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nr. 250 226 van 1 maart 2021

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. COPPENS

Noordlaan 78/3

9200 DENDERMONDE

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 september 2020

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

staatlozen van 28 augustus 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

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

binnengekomen in 2006 en heeft zich vluchteling verklaard op 19 oktober 2018.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 11 juli

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

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 25 juni 2020.

1.3. Op 28 augustus 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 1 september 2020 aangetekend verzonden.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U beweert de Egyptische nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit Behera. U bent niet gehuwd en

hebt geen kinderen. U bent een aanhanger van de soennitische geloofsleer.

In het najaar van 2000 geraakte u in Alexandrië samen met uw neef in een gevecht verwikkeld met een

andere man. U sloeg hem, waarop hij bewusteloos neerviel. Hierna zette u het op een lopen en dook u

onder bij familieleden. Enkele dagen na de vechtpartij hoorde u van uw familieleden die het op hun beurt

hadden gehoord van mensen in hun omgeving dat de familie van het slachtoffer naar u op zoek was om

wraak te nemen. Hierop besloot uw vader u het land uit te sturen.

In oktober 2000 hebt u Egypte verlaten en trok u via Libië naar Italië, waar u een klein jaar verbleef

zonder een verzoek om internationale bescherming in te dienen. Tijdens uw verblijf in Italië hoorde u dat

er een arrestatiebevel tegen u was uitgevaardigd nadat de familie van het slachtoffer van de vechtpartij

tegen u een klacht had ingediend. Na uw verblijf in Italië reisde u via Frankrijk, waar u opnieuw enkele

maanden verbleef zonder een verzoek om internationale bescherming in te dienen, door naar

Nederland. U kwam in 2001 in Nederland terecht en verbleef er tot 2006. In Nederland diende u

evenmin een verzoek om internationale bescherming in.

Omdat een vriend u dit aanraadde, trok u in 2006 naar België. In 2010 en 2011 diende u hier een

aanvraag tot regularisatie in, die door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) werd afgewezen.

In juni of juli 2018 had u contact met een neef van u die in Italië verblijft. U vernam dat het slachtoffer

een jaar na de vechtpartij overleden was en dat de familie van deze man nog steeds uit is op wraak. Uw

neef had vernomen dat een familielid van deze man, waarschijnlijk zijn broer, u in Italië aan het zoeken

was. Hij drukte u op het hart om dit serieus te nemen. Enkele maanden later, op 19 oktober 2018,

besloot u daarom om een verzoek om internationale bescherming in te dienen bij de DVZ.

In het kader van uw verzoek verklaart u de familie van het dode slachtoffer van de vechtpartij te vrezen.

Daarnaast stelt u ook de Egyptische autoriteiten te vrezen omdat zij een arrestatiebevel tegen u hebben

uitgevaardigd. U stelt tevens dat u door de autoriteiten wordt gezocht omdat u in het verleden kritiek

hebt geuit op het regime. Ook verklaart u dat u niet naar Egypte terug kan omdat daar al zolang weg

bent en niets meer te maken hebt met het land. U voegt hieraan toe dat u er niemand kent en dat er

geen vrienden of kennissen hebt en dat uw familieleden daar allemaal hun eigen leven hebben.

Ter staving van uw verzoek legt u volgende documenten neer: een arrestatiebevel; een proces-verbaal

van verhoor opgesteld door een sociaal inspecteur van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale

Wetten dd. 26.07.2018; twee arbeidsovereenkomsten.

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.

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 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.
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Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u een

persoonlijke 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.

Er kan immers geen geloof worden gehecht aan uw verklaringen met betrekking tot uw asielmotieven.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u niet onmiddellijk bij aankomst in Europa een verzoek om

internationale bescherming heeft ingediend, en dat u voor deze laattijdigheid geen afdoende verklaring

kan bieden. Zo verklaart u dat u al in oktober 2000 in Italië aankwam, waar u vervolgens tien maanden

tot een jaar hebt gewoond maar geen verzoek tot internationale bescherming hebt ingediend (zie

notities persoonlijk onderhoud CGVS dd. 25.06.2020 (verder CGVS), p. 8). Vervolgens bracht u vier

maanden door in Frankrijk, waar u evenmin een verzoek om internationale bescherming indiende (ibid.).

Ook in Nederland, waar u van 2001 tot 2006 verbleef, diende u geen verzoek om internationale

bescherming in (ibid.). In de loop van 2006 kwam u in België aan maar het duurde evenwel tot 19

oktober 2018 voor u zich tot de DVZ wendde om een verzoek om internationale bescherming in te

dienden (ibid.).

Van een persoon die beweert vervolgd te worden in zijn land van herkomst en die de bescherming van

het Verdrag van Genève of de subsidiaire bescherming inroept, mag immers redelijkerwijs worden

verwacht dat hij zich, indien hij nood heeft aan bescherming, bij aankomst of zo snel mogelijk daarna

wendt tot de asielinstanties van het onthaalland. Het feit dat u dit niet hebt gedaan en pas na een verblijf

van twintig jaar in verschillende Europese landen een verzoek om internationale bescherming indiende,

ondermijnt de ernst en de geloofwaardigheid van uw voorgehouden nood aan internationale

bescherming. Uw verklaring voor uw laattijdig verzoek om internationale bescherming, namelijk dat u

pas een verzoek indiende op het moment dat uw Egyptische vervolgers u in Europa kwamen zoeken,

kan niet overtuigen (zie CGVS, p. 14). Het doel van internationale bescherming is immers om personen

te beschermen ten aanzien van het land waarvan zij de nationaliteit bezitten en waar zij een persoonlijke

