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nr. 259 619 van 26 augustus 2021

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat L. RECTOR

J. P. Minckelersstraat 164

3000 LEUVEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Egyptische nationaliteit te zijn, op 16 augustus 2021

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

staatlozen van 6 augustus 2021.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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 19 augustus 2021 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

23 augustus 2021.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. POLLET.

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

RECTOR en van attaché E. GUSSE, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker, die verklaart de Egyptische nationaliteit te bezitten, dient een verzoek om internationale

bescherming in op 2 juli 2021 vanuit het gesloten centrum Caricole, nadat hij aan de grens werd

tegengehouden door de Federale politie op 19 juni 2021, hem op dezelfde dag een beslissing tot

terugdrijving (bijlage 11) werd betekend en nadat hij geweigerd had te vertrekken met de voor hem

geboekte vlucht op 1 juli 2021.

1.2. Op 6 augustus 2021 neemt de commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

(hierna ‘de commissaris-generaal’) de beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en de

subsidiaire beschermingsstatus (artikel 57/6/1 § 1, tweede lid). Dit is de bestreden beslissing.
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De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een staatsburger van Egypte en bent u afkomstig van het dorp Al Abshit

in het departement Gharbiya, waar u steeds hebt gewoond tot uw vertrek. U hebt uw middelbare school

afgemaakt en u werkte als landbouwer in Egypte. U huwde met A. A. A. op 15 september 2013 in Al

Abshit en u kreeg drie kinderen met haar: I., Y. en Z.. U hebt Egypte verlaten op 2 november 2015

omwille van de toenmalige algemene veiligheidssituatie. U reisde via Rusland naar Noorwegen, waar u

een verzoek om internationale bescherming indiende. U ontving een weigeringsbeslissing. U bleef 25

dagen in Noorwegen, waarna u naar Frankrijk vertrok. U bleef een jaar in Frankrijk en vertrok

vervolgens naar Italië, waar u tot maart 2021 verbleef, waarna u naar Egypte op vakantie vertrok.

Op 1 juni 2021 werd uw oudste zoon I. geslagen door een ander kind in het dorp. Uw zoon kwam

huilend naar huis, waarna uw jongste broer A. naar het andere kind ging en hem sloeg. Een familielid

van het kind in kwestie, A. S., kwam tussen en stak uw broer met een mes in zijn arm. Een paar

aanwezige jongeren sloegen uw broer A.. U ging ook ter plaatse om het conflict op te lossen. U werd

eveneens geslagen en u had wonden aan uw arm, de zijkant van uw rug en aan uw been. Toen uw

oudste broer hoorde dat er problemen waren, kwam hij naar jullie met een vuurwapen. Uw broer schoot

op de grond om de andere familie bang te maken. De kogel ketste af en A. S. werd door de kogel

geraakt. Hij stierf aan zijn verwondingen. Uw twee broers en uzelf zijn direct gevlucht.

U vertrok diezelfde dag alleen naar Caïro. Op 5 of 6 juni werd er een gesprek georganiseerd tussen uw

familie en de familie van A. S.. Uw familie deed een voorstel om de dood van Ahmed geldelijk te

compenseren maar de familie van Ahmed was niet akkoord en verklaarde bloedwraak te willen. Op 15

juni kwam het hoofd van de familie S. en vader van A., M., naar uw vader. Hij vroeg waar zijn zonen zich

bevonden. Uw vader zei dat hij geen informatie over jullie had. U vertrok vanuit Caïro op 19 juni 2021

met het vliegtuig naar België. U kwam diezelfde dag in België aan. U werd tegengehouden in de

luchthaven omdat u met valse of vervalste documenten reisde. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

besliste om u vast te houden in een welbepaalde aan de grens gelegen plaats en u was het voorwerp

van een beslissing tot terugdrijving. Er was een boeking voor u voorzien op 1 juli 2021. U weigerde te

vertrekken en diende een verzoek om internationale bescherming in op 2 juli 2021.

U legt geen documenten neer ter staving van uw verzoek.

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, evenals dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden

in uw hoofde heeft kunnen identificeren.

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.

Gelet op wat voorafgaat, is het Commissariaat-generaal van oordeel dat uw verzoek om internationale

bescherming onderzocht en behandeld kan worden onder toepassing van artikel 57/6/1, § 1 voor

versnelde procedures en 57/6/4, eerste lid voor procedures aan de grens van de Vreemdelingenwet.

