aan het naar voren gebracht asielrelaas,

is er geen reden om dit te toetsen aan de voorwaarden die inzake de erkenning van vluchtelingen

worden gesteld door artikel 1, A (2) van het Verdrag Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als voldaan is aan de cumulatieve

voorwaarden gesteld door artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet, hetgeen – gelet op de

vastgestelde ongeloofwaardigheid van verzoeksters asielmotieven – allerminst het geval is gebleken.

Gelet op de vastgestelde ongeloofwaardigheid van verzoeksters relaas, kan de schending van artikel

48/7 van de Vreemdelingenwet evenmin dienstig worden aangevoerd.

2.7.1. In zoverre verzoekster zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op

haar asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen

dienaangaande. Zij toont niet aan dat zij op deze basis in aanmerking komt voor de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus overeenkomstig artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

Verzoekster toont geen andere concrete persoonlijke kenmerken en omstandigheden aan waaruit blijkt

dat zij een reëel risico loopt op foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, of

een reëel risico op een ernstige bedreiging van het leven of de persoon. Verzoekster maakte immers

doorheen haar verklaringen geen gewag van andere persoonlijke problemen die zij in Egypte zou

hebben gekend of zal kennen.

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

COI Focus “Egypte. Veiligheidssituatie” van 11 december 2019, 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 verzoekster louter door haar aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op een

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

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 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



RvV X - Pagina 17

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. In 2018 en 2019 bleef het geweld in de Sinaï

voortduren. 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 Sinaï 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. Ook in de westelijke woestijn aan de grens met Libië vinden grensoverschrijdende

terreuroperaties plaats. 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, zij plegen voorts sporadische aanslagen op toeristische doelwitten.

Verzoekster betwist deze analyse niet en brengt evenmin 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.

Gelet op de informatie waarop hij vermag acht te slaag, 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 verzoekster 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. 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. De Raad stelt 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, en dat verzoekster de kans

kreeg om haar asielmotieven omstandig uiteen te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen.

De commissaris-generaal heeft het verzoek om internationale bescherming van verzoekster op een

individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen met inachtneming van alle relevante feitelijke

gegevens van de zaak. Het zorgvuldigheidsbeginsel is niet geschonden. Evenmin kan de schending van

het redelijkheidsbeginsel worden volgehouden, aangezien de bestreden beslissing geenszins in

kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd.

2.9. In zoverre verzoekster nog de artikelen 2 en 3 EVRM geschonden acht, dient te worden vastgesteld

dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het onderzoek naar de nood

aan internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.



RvV X - Pagina 18

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

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoekster toont evenmin aan dat zij in aanmerking

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

van de subsidiaire beschermingsstatus.

2.11. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen.

De Raad kan immers volgens artikel 39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot

vernietiging overgaan als hij een onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële

elementen ontbreken waardoor hij niet over de grond van het beroep kan oordelen.

Het enig middel is ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De verzoekende partij wordt niet erkend als vluchteling.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig februari tweeduizend

eenentwintig door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