vrees voor vervolging hebben of een reëel risico op ernstige schade lopen. Indien u werkelijk vreesde

om in Egypte te worden opgepakt wegens een incident dat zich voor uw vertrek in 2000 afspeelde, kan

er redelijkerwijze worden verwacht dat u kort na uw aankomst in Europa om deze internationale

bescherming zou verzoeken zodat u niet naar Egypte kon worden teruggestuurd. Uw verklaring geen

verzoek te hebben ingediend zolang uw vervolgers nog in uw land van herkomst woonden en u hier, is

bijgevolg een onzinnige verklaring waar geen rekening mee kan worden gehouden. Bovendien blijkt uit

uw verklaringen en uw administratief dossier dat u zich in 2010 en 2011 liet bijstaan om een procedure

tot regularisatie op te starten (zie CGVS, p. 8). U had dus duidelijk contact met mensen die u wilden

helpen dus men kan aannemen dat ze u hadden kunnen inlichten over de mogelijkheid van het indienen

van een verzoek om internationale bescherming en u kende de weg naar de Belgische asielinstanties.

Bovendien legt u in verband met de vechtpartij die in 2000 de hoofdreden was voor uw vertrek uit

Egypte en in 2018 de hoofdreden voor uw verzoek om internationale bescherming ongeloofwaardige en

tegenstrijdige verklaringen af. Zo hebt u wel heel weinig info over de man die u neersloeg. Zo geeft u

aanvankelijk enkel zijn voornaam, K.(…), op wanneer u naar deze vechtpartij verwijst (zie vragenlijst

CGVS bij DVZ dd. 09.07.2019 (verder DVZ), punt 3.5). Wanneer u bij het CGVS vervolgens gevraagd

wordt om wat meer te vertellen over deze K.(…), stelt u dat u de naam niet precies kent. U voegt eraan

toe dat u de mensen niet kent en dat u ze niet hebt gezien en dat u zich de naam als A.(…) of A.(…)

herinnert (zie CGVS, p. 10). Aangezien uw vechtpartij met deze persoon volgens uw eigen verklaringen

de reden was voor uw vertrek uit Egypte in 2000 en u wegens deze vechtpartij tot op heden wordt

gezocht door de familie van deze man met het oog op wraak, kan redelijkerwijze worden verwacht dat u

zeker bent over de identiteit van deze man.

Daarnaast hebt u ook heel weinig kennis over de familie van deze man. Zo weet u niet of hij getrouwd is

of kinderen had (CGVS, p. 10). Ook kent u de identiteit niet van de familieleden van deze man die naar

u op zoek zijn en waren. U stelt dat deze familieleden al naar u op zoek waren op het moment dat u nog

in Egypte woonde (CGVS, p. 11). Gevraagd wie er precies op zoek was naar u, verklaart u vaagweg dat

het om ‘broers, familieleden, neven’ ging. Gevraagd naar concrete namen, blijft u evenwel het antwoord

schuldig (ibid.). U blijkt evenmin op de hoogte van de identiteit van de man die u volgens uw neef in

Italië kwam zoeken. Hiernaar gevraagd stelt u zijn naam niet te weten en enkel te weten dat het om een

jongeman is van 21 of 22 jaar gaat (CGVS, p. 12). Treffender is dat u noch uw neef zouden weten hoe

deze persoon precies met K.(…) verwant is. U stelt dat uw neef u vertelde dat het een broer of een neef

van hem is en dat het waarschijnlijk zijn broer is (ibid.). Aangezien het feit dat deze man u in Italië is

komen zoeken de hoofdreden is waarom u in 2018 een verzoek om internationale bescherming hebt
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ingediend, mag er redelijkerwijze worden verondersteld dat u ten minste op de hoogte bent van de

identiteit van de persoon of personen door wie u wordt vervolgd. Het feit dat u zo slecht op de hoogte

bent van wie K.(…) en zijn familieleden die u vervolgen precies zijn, ondermijnt in ernstige mate de

geloofwaardigheid van uw verklaringen in verband met deze vechtpartij.

Bovendien spreekt u zichzelf tegen als u bij de DVZ verklaart dat K.(…) twee à drie jaar na uw vlucht

stierf en voor het CGVS verklaart dat dit één jaar na uw vertrek gebeurde (zie vragenlijst CGVS bij DVZ

dd. 09.07.2019, punt 3.5 en zie CGVS, p. 10 en 12).

Uit uw verklaringen blijkt bovendien dat u pas sinds 2018 zou hebben geweten dat K.(…) overleden

was. Immers, gevraagd of u, voordat u van uw neef in Italië in 2018 het nieuws vernam dat de familie

van K.(…) naar u op zoek was en u als gevolg hiervan uw familie in Egypte contacteerde om bewijzen te

verzamelen, door hen al was gecontacteerd met nieuwe informatie over uw persoonlijke situatie, stelt u

merkwaardig genoeg dat u dacht dat deze persoon in Egypte nog leefde en dat u niet eerder op zoek

ging naar documenten aangezien er volgens u geen probleem was (zie CGVS, p. 6). Later gevraagd

wat er met K.(…) gebeurde tussen uw vertrek en zijn overlijden, stelt u dat u eerst nog contact had met

uw familie en dat ze u zeiden dat hij in het ziekenhuis lag en dat er een klacht was, maar dat er dan

jaren passeerden waarin u niets over hem vernam (zie CGVS, p. 10). Het is echter bijzonder vreemd dat

uw familie in Egypte u niet eerder op de hoogte zou hebben gesteld van het overlijden van K.(…). Zelfs

indien uw relatie met uw familie is verwaterd – zoals u beweert – en u daarom nog maar weinig contact

met hen hebt, kan er redelijkerwijze worden verondersteld dat zij u van een dergelijke ingrijpende

gebeurtenis die direct verband houdt met uw vluchtmotieven, op de hoogte zouden hebben gesteld

(CGVS, p. 6).