Het feit dat u de autoriteiten hebt misleid met betrekking tot uw identiteit en/of uw nationaliteit door valse

informatie of valse documenten te verstrekken of door informatie of relevante documenten die een

negatieve invloed op de beslissing hadden kunnen hebben, achter te houden, rechtvaardigde dat een

versnelde procedure werd toegepast bij de behandeling van uw verzoek.

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.

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat u valse documenten gebruikte om België binnen te reizen.

Nadat uw verblijfsdocumenten werden ingehouden werd u naar uw relaas gevraagd maar u weigerde

elke medewerking (Verslag Valse Documenten, dd. 19.06.2021). Dat u aan het CGVS verklaart uw land

te zijn ontvlucht omwille van een angst voor een bloedwraak maar de Belgische autoriteiten initieel
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weigerde enige informatie over uw reismotieven te verschaffen, doet ernstige vragen rijzen met

betrekking tot de geloofwaardigheid van uw beweerde vrees. Bovendien dient vastgesteld dat u pas

nadat u het voorwerp was van een beslissing tot terugdrijving en er een boeking voor u was voorzien,

een verzoek om internationale bescherming indiende, wat uw vrees voor vervolging verder relativeert.

U verklaart Egypte te zijn ontvlucht uit vrees voor de familie van A. S., met wie u door diens dood in een

bloedwraak verwikkeld bent. Uw verklaringen over deze bloedwraak zijn echter dermate vaag,

oppervlakkig en weinig aannemelijk dat er geen geloof aan kan worden gehecht.

Zo weet uw kennis over de familie S. geenszins te overtuigen. U verklaart dat de familie S. een grote

familie is en dat zij verschillende huizen in het dorp hebben (CGVS, p. 11). Gevraagd naar de sterke

figuren binnen de familie noemt u M. S., A. en K. waarna u zegt dat u niet alle namen kan opnoemen

(CGVS, p. 11). Gevraagd hoe deze drie mannen gerelateerd zijn, zegt u dat K. de broer is van M. en dat

A. zijn zoon is (CGVS, p. 11-12). Later wordt u echter gevraagd naar de broers van M., waarop u zegt

dat u dat niet kan zeggen, dat hij misschien vijf à zes broers heeft en dat hij veel broers en veel neven

heeft (CGVS, p. 15). Wanneer u naar deze broers gevraagd wordt, zegt u dat u enkel H. M., H. A. N. en

H. M. kent (CGVS, p. 15). Dat u K., de man die u eerder identificeerde als de broer van M. niet noemt

wanneer u naar de broers van M. wordt gevraagd, doet verbazen. U verklaart dat u door jongeren van

de familie werd geslagen. Gevraagd naar wie deze jongeren waren, zegt u dat ze met veel waren en dat

u enkel A. en K. herkende (CGVS, p. 12). Gevraagd om te vertellen over A. S., komt u niet verder dan te

stellen dat hij overleden is, de reden van de problemen was, uw broer A. met een mes heeft gestoken

en dat hij jullie heeft geslagen (CGVS, p. 14). U weet niet of A. getrouwd was of hoeveel broers hij had

(CGVS, p. 14). Gevraagd hoeveel kinderen M. heeft, verklaart u dat u dat niet kan zeggen, dat u enkel

A. en M. kent en dat het een grote familie is met meer dan 25.000 familieleden (CGVS, p. 14-15). Dat u

dergelijke vage en ontwijkende verklaringen aflegt over de familie die u vreest doet twijfelen aan de

geloofwaardigheid van uw vluchtmotieven.

Voorts zijn uw verklaringen over het incident waarbij uw broer A. S. doodde vaag, ontwijkend en weinig

aannemelijk. Zo dient opgemerkt dat u door een medewerker van Dienst Vreemdelingenzaken liet

optekenen dat er ruzie was tussen kinderen op straat en dat uw broer de jongere kinderen uitschold

(Vragenlijst CGVS, vraag 5). Op het CGVS verklaart u echter dat uw oudste zoon I. een aanvaring had

met een andere jongen (CGVS, p. 11). U geconfronteerd met uw initiële verklaringen hieromtrent, zegt u

louter dat u hebt gezegd dat uw zoon met andere kinderen speelde en dat dat is gebeurd (CGVS, p. 12).