Ook legt u tegenstrijdige verklaringen af over het tijdstip waarop de familie van K.(…) klacht tegen u

neerlegde. Zo stelt u eerst dat er klacht werd neergelegd nadat de familie hoorde dat u uit Egypte was

vertrokken, maar stelt u nadien dat er pas klacht werd neergelegd nadat K.(…) stierf (zie CGVS, p. 10,

11 en 12). Er kan redelijkerwijze worden verondersteld dat u eenduidiger verklaringen zou kunnen

afleggen over de chronologie van deze gebeurtenissen.

Bovendien valt uw verklaring dat u deze zaak in Egypte jarenlang zelf vergeten was en dat ze wat u

betreft niet bestond omdat u meende dat die persoon daar nog leefde niet te rijmen met uw latere

verklaringen dat de familie van K.(…) al meteen na de vechtpartij wraak wilde nemen en op zoek gingen

naar u, waardoor u in Egypte moest onderduiken en besloot het land te verlaten (zie CGVS, p. 6 en 11).

Overigens stelt u, gevraagd waarom u denkt dat de familie van K.(…) plots na al die jaren naar u op

zoek is, dat dat een normale zaak is aangezien wraak nooit wordt vergeten (zie CGVS, p. 13). Indien u

werkelijk Egypte hebt verlaten uit vrees dat u het slachtoffer zou worden van bloedwraak, kan er

redelijkerwijze worden verondersteld dat u uw problematiek ook na uw vertrek ernstiger zou opnemen

en u er niet zomaar zou vanuit gaan dat deze zaak geen probleem meer stelde voor u.

In verband met het arrestatiebevel dient gezegd dat hierin staat dat u gezocht zou worden voor de

uitvoering van een gerechtelijke uitspraak van de strafwerkbank van Kafr al-Dawwar van 1998. Dit is

strijdig met uw verklaringen over uw beweerde problemen met de autoriteiten als gevolg van uw gevecht

met Khalid in 2000.

Op basis van al het bovenstaande dient te worden besloten dat er geen geloof kan worden gehecht aan

uw verklaringen dat u in Egypte door de familie van K.(…) wordt vervolgd en bij een terugkeer naar het

land het slachtoffer riskeert te worden van bloedwraak.

Bovendien legt u tegenstrijdige verklaringen af over uw vervolging door de Egyptische autoriteiten. Zo

verklaart u aanvankelijk voor de DVZ dat u de Egyptische autoriteiten vreest omdat de staatsveiligheid

in 2004 of 2005 twee keer naar u op zoek is geweest omdat u vele kritiek uitte op de regering, maar

komt dit gegeven in uw verklaringen voor het CGVS aanvankelijk niet aan bod. Als u aan het begin van

uw persoonlijk onderhoud gevraagd wordt of u politieke sympathieën heeft en/of politieke activiteiten

onderneemt, stelt u dat u vroeger niet akkoord was met het beleid van Hosni Moebarak en dat dit één

van de redenen is waarom u het land verliet (zie CGVS, p. 7). U stelt dat onder Al Sisi de situatie nog

veel slechter is en dat u ook hem niet graag hebt (ibid.). Vervolgens gevraagd of u uw mening dan ooit

op één of ander platform verkondigde en op één of andere manier politiek actief was, antwoordt u echter

ontkennend (ibid.).
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Later in het interview gevraagd waarom u niet naar Egypte terug kan, verwijst u enkel naar de

problemen met K.(…) en het feit dat u hier al twintig jaar bent en niets meer te maken hebt met Egypte

(zie CGVS, p. 9). Wanneer u geconfronteerd wordt met uw eerdere verklaringen bij de DVZ dat de

staatsveiligheid naar u op zoek is gegaan, stelt u dat dit waarschijnlijk verkeerd werd genoteerd en dat

niet de staatsveiligheid maar wel de politie naar u op zoek was (zie CGVS, p. 13). U stelt dat ze u

kwamen zoeken na de aangifte die er tegen u was gedaan. Gevraagd of de autoriteiten nog op andere

momenten naar u op zoek zijn geweest, stelt u dat er geen andere reden was om u te zoeken. Ermee

geconfronteerd dat u bij de DVZ wel degelijk nog een andere reden hebt vermeld, stelt u dat u zich die

niet herinnert. Wanneer vervolgens wordt verwezen naar uw verklaring dat men u zocht omdat u kritiek

uitte op de regering, valt u uit de lucht. Daarna stelt u dat u lang geleden iets op Facebook fabriceerde

en stelt u merkwaardig genoeg toch dat de staatsveiligheid u zocht (ibid.). U stelt echter dat dit slechts

één keer gebeurde en spreekt daarmee opnieuw uw verklaringen zoals u die voor de DVZ aflegde,

tegen (zie CGVS, p. 13-14).

Hierop gevraagd of u de Facebookpost in kwestie nog hebt, stelt u merkwaardig genoeg dat u het lang

geleden is en u toen geen Facebook had maar het mondeling deed ‘op dezelfde manier als de mensen

die het op Facebook doen’ (zie CGVS, p. 14). Gevraagd aan wie u dan mondeling uw mening gaf, komt

u echter niet verder dan te zeggen ‘mensen, zoals iedereen, familie en vrienden’. Als u hierna gevraagd

wordt waarom de staatsveiligheid u hiervoor dan niet eerder is komen zoeken dan 2004 of 2005 stelt u

echter dat dit niet kan en ontkent u dit te hebben gezegd (ibid.).

Gelet op bovenstaande kan er geen geloof worden gehecht aan uw verklaringen dat u door de

Egyptische autoriteiten wordt vervolgd wegens uw politieke visie of uw politiek activisme. In dit verband

dient nog te worden benadrukt dat u volgens uw eigen verklaringen in 2009 in het kader van uw

aanvraag tot regularisatie een paspoort hebt aangevraagd bij de Egyptische ambassade in Antwerpen

en dat u dit zonder problemen hebt verkregen (zie CGVS, p. 5).

Wat betreft uw verklaring dat u niet naar Egypte terug kan omdat u er al in geen twintig jaar meer bent

geweest, u met Egypte niets meer te maken hebt en u nauwelijks nog contact hebt met uw familie, wordt

ten eerste opgemerkt dat het feit dat u reeds lang buiten Egypte verblijft op zich niet wordt betwist maar

dat dit element geen verband met één van de criteria zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie blijkt,

meer bepaald ras, nationaliteit, politieke of religieuze overtuiging of het behoren tot een sociale groep.

Evenmin kan dit element als een risico op ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming worden beschouwd, temeer daar bijna uw hele familie nog steeds in Egypte woont

(verklaring DVZ, vraag 13 en 17). Dat het contact tussen u en uw familie verwaterd zou zijn is een

loutere bewering die bovendien moeilijk te rijmen valt met uw beschrijving over het recente contact

tussen u en uw vader, broer en neef (CGVS, p. 4 en 6).

De overige door u neergelegde documenten veranderen niets aan bovenstaande vaststellingen. Deze

documenten tonen enkel aan dat u hier in België gewerkt hebt en dat u bij de FOD Werkgelegenheid,

Arbeid en Sociaal Overleg een aanvraag indiende voor het statuut van slachtoffer van mensenhandel

met economische uitbuiting, elementen die in deze beslissing niet dadelijk ter discussie staan.

U bent er aldus niet in geslaagd om een gegronde vrees voor vervolging zoals bedoeld in de

Vluchtelingenconventie van Genève of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald

in artikel 48/4, §, a) of b) van de Vreemdelingenwet aannemelijk te maken.

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
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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. 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 eist 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 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 WS in Sinaï, maar het terrorisme in geheel Egypte te elimineren. Bij de

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.

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.

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 de artikelen 48/3 en 48/4 van de wet van 15

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

van vreemdelingen (Vreemdelingenwet), voert verzoeker aan dat het Commissariaat-generaal voor de
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vluchtelingen en de staatlozen zijn verklaringen op meerdere vlakken al te geforceerd uit hun context

haalt en hieruit veel te vergaande conclusies trekt aangaande zijn geloofwaardigheid. Verzoeker

benadrukt dat hij enkel en alleen om internationale bescherming verzoekt omwille van het incident in

2000 en zijn daaruit volgende vrees voor bloedwraak. Het klopt dat verzoeker eerder terloops en omdat

hij ernaar bevraagd wordt, vertelt dat hij in het verleden ook al eens kritiek uitte op de verschillende

regimes, dat hij daardoor ook al eens in contact kwam met politie en vertegenwoordigers van diezelfde

regimes en dat hij, los van dat alles, ook al jaren zin had om Egypte te verlaten omwille van de

algemene politieke en economische malaise, doch verzoeker is consequent en duidelijk over wat de

enige en echte reden is geweest van zijn aanvraag tot internationale bescherming, met name zijn vrees

voor bloedwraak omwille van het incident in 2000. Het is ook dit incident dat ook verzoekers vader heeft

doen beseffen dat hij zijn zoon het land uit moest krijgen omwille van het specifieke gevaar van

bloedwraak, los van de algehele politieke en economische malaise. Verzoeker voert aan dat het

Commissariaat-generaal uit het oog verliest dat hij recent opnieuw werd geconfronteerd met de nog

steeds aanwezige hang naar wraak vanwege de familie van het slachtoffer. Deze confrontatie kwam

bovenop het feit dat verzoeker, nu hij in de veertig is en al zolang in België is, meer en meer beseft dat

zijn illegaal verblijf zou uitmonden in een gedwongen terugvlucht naar zijn land van herkomst alwaar hij

zich dus in extreme kwetsbaarheid zou bevinden. Verzoeker voegt hier nog aan toe: “Overigens

vermeldt de bestreden beslissing op pagina 3 dat het door verzoeker overgemaakte arrestatiebevel zou

stellen dat hij gezocht wordt voor de uitvoering van een gerechtelijke uitspraak van de ‘strafwerkbank’

van Kaff al - Dawwar van 1998, wat dan strijdig zou zijn met zijn verklaringen dat hij ook door de

overheid wordt gezocht omwille van zijn gevecht met Khalid in 2000. Geconfronteerd met deze passage

kan verzoeker op heden slechts verbaasd vaststellen dat hij hierover niet werd bevraagd in het verhoor

d.d. 25 juni 2020, noch in enig ander verhoor.

Verzoeker zal dit dan ook verder nagaan, en maakt voorbehoud om hierover verder weerwoord te geven

in de komende tijd.”

Er worden geen nieuwe documenten aan het verzoekschrift gevoegd.