Gevraagd naar de jongen die uw oudste zoon heeft geslagen, zegt u dat u niet weet wie hem heeft

geslagen of wie zijn vader was (CGVS, p. 12). Gevraagd wat er gebeurde toen uw oudste broer naar

jullie kwam met een vuurwapen, zegt u kortweg dat hij zag dat iedereen jullie aan het slaan was, dat hij

daarom een kogel op de grond heeft geschoten en dat die kogel op één van die mensen kwam (CGVS,

p. 12). Gevraagd om te beschrijven hoe dat allemaal in zijn werk is gegaan, herhaalt u uw vorige

antwoord en voegt u toe dat iedereen wegvluchtte en dat jullie ook zijn weggevlucht (CGVS, p. 13).

Gevraagd naar de wonde van A. zegt u vaagweg dat het ergens in zijn lichaam was en dat iedereen is

weggevlucht (CGVS, p. 13). U weet niet of hij naar het ziekenhuis is gegaan of wanneer de begrafenis

heeft plaatsgevonden (CGVS, p. 13). Dergelijke summiere en oppervlakkige verklaringen over een

incident dat de kern van uw vluchtrelaas raakt, zetten de geloofwaardigheid van uw verklaringen verder

op de helling.

Verder zijn uw verklaringen over de situatie van uw broers na dit incident dermate ontwijkend en weinig

aannemelijk dat er geen geloof aan kan worden gehecht.

Gevraagd naar de verblijfplaats van uw broers, zegt u dat jullie tijdens de problemen allemaal het land

hebben ontvlucht en dat zij, volgens het laatste nieuws dat u over hen hebt ontvangen, in Soedan

verblijven (CGVS, p. 7). U weet niet waar in Soedan zij verblijven (CGVS, p. 7). Gevraagd wanneer zij

Egypte hebben verlaten, zegt u dat u het niet precies weet en zegt u vaagweg dat ze tijdens de

problemen het land hebben verlaten (CGVS, p. 7). Gevraagd of zij na uw vertrek Egypte hebben

verlaten, zegt u dat jullie alle drie op dezelfde dag zijn weggevlucht (CGVS, p. 7).

U verklaart geen contact met uw broers te hebben (CGVS, p. 7). Gevraagd waarom u geen contact met

hen hebt, zegt u dat zij geen GSM’s bijhadden toen ze het land verlieten (CGVS, p. 7). Dit is geen

verklaring voor het feit dat u nog steeds geen contact zou hebben met hen. In dit opzicht is het

bovendien ook vreemd dat u later verklaart dat uw broers uw vader hebben gebeld en dat zij zeiden dat

ze in Soedan verblijven (CGVS, p. 7). Gevraagd waar uw broers waren tijdens uw verblijf in Caïro, zegt

u dat u het niet wist (CGVS, p. 16). Gevraagd wanneer u voor het laatst contact had met uw broers, zegt

u dat u dat niet kan zeggen (CGVS, p. 16). U hebt geen contact meer gehad met uw broers na uw
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vertrek uit Egypte (CGVS, p. 16). U nogmaals gevraagd naar de reden waarom u geen contact meer

hebt met uw broers, verklaart u dat u nog steeds niet beseft wat er daar gebeurd is en dat u alles

verloren hebt (CGVS, p. 16). Gezien u eerder verklaarde dat u dagelijks contact hebt met uw familie in

Egypte (CGVS, p. 8), wordt u gevraagd of u naar uw broers hebt gevraagd bij uw familie, waarop u

herhaalt dat u niet beseft wat er gebeurd is en dat u niet meer naar uw broers hebt gevraagd (CGVS, p.

16). Dat u over de situatie van uw broers na het incident dermate ontwijkende en weinig aannemelijke

verklaringen aflegt doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen.

Vervolgens is het opmerkelijk dat u ervoor koos om nog 17 à 18 dagen in Caïro te verblijven. Gevraagd

waarom u er nog zo lang hebt gebleven, zegt u louter dat u uw terugvlucht hebt uitgesteld en dat u

wachtte op het resultaat van de bijeenkomst van de beide families (CGVS, p. 16). Gezien u eerder

verklaarde dat het resultaat van deze bijeenkomst reeds op 5 of 6 juni werd gecommuniceerd (CGVS, p.