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

geweigerd omdat (i) het feit dat hij pas na een verblijf van twintig jaar in verschillende Europese landen

een verzoek om internationale bescherming indiende en hij voor deze laattijdigheid geen afdoende

verklaring kan bieden de ernst en de geloofwaardigheid van zijn voorgehouden nood aan internationale

bescherming ondermijnt, (ii) geen geloof kan worden gehecht aan zijn verklaringen dat hij in Egypte

door de familie van K. wordt vervolgd en bij een terugkeer het slachtoffer riskeert te worden van een

bloedwraak daar (1) hij ongeloofwaardige en tegenstrijdige verklaringen aflegt in verband met de

vechtpartij die in 2000 de hoofreden was voor zijn vertrek en in 2018 de hoofdreden is voor zijn verzoek

om internationale bescherming, hij in het bijzonder niet zeker blijkt te zijn over de identiteit van de man

die hij neersloeg, hij ook heel weinig kennis heeft over de familie van deze man en hij evenmin de

identiteit kent van de familieleden van deze man die naar hem op zoek zijn en waren, noch van de man

die hem volgens zijn neef in Italië kwam zoeken, (2) hij zich bovendien tegenspreekt over het tijdstip

waarop K. zou zijn overleden, (3) het bijzonder vreemd is dat zijn familie in Egypte hem pas in 2018 op

de hoogte zou hebben gesteld van het overlijden van K. en, zelfs indien zijn relatie met zijn familie is

verwaterd zoals hij beweert, redelijkerwijs kan worden verondersteld dat zij hem van een dergelijke

ingrijpende gebeurtenis die direct verband houdt met zijn vluchtmotieven op de hoogte zouden hebben

gesteld, (4) hij ook tegenstrijdige verklaringen aflegt over het tijdstip waarop de familie van K. klacht

tegen hem neerlegde, (5) zijn verklaring dat hij deze zaak in Egypte jarenlang zelf vergeten was en dat

ze wat hem betreft niet bestond omdat hij meende dat die persoon daar nog leefde niet te rijmen valt

met zijn latere verklaringen dat de familie van K. al meteen na de vechtpartij wraak wilde nemen en op

zoek ging naar hem, waardoor hij in Egypte moest onderduiken en besloot het land te verlaten, en met

zijn stelling dat het een normale zaak is dat de familie van K. plots na al die jaren op zoek is naar hem

aangezien wraak nooit wordt vergeten, en dan ook redelijkerwijs kan worden verondersteld dat hij zijn

problematiek ook na zijn vertrek ernstiger zou opnemen en hij er niet zomaar zou vanuit gaan dat deze

zaak geen probleem meer stelde voor hem en (6) het arrestatiebevel stelt dat hij gezocht zou worden

voor de uitvoering van een gerechtelijke uitspraak van de strafwerkbank van Kafr al-Dawwar van 1998,

hetgeen strijdig is met zijn verklaringen over zijn beweerde problemen met de autoriteiten als gevolg van

zijn gevecht met K. in 2000, (iii) hij tegenstrijdige verklaringen aflegt over zijn vervolging door de

Egyptische autoriteiten omdat hij kritiek uitte op de regering zodat geen geloof kan worden gehecht aan

zijn verklaringen dat hij door de Egyptische autoriteiten wordt vervolgd wegens zijn politieke visie of zijn

politiek activisme, en in dit verband nog dient te worden benadrukt dat hij volgens zijn verklaringen in

2009 in het kader van zijn aanvraag tot regularisatie een paspoort heeft aangevraagd bij de Egyptische

ambassade in Antwerpen en dat hij dit zonder problemen heeft verkregen, (iv) het feit dat hij reeds lang
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buiten Egypte verblijft geen verband houdt met één van de criteria zoals bepaald in de

Vluchtelingenconventie en dit element evenmin als een risico op ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming kan worden beschouwd, temeer daar bijna zijn hele familie nog

steeds in Egypte woont en zijn stelling dat het contact tussen hem en zijn familie verwaterd zou zijn een

loutere bewering is die bovendien moeilijk te rijmen valt met zijn beschrijving over het recente contact

tussen hem en zijn vader, broer en neef, (v) de overige door hem neergelegde documenten enkel

aantonen dat hij in België gewerkt heeft en dat hij bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Overleg een aanvraag indiende voor het statuut van slachtoffer van mensenhandel met economische

uitbuiting en (vi) 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 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.

2.3. 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;

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

2.4. 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.

2.4.1. Zo wijst de commissaris-generaal vooreerst terecht op verzoekers extreem laattijdige verzoek om

internationale bescherming: “Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u niet onmiddellijk bij aankomst in

Europa een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend, en dat u voor deze laattijdigheid

geen afdoende verklaring kan bieden. Zo verklaart u dat u al in oktober 2000 in Italië aankwam, waar u

vervolgens tien maanden tot een jaar hebt gewoond maar geen verzoek tot internationale bescherming

hebt ingediend (zie notities persoonlijk onderhoud CGVS dd. 25.06.2020 (verder CGVS), p. 8).

Vervolgens bracht u vier maanden door in Frankrijk, waar u evenmin een verzoek om internationale

bescherming indiende (ibid.). Ook in Nederland, waar u van 2001 tot 2006 verbleef, diende u geen

verzoek om internationale bescherming in (ibid.). In de loop van 2006 kwam u in België aan maar het

duurde evenwel tot 19 oktober 2018 voor u zich tot de DVZ wendde om een verzoek om internationale

bescherming in te dienden (ibid.).