14), wordt u opnieuw gevraagd waarom u nog zo lang in Caïro hebt verbleven, waarop u zegt dat u uw

ticket voor 15 dagen hebt uitgesteld en dat u toen niet besefte wat daar precies gebeurd was (CGVS, p.

16). Opnieuw weten deze verklaringen geenszins te overtuigen.

Tot slot is het opmerkelijk dat uw gehele familie – behalve uw broers – nog steeds in Al Abshit verblijft

en daar geen problemen heeft gekend nadat Mohammad Salem uw vader vroeg waar zijn zonen waren

(CGVS, p. 8 en p. 9). U stelt dat uw familie altijd thuis blijft en dat zij het huis niet verlaten (CGVS, p.

14). Gevraagd waarom uw familie in hetzelfde dorp is blijven wonen zegt u dat kinderen, vrouwen en

oudere mensen volgens de traditie gespaard worden (CGVS, p. 14). Dat uw gehele familie, met

uitzondering van uw broers, kennelijk zonder enige problemen in uw dorp kunnen blijven wonen is een

bijkomende indicatie van de ongeloofwaardigheid van uw problemen.

Gezien het geheel van de bovenstaande vaststellingen heeft u niet aannemelijk gemaakt Egypte te

hebben verlaten omwille van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van e Vluchtelingenconventie

of omdat u een reëel risico zou lopen te worden geconfronteerd met de doodstraf of executie, of met

foltering, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Bijgevolg moet u zowel de

vluchtelingenstatus als de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, §2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet worden geweigerd.

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 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
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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. Het verzoekschrift

2.1. Verzoeker betoogt dat verwerende partij ten onrechte van oordeel is dat zijn asielrelaas

ongeloofwaardig zou zijn. Hij argumenteert als volgt: “Verweerster is ten onrechte van oordeel dat

volgende elementen het asielrelaas van verzoeker zouden ondermijnen: Het feit dat verzoeker enkele

dagen wachtte met het indienen van een verzoek om internationale bescherming zou de vrees voor

vervolging relativeren. Verzoeker zal niet ontkennen dat hij niet onmiddellijk een verzoek om

internationale bescherming indiende. Het tijdsverloop tussen zijn aankomst hier, op 19 juli 2021, en zijn

verzoek om internationale bescherming, op 2 juli 2021 is echter zeer beperkt. Verzoeker diende niet

onmiddellijk een verzoek in omdat hij de autoriteiten hier argwaande. Reeds van bij zijn aankomst op de

luchthaven werd hij immers behandeld als een crimineel. Hij werd van zijn vrijheid beroofd. Verder wordt

verzoeker verweten vage en oppervlakkige verklaringen te hebben afgelegd. * Als eerste voorbeeld

verwijst verweerster hier naar de beperkte kennis van verzoeker over de familie S.. Verzoeker heeft

echter meermaals erkend niet het fijne te weten van de familie S.. Hij kent slechts enkele broers van A.

S. bij naam. Hij weet niet hoe oud ze zijn of hoeveel kinderen ze hebben. Hetzelfde geldt voor A. S.

zelf... Verweerster lijdt hieruit af dat verzoeker zou liegen. Nochtans is het evident dat verzoeker deze

familie niet goed kent. We mogen niet vergeten dat hij amper enkele maanden terug in EGYPTE was na

jaren afwezigheid. * Verder verwijst verweerster naar de verklaringen die verzoeker aflegde over het

incident zelf. Ter herhaling, is dit het relaas dat verzoeker vertelde: In juni 2021 werd de zoon van

verzoeker, genaamd I., geslagen door één van de andere kinderen in het dorp. Hij kwam huilend thuis.

Daarop ging een broer van verzoeker, genaamd A., naar het andere kind en bracht hem een slag toe.

Een familielid van het kindje in kwestie kwam tussen, en stak de broer van verzoeker, A. , met een mes
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in zijn arm. Het kwam tot een gevecht. Verzoeker werd eveneens in elkaar geslagen. De broer van

verzoeker hoorde dat er een gevecht was ontstaan en kwam ter plaatse met een vuurwapen. Hij schoot

op de grond om de leden van de andere familie af te schrikken. Een kogel ketste af op de grond en

doodde een lid van de andere familie, genaamd A. S.. Die stierf aan zijn verwondingen. Verweerster

meent dat de volgende verklaringen die verzoeker hierover aflegde bij de Dienst Vreemdelingenzaken

hiermee niet verzoenbaar zouden zijn:

o Verzoeker vertelde op de Dienst Vreemdelingenzaken dat er ruzie was tussen de kinderen op straat,

waarna de broer van verzoeker, genaamd A., de kinderen uitschold.

o Ook vertelde verzoeker dat zijn oudste zoon, genaamd I., een aanvaring had met een andere jongen.