Van een persoon die beweert vervolgd te worden in zijn land van herkomst en die de bescherming van

het Verdrag van Genève of de subsidiaire bescherming inroept, mag immers redelijkerwijs worden

verwacht dat hij zich, indien hij nood heeft aan bescherming, bij aankomst of zo snel mogelijk daarna

wendt tot de asielinstanties van het onthaalland. Het feit dat u dit niet hebt gedaan en pas na een verblijf

van twintig jaar in verschillende Europese landen een verzoek om internationale bescherming indiende,

ondermijnt de ernst en de geloofwaardigheid van uw voorgehouden nood aan internationale

bescherming. Uw verklaring voor uw laattijdig verzoek om internationale bescherming, namelijk dat u

pas een verzoek indiende op het moment dat uw Egyptische vervolgers u in Europa kwamen zoeken,

kan niet overtuigen (zie CGVS, p. 14). Het doel van internationale bescherming is immers om personen

te beschermen ten aanzien van het land waarvan zij de nationaliteit bezitten en waar zij een persoonlijke

vrees voor vervolging hebben of een reëel risico op ernstige schade lopen. Indien u werkelijk vreesde

om in Egypte te worden opgepakt wegens een incident dat zich voor uw vertrek in 2000 afspeelde, kan

er redelijkerwijze worden verwacht dat u kort na uw aankomst in Europa om deze internationale

bescherming zou verzoeken zodat u niet naar Egypte kon worden teruggestuurd. Uw verklaring geen

verzoek te hebben ingediend zolang uw vervolgers nog in uw land van herkomst woonden en u hier, is

bijgevolg een onzinnige verklaring waar geen rekening mee kan worden gehouden. Bovendien blijkt uit

uw verklaringen en uw administratief dossier dat u zich in 2010 en 2011 liet bijstaan om een procedure

tot regularisatie op te starten (zie CGVS, p. 8). U had dus duidelijk contact met mensen die u wilden

helpen dus men kan aannemen dat ze u hadden kunnen inlichten over de mogelijkheid van het indienen

van een verzoek om internationale bescherming en u kende de weg naar de Belgische asielinstanties.”

Verzoekers houding 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 nogmaals 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. Met de argumentatie in het

verzoekschrift dat hij nu eenmaal recent opnieuw werd geconfronteerd met de nog steeds aanwezige

hang naar wraak vanwege de familie van het slachtoffer en hij bovendien, nu hij in de veertig is en al

zolang in België is, meer en meer besefte dat zijn illegaal verblijf zou uitmonden in een gedwongen

terugkeer naar Egypte, alwaar hij zich dus in extreme kwetsbaarheid zou bevinden, brengt verzoeker

geen overtuigende verklaring bij die kan vergoelijken waarom hij al die jaren 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. Zoals reeds terecht wordt uiteengezet in de bestreden beslissing, slaagt verzoeker er overigens

niet in aannemelijk te maken dat hij pas in 2018 zou hebben vernomen dat K. overleden was, dat de

familie van deze man nog steeds uit is op wraak en dat een familielid van deze man in Italië naar hem

op zoek was. Met het louter volharden in zijn verklaringen in dit verband brengt verzoeker geen

argumenten bij die de motieven dienaangaande zoals opgenomen in de bestreden beslissing in een

ander daglicht kunnen plaatsen en zijn geloofwaardigheid kunnen herstellen. Indien verzoeker werkelijk

Egypte heeft verlaten uit vrees dat hij het slachtoffer zou worden van bloedwraak en hij bovendien reeds

tijdens zijn verblijf in Italië hoorde dat er een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd nadat de

familie van het slachtoffer van de vechtpartij klacht tegen hem had ingediend (administratief dossier,
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stuk 5, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 12), kan bovendien worden verwacht dat hij zijn

problematiek ook na zijn vertrek uit Egypte ernstig zou nemen en dat hij na zijn aankomst in Europa om

internationale bescherming zou verzoeken zodat hij niet naar Egypte kon worden teruggestuurd.

Verzoeker heeft immers, zoals hij ook zelf aangeeft in het verzoekschrift, jarenlang illegaal in Europa en

in België verbleven 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 zich pas achttien jaar na

zijn aankomst in Europa vluchteling heeft verklaard toont aan dat hij internationale bescherming niet

dringend noodzakelijk achtte, hetgeen niet strookt met de houding van een persoon die beweert zijn

land van herkomst te zijn ontvlucht uit 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. Verzoekers extreem laattijdige verzoek om internationale bescherming vormt aldus een

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

Deze vaststelling ondermijnt naar het oordeel van de Raad reeds in niet geringe mate de ernst en de

geloofwaardigheid van de door verzoeker geschetste vrees.

2.4.2. Verzoeker volhardt in het verzoekschrift slechts in zijn verklaringen dat hij internationale

bescherming verzoekt omwille van het incident dat zich heeft voorgedaan in 2000 en zijn daaruit

volgende vrees voor bloedwraak. Hij herhaalt ook dat hij recent opnieuw werd geconfronteerd met de

nog steeds aanwezige hang naar wraak vanwege de familie van het slachtoffer. Verzoeker meent dat

het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen zijn verklaringen op meerdere

vlakken al te geforceerd uit hun context haalt en hieruit veel te vergaande conclusies trekt aangaande

zijn geloofwaardigheid, doch hij onderneemt geen enkele concrete poging om de pertinente motieven

van de bestreden beslissing te weerleggen of te ontkrachten waar terecht wordt geoordeeld dat geen

geloof kan worden gehecht aan zijn verklaringen dat hij in Egypte door de familie van K. wordt vervolgd

en bij een terugkeer het slachtoffer riskeert te worden van een bloedwraak aangezien (1) hij

ongeloofwaardige en tegenstrijdige verklaringen aflegt in verband met de vechtpartij die in 2000 de