Het moge duidelijk zijn dat deze verklaringen perfect verzoenbaar zijn met de verklaringen die verzoeker

hierover aflegde bij verweerster: Er was een ruzie op straat tussen verschillende kinderen. In het kader

van die ruzie kreeg I. een slag van een andere jongen. I. kwam huilend naar huis, waarop A. naar de

desbetreffende jongen toestapte, hem uitschold en hem een slag uitdeelde. Dat verzoeker niet weet wat

de naam van die jongen was of hoe zijn vader heette kan niet verbazen. Opnieuw: We mogen niet

vergeten dat hij amper enkele maanden terug in EGYPTE was na jaren afwezigheid. Verzoeker zal niet

ontkennen dat hij niet precies weet waar A. S. werd geraakt en wat er nadien gebeurde. Van zodra het

schot werd gelost, heerste er absolute chaos. Iedereen probeerde zo snel mogelijk weg te geraken.

Verzoeker keek niet meer om.

* Verzoeker was ook eerlijk toen hij stelde dat hij geen concrete info heeft over zijn broers. Hij heeft al

een hele tijd geen contact meer met hen gehad. Tenslotte meent verweerster een argument te kunnen

putten uit het feit dat verzoeker nog 17 à 18 dagen in EGYPTE bleef alvorens het land te verlaten op 19

juni 2021. Zoals reeds vermeld, vluchtte verzoeker onmiddellijk na het incident naar CAIRO, een

grootstad op ruim 150 km van AL ABSHIT. Daar was hij wel een tijdje veilig. Hij dacht er na over hoe het

nu verder moest. Hij hoopte dat het zou komen tot een minnelijke oplossing, doch dit bleek ijdele hoop.

Pas toen het voor hem 100% duidelijk was dat de familie S. effectief bloedwraak nastreefde, verliet hij

het land. Verzoeker zal deze argumentatie hieronder punt per punt weerleggen.”

Verzoeker wijst vervolgens op de bewijsregels in het kader van de asielprocedure en stelt dat wanneer

het relaas in zijn geheel geloofwaardig is, dit wil zeggen coherent, waarschijnlijk en niet in strijd met

algemene bekende feiten, de asielzoeker het voordeel van de twijfel krijgt, wat ook in artikel 48/6 lid 2

van de Vreemdelingenwet verankerd werd.

Met betrekking tot het feit dat hij enkele dagen wachtte met het indienen van een verzoek om

internationale bescherming en dat dit de vrees voor vervolging zou relativeren stelt verzoeker dat hij niet

zal “ontkennen dat hij niet onmiddellijk een verzoek om internationale bescherming indiende. Het

tijdsverloop tussen zijn aankomst hier, op 19 juli 2021, en zijn verzoek om internationale bescherming,

op 2 juli 2021 is echter zeer beperkt. Verzoeker diende niet onmiddellijk een verzoek in omdat hij de

autoriteiten hier argwaande. Reeds van bij zijn aankomst op de luchthaven werd hij immers behandeld

als een crimineel. Hij werd van zijn vrijheid beroofd.”

Wat betreft de hem verweten vage en oppervlakkige verklaringen, stelt verzoeker het volgende:

“* Als eerste voorbeeld verwijst verweerster hier naar de beperkte kennis van verzoeker over de familie

S.. Verzoeker heeft echter meermaals erkend niet het fijne te weten van de familie S.. Hij kent slechts

enkele broers van A. S. bij naam. Hij weet niet hoe oud ze zijn of hoeveel kinderen ze hebben. Hetzelfde

geldt voor A. S. zelf. Verweerster lijdt hieruit af dat verzoeker zou liegen. Nochtans is het evident dat

verzoeker deze familie niet goed kent. We mogen niet vergeten dat hij amper enkele maanden terug in

EGYPTE was na jaren afwezigheid.

* Verder verwijst verweerster naar de verklaringen die verzoeker aflegde over het incident zelf. Ter

herhaling, is dit het relaas dat verzoeker vertelde: In juni 2021 werd de zoon van verzoeker, genaamd I.,

geslagen door één van de andere kinderen in het dorp. Hij kwam huilend thuis. Daarop ging een broer

van verzoeker, genaamd A., naar het andere kind en bracht hem een slag toe. Een familielid van het

kindje in kwestie kwam tussen, en stak de broer van verzoeker, A., met een mes in zijn arm. Het kwam

tot een gevecht. Verzoeker werd eveneens in elkaar geslagen. De broer van verzoeker hoorde dat er

een gevecht was ontstaan en kwam ter plaatse met een vuurwapen. Hij schoot op de grond om de

leden van de andere familie af te schrikken. Een kogel ketste af op de grond en doodde een lid van de

andere familie, genaamd A. S.. Die stierf aan zijn verwondingen. Verweerster meent dat de volgende

verklaringen die verzoeker hierover aflegde bij de Dienst Vreemdelingenzaken hiermee niet

verzoenbaar zouden zijn:

o Verzoeker vertelde op de Dienst Vreemdelingenzaken dat er ruzie was tussen de kinderen op straat,

waarna de broer van verzoeker, genaamd A., de kinderen uitschold,

o Ook vertelde verzoeker dat zijn oudste zoon, genaamd I., een aanvaring had met een andere jongen.

Het moge duidelijk zijn dat deze verklaringen perfect verzoenbaar zijn met de verklaringen die verzoeker

hierover aflegde bij verweerster: Er was een ruzie op straat tussen verschillende kinderen. In het kader

van die ruzie kreeg I. een slag van een andere jongen. I. kwam huilend naar huis, waarop A. naar de
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desbetreffende jongen toestapte, hem uitschold en hem een slag uitdeelde. Dat verzoeker niet weet wat

de naam van die jongen was of hoe zijn vader heette kan niet verbazen. Opnieuw: We mogen niet

vergeten dat hij amper enkele maanden terug in EGYPTE was na jaren afwezigheid. Verzoeker zal niet

ontkennen dat hij niet precies weet waar A. S. werd geraakt en wat er nadien gebeurde. Van zodra het

schot werd gelost, heerste er absolute chaos. Iedereen probeerde zo snel mogelijk weg te geraken.

Verzoeker keek niet meer om.”

Hij stelt vervolgens dat hij ook eerlijk was toen hij verklaarde geen concrete informatie te hebben over

zijn broers en dat hij al hele tijd geen contact meer met hen heeft gehad. Wat tenslotte het motief in de

bestreden beslissing betreft dat hij nog 17 à 18 dagen in Egypte bleef alvorens het land te verlaten op

19 juni 2021, betoogt verzoeker als volgt: “Zoals reeds vermeld, vluchtte verzoeker onmiddellijk na het

incident naar CAIRO, een grootstad op ruim 150 km van AL ABSHIT. Daar was hij wel een tijdje veilig.

Hij dacht er na over hoe het nu verder moest. Hij hoopte dat het zou komen tot een minnelijke oplossing,

doch dit bleek ijdele hoop. Pas toen het voor hem 100% duidelijk was dat de familie S. effetief

bloedwraak nastreefde, verliet hij het land.”

Verzoeker besluit dat het vaststaat dat verzoeker niet veilig is bij een eventuele terugkeer naar Egypte

zodat hij erkend dient te worden als vluchteling of minstens de subsidiaire beschermingsstatus moet

worden toegekend.

2.2. Verzoeker voegt aan zijn verzoekschrift de pro deo aanstelling en de bestreden beslissing toe aan

het verzoekschrift.

3. Bewijslast en samenwerkingsplicht

Krachtens artikel 48/6 § 1 van de Vreemdelingenwet rust op de verzoeker om internationale

bescherming de verplichting om alle nodige elementen ter staving van zijn verzoek zo spoedig mogelijk

aan te brengen. De met het onderzoek belaste instanties hebben, krachtens diezelfde bepaling, tot taak

om de relevante elementen van het verzoek in samenwerking met de verzoeker te beoordelen. Deze

bepaling is de omzetting van de samenwerkingsplicht tussen de asielinstanties en verzoekers om

internationale bescherming zoals vastgelegd in artikel 4, lid 1 van Richtlijn 2011/95/EU van het

Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van

onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor

een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire

bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking) (hierna

“Kwalificatierichtlijn”) en artikel 13, lid 1 van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de

Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking

van de internationale bescherming (herschikking) (hierna Asielprocedurerichtlijn).