hoofreden was voor zijn vertrek en in 2018 de hoofdreden is voor zijn verzoek om internationale

bescherming, hij in het bijzonder niet zeker blijkt te zijn over de identiteit van de man die hij neersloeg,

hij ook heel weinig kennis heeft over de familie van deze man en hij evenmin de identiteit kent van de

familieleden van deze man die naar hem op zoek zijn en waren, noch van de man die hem volgens zijn

neef in Italië kwam zoeken, (2) hij zich bovendien tegenspreekt over het tijdstip waarop K. zou zijn

overleden, (3) het bijzonder vreemd is dat zijn familie in Egypte hem pas in 2018 op de hoogte zou

hebben gesteld van het overlijden van K. en, zelfs indien zijn relatie met zijn familie is verwaterd zoals

hij beweert, redelijkerwijs kan worden verondersteld dat zij hem van een dergelijke ingrijpende

gebeurtenis die direct verband houdt met zijn vluchtmotieven op de hoogte zouden hebben gesteld, (4)

hij ook tegenstrijdige verklaringen aflegt over het tijdstip waarop de familie van K. klacht tegen hem

neerlegde, (5) zijn verklaring dat hij deze zaak in Egypte jarenlang zelf vergeten was en dat ze wat hem

betreft niet bestond omdat hij meende dat die persoon daar nog leefde niet te rijmen valt met zijn latere

verklaringen dat de familie van K. al meteen na de vechtpartij wraak wilde nemen en op zoek ging naar

hem, waardoor hij in Egypte moest onderduiken en besloot het land te verlaten, en met zijn stelling dat

het een normale zaak is dat de familie van K. plots na al die jaren op zoek is naar hem aangezien wraak

nooit wordt vergeten, en dan ook redelijkerwijs kan worden verondersteld dat hij zijn problematiek ook

na zijn vertrek ernstiger zou opnemen en hij er niet zomaar zou vanuit gaan dat deze zaak geen

probleem meer stelde voor hem en (6) het arrestatiebevel stelt dat hij gezocht zou worden voor de

uitvoering van een gerechtelijke uitspraak van de strafwerkbank van Kafr al-Dawwar van 1998, hetgeen

strijdig is met zijn verklaringen over zijn beweerde problemen met de autoriteiten als gevolg van zijn

gevecht met K. in 2000. In zoverre verzoeker nog hekelt dat hij tijdens het persoonlijk onderhoud niet

werd geconfronteerd met het feit dat de inhoud van het arrestatiebevel niet strookt met de verklaringen

die hij hierover heeft afgelegd, merkt de Raad vooreerst op dat geen enkele wettelijke bepaling de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verplicht om de verzoeker om

internationale bescherming attent te maken op of te confronteren met de voor hem nadelige elementen

en geen enkele rechtsregel voorschrijft dat de commissaris-generaal de verzoeker om internationale

bescherming vooraf moet confronteren met zijn bevindingen en besluit. Voorts benadrukt de Raad dat

het evident is dat verzoeker zelf de verantwoordelijkheid draagt voor de stukken die hij neerlegt en dat

redelijkerwijs van hem mag worden verwacht dat hij een correcte toelichting kan geven bij de inhoud

ervan, quod non in casu. Uit de lezing van het administratief dossier blijkt dat verzoeker tijdens het

persoonlijk onderhoud werd bevraagd over het arrestatiebevel dat hij neerlegt ter ondersteuning van zijn

verzoek om internationale bescherming en dat hij uitdrukkelijk verklaarde dat dit arrestatiebevel verband

houdt met de vechtpartij waarbij hij 20 jaar geleden betrokken zou zijn geweest (administratief dossier,

stuk 5, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 3-4 en p. 11), hetgeen zoals correct wordt opgemerkt

in de bestreden beslissing op geen enkele manier te verenigen valt met de inhoud van het document in
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kwestie. De Raad stelt vast dat verzoeker ook in voorliggend verzoekschrift en tot op heden niet de

minste verklaring geeft voor de vastgestelde discrepantie tussen de inhoud van het arrestatiebevel en

de verklaringen die hij hieromtrent heeft afgelegd. Volledigheidshalve merkt de Raad nog op dat

verzoeker bovendien flagrant tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd over de wijze waarop zijn familie

in het bezit zou zijn gekomen van dit document. Zo verklaarde hij bij aanvang van het persoonlijk

onderhoud: “Er is 1 document waarover ik wil spreken. – Welk document? Ik had 20 jaar geleden een

probleem met iemand in Egypte, ik heb hem op zijn hoofd geslagen. Hij is later overleden. Er werd toen

een aangifte tegen mij gedaan. (…) Toen ik asiel aangevraagd heb, heb ik mij tot een advocaat gewend.

Die vroeg of ik mijn problemen met documenten kon bewijzen. Ik heb toen contact opgenomen met mijn

vader en mijn broer. Die hebben alles geprobeerd om iets te krijgen. En zij konden de eerste aangifte

bemachtigen, die ligt bij jou. – Spreekt u dan over dit document? [PO houdt document op] Dat is een

arrestatiebevel tegen u. (…) en toen de documenten nodig waren, heb ik met mijn vader contact

opgenomen. Dat is een oudere man. Hij heeft gevraagd aan mijn broer om iets te vinden voor mij. Via

de advocaat hebben ze die documenten gekregen, ze hebben die documenten dan naar mij gestuurd

met iemand.” (administratief dossier, stuk 5, notities van het persoonlijk onderhoud, p. 3-4). In strijd met

deze verklaringen, die niet anders kunnen geïnterpreteerd worden dan dat verzoekers familie naar

aanleiding van zijn vraag om documenten te verzamelen ter ondersteuning van zijn verzoek om

internationale bescherming veel moeite heeft moeten doen om het arrestatiebevel in handen te krijgen,

beweerde verzoeker later tijdens het persoonlijk onderhoud echter: “Die document dat bij u was, dat is

een soort van arrestatiebevel, dat wordt naar huis gebracht. Er staat op dat als ik terugkeer naar daar ik

meteen zal worden opgepakt, aan de havens en de luchthaven. Dat is wel van 20 jaar geleden, ik weet

niet of dat nog geldig is. – Dat is het originele arrestatiebevel dan? ja, ik vroeg het originele, dat is het.