In de zaak M.M. tegen Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General heeft het

Hof van Justitie een voor de EU Lidstaten bindende interpretatie gegeven van artikel 4, lid 1 van Richtlijn

2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen

van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming

behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming, waarvan de formulering identiek is aan artikel 4,

lid 1 van de Kwalificatierichtlijn. Het Hof onderscheidt in de door dit artikel omschreven beoordeling van

de feiten en omstandigheden van het verzoek om internationale bescherming twee fasen.

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

van het verzoek kunnen vormen, terwijl de tweede fase de beoordeling in rechte van deze gegevens

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

materiële voorwaarden van de Kwalificatierichtlijn voor de toekenning van internationale bescherming.

Volgens artikel 4, lid 1, van die richtlijn dient normalerwijs de verzoeker alle elementen tot staving van

zijn verzoek in te dienen, wat volgens het Hof niet wegneemt dat de betrokken lidstaat voor de bepaling

van de relevante elementen van dat verzoek met de verzoeker dient samen te werken. Daaruit volgt dat

deze op de lidstaat rustende samenwerkingsplicht dus inhoudt dat, “indien de door de verzoeker om

internationale bescherming aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of

relevant zijn, de betrokken lidstaat in deze fase van de procedure actief met de verzoeker moet

samenwerken om alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Bovendien heeft een

lidstaat mogelijkerwijze gemakkelijker toegang tot bepaalde soorten documenten dan de verzoeker”

(HvJ, C-277/11, M.M. tegen Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General,

arrest van 22 november 2012, punt 66).
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De samenwerkingsplicht zoals neergelegd in artikel 4, lid 1 van de Kwalificatierichtlijn heeft dus alleen

betrekking op de eerste fase, i.e. de vaststelling van de feiten en omstandigheden die als

bewijselementen tot staving van het asielverzoek kunnen dienen. De tweede fase van de beoordeling

van de feiten en omstandigheden, met name het onderzoek van de gegrondheid van het verzoek om

internationale bescherming en de juridische kwalificatie van de in de eerste fase vastgestelde feiten en

bewijselementen in het licht van de beschermingsgronden in artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de met het onderzoek belaste instanties.

De samenwerkingsplicht heeft dus geen betrekking op deze tweede fase van de beoordeling van feiten

en omstandigheden (HvJ, MM, punten 63-65, 67-70).

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

en hierbij moet 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 de individuele omstandigheden van de betrokken verzoeker.

Twijfels over bepaalde aspecten van een verzoek om internationale bescherming 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 dan evenwel gaan over

die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

Tenslotte bepaalt artikel 48/6 § 4 van de Vreemdelingenwet dat wanneer de verzoeker bepaalde

aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere bewijzen, deze aspecten geen

bevestiging behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

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

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

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

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

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

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

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

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

4. Beoordeling in het licht van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet

4.1. Artikel 48/3, § 1 van de Vreemdelingenwet bepaalt:

“De vluchtelingenstatus wordt toegekend aan de vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden van

artikel 1 van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen dat op 28 juli 1951 te Genève tot stand

is gekomen, zoals gewijzigd bij het Protocol van New York van 31 januari 1967.”

Dit artikel verwijst naar artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag. Luidens artikel 1, A (2) van dit verdrag is

een vluchteling elke persoon “die (…) uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst,

nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten

het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van

bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het

land waarvan hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen, niet kan of, uit hoofde van

bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren.”

4.2. Verzoeker legt geen documenten neer ter staving van zijn verzoek om internationale bescherming.

Uit het verslag valse documenten toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat verzoeker bij

binnenkomst in het bezit was van een geldig Egyptisch paspoort en een verblijfsdocument – Family

Member EU van Italië dat in het SIS geseind is (zie administratief dossier, map 7). De Raad stelt vast

dat verzoekers Egyptische nationaliteit, die verder ook niet betwist wordt door verwerende partij,

voldoende vaststaat.