Het is een zeer oud document. – Dat document werd dan afgegeven bij uw ouderlijk huis, aan uw

vader? ja. – Wanneer kreeg hij dat document? Is lang geleden, ik ben vertrokken, hij overleed na 1 jaar

en dan is er klacht neergelegd. (…)” (administratief dossier, stuk 5, notities van het persoonlijk

onderhoud, p. 11-12). Verzoekers tegenstrijdige en gebrekkige verklaringen omtrent het arrestatiebevel

en de wijze waarop zijn familie dit document heeft verkregen doen niet alleen verder afbreuk aan zijn

algehele geloofwaardigheid, doch maken tevens dat aan het arrestatiebevel geen objectieve

bewijswaarde kan worden verleend.

2.4.3. Tot slot stelt de Raad vast dat verzoeker evenmin enig concreet verweer voert tegen de motieven

van de bestreden beslissing waar nog terecht wordt vastgesteld dat (1) hij tegenstrijdige verklaringen

aflegt over zijn vervolging door de Egyptische autoriteiten omdat hij kritiek uitte op de regering zodat

geen geloof kan worden gehecht aan zijn verklaringen dat hij door de Egyptische autoriteiten wordt

vervolgd wegens zijn politieke visie of zijn politiek activisme, en in dit verband nog wordt opgemerkt dat

hij volgens zijn verklaringen in 2009 in het kader van zijn aanvraag tot regularisatie een paspoort heeft

aangevraagd bij de Egyptische ambassade in Antwerpen en dat hij dit zonder problemen heeft

verkregen en (2) het feit dat hij reeds lang buiten Egypte verblijft geen verband houdt met één van de

criteria zoals bepaald in de Vluchtelingenconventie en dit element evenmin als een risico op ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming kan worden beschouwd, temeer daar

bijna zijn hele familie nog steeds in Egypte woont en zijn stelling dat het contact tussen hem en zijn

familie verwaterd zou zijn een loutere bewering is die bovendien moeilijk te rijmen valt met zijn

beschrijving over het recente contact tussen hem en zijn vader, broer en neef. Verzoeker stelt in het

verzoekschrift slechts dat hij eerder terloops en omdat hij erover bevraagd werd heeft verteld dat hij in

het verleden ook wel eens kritiek uitte op de verschillende regimes en daardoor ook al eens in contact

kwam met de politie en vertegenwoordigers van diezelfde regimes – waarmee hij er echter niet in slaagt

om de in de bestreden beslissing vastgestelde tegenstrijdigheden in zijn verklaringen uit te klaren –,

alsook dat hij los van dit alles al jaren zin had om Egypte te verlaten omwille van de algemene politieke

en economische malaise. Hij benadrukt echter expliciet dat zijn vrees voor bloedwraak omwille van het

incident in 2000 de enige en echte reden is voor zijn verzoek om internationale bescherming. De Raad

kan dan ook niet anders dan vaststellen dat verzoeker thans zelf beaamt dat hij op grond van voormelde

asielmotieven geen internationale bescherming behoeft.

2.4.4. De overige door verzoeker neergelegde documenten zijn niet van dien aard dat zij de appreciatie

van zijn verzoek om internationale bescherming in positieve zin kunnen ombuigen. Zoals reeds correct

wordt gesteld in de bestreden beslissing, tonen deze documenten enkel aan dat verzoeker in België

heeft gewerkt en dat hij bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een aanvraag indiende

voor het statuut van slachtoffer van mensenhandel met economische uitbuiting. Verzoeker verklaarde

over het proces-verbaal van verhoor opgesteld door een sociaal inspecteur van de Algemene Directie

Toezicht op de Sociale Wetten dd. 26 juli 2018 en de twee arbeidsovereenkomsten overigens zelf dat

deze documenten geen uitstaans hebben met zijn verzoek om internationale bescherming maar hij deze
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stukken louter neerlegt omdat zijn advocaat hem had aangeraden om alle documenten in te dienen die

bewijzen dat hij al jaren in België verblijft (administratief dossier, stuk 5, notities van het persoonlijk

onderhoud, p. 4-5).

2.4.5. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de

zin van artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet in aanmerking worden genomen.

2.5.1. In zoverre verzoeker zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen beroept op zijn

asielmotieven, kan dienstig worden verwezen naar de hoger gedane vaststellingen dienaangaande. Hij

toont niet aan dat hij op deze basis in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire

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

toont geen andere concrete persoonlijke kenmerken en omstandigheden aan waaruit blijkt dat hij 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. Verzoeker maakte immers doorheen zijn

verklaringen geen gewag van andere persoonlijke problemen die hij in Egypte zou hebben gekend of zal

kennen.

2.5.2. 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 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 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

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
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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.

Verzoeker 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 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.

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

van artikel 48/3 van de 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.

Het enig middel is ongegrond. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn geheel overgenomen.

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 een maart tweeduizend eenentwintig door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