4.3. Het verzoek om internationale bescherming van verzoeker is gebaseerd op diens vrees om

vermoord te worden door de familie S. op grond van bloedwraak. Volgens zijn verklaringen vertrok

verzoeker voor het eerst uit Egypte in 2015 en diende een verzoek om internationale bescherming in, in

Noorwegen.
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Na een verblijf van 25 dagen in Noorwegen reisde hij door naar Frankrijk en van daar naar Italië, waar

zijn oom woont, die voor hem een verblijfsvergunning op grond van gezinshereniging regelde (notities

PO, p. 10 – 11). Volgens zijn verklaringen is hij vervolgens in maart 2021 naar Frankrijk gegaan om

cadeautjes op te halen van zijn vrienden voor hun familie in Egypte en is hij daarna via Cairo naar zijn

dorp teruggekeerd op vakantie bij zijn familie (notities PO, p. 10). Tijdens zijn recente verblijf in zijn dorp

verklaart verzoeker dat zijn oudste kind op 1 juni 2021 ruzie kreeg met een kind dat behoort tot de

familie S.. Verzoekers broer A. sloeg het kind, waarna een aantal jongeren A. sloegen. Verzoeker

trachtte het conflict op te lossen maar werd zelf ook geslagen. Verzoekers oudste broer kwam naar de

plaats van het conflict en schoot met een vuurwapen op de grond. Een kogel ketste af en trof A.S. die

stierf aan zijn verwondingen. Daarop vluchtten verzoeker en zijn twee broers op 1 juni 2021 uit het dorp.

Verzoeker ging naar Cairo. Op vijf of zes juni 2021 vond een gesprek plaats tussen beide families.

Verzoekers vader wou de familie S. financieel compenseren, maar dit werd geweigerd en de familie

verklaarde bloedwraak te willen. Op 15 juni 2021 kwam het hoofd van de familie S. naar verzoekers

vader en vroeg naar zijn zonen maar zijn vader zei dat hij geen informatie over hen had. Verzoeker

vertrok op 19 juni 2021 met het vliegtuig naar Cairo.

4.4. Na grondige analyse van het administratief dossier, het verzoekschrift en de opmerkingen van

partijen ter terechtzitting, stelt de Raad, in navolging van de commissaris-generaal, vast dat verzoeker

geen gegronde vrees voor vervolging omwille van de beweerde feiten aannemelijk maakt, omdat zijn

verklaringen hierover niet geloofwaardig zijn.

Vooreerst stelt de Raad vast dat verzoeker reeds op 19 juni 2021 aankwam op de luchthaven in

Zaventem maar pas op 2 juli 2021 en nadat hij had geweigerd te vertrekken met de reeds geplande

repatriëringsvlucht op 1 juli 2021, een verzoek om internationale bescherming indiende. Bovendien stelt

de Raad vast dat uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker bij de inhouding van het in het SIS

geseinde verblijfsdocument van verzoeker naar zijn relaas werd gevraagd maar dat vermeld wordt

“betrokkene wenst niet mee te werken”. Hieruit blijkt dat verzoeker, hoewel hij al die tijd in het gesloten

centrum verbleef, meer dan 10 dagen wachtte om internationale bescherming aan te vragen, dat hij dit

pas deed na een eerste verwijderingspoging en dat hij, gevraagd naar zijn relaas bij zijn aanhouding bij

aankomst geen enkele medewerking verleende en geen gewag maakte van enig probleem dat hij zou

hebben gehad voor zijn vertrek uit Egypte. Deze vaststellingen ondermijnen reeds de geloofwaardigheid

van verzoekers beweerde problemen omwille van bloedwraak. Indien verzoeker, zoals hij beweert,

daadwerkelijk voor zijn leven zou vrezen in Egypte omwille van bloedwraak, kan immers verwacht

worden dat hij zich zo spoedig mogelijk tot de Belgische autoriteiten zou wenden om internationale

bescherming te vragen en dat hij minstens op het ogenblik dat hij aan de grens werd tegengehouden en

hem een beslissing tot terugdrijving werd betekend, zijn problemen kenbaar zou maken aan de

autoriteiten. De vaststelling dat hij integendeel meer dan 10 dagen wachtte om een verzoek in te dienen,

ondermijnt dan ook de geloofwaardigheid van zijn relaas. Gelet zijn vasthouding aan de grens, kan de

stelling van verzoeker dat het tijdsverloop tussen zijn aankomst in België en de datum van zijn verzoek

om internationale bescherming zeer beperkt zou zijn, geenszins bijgetreden worden. Dat hij argwaan

had tegenover de autoriteiten kan evenmin zijn getalm met het indienen van een verzoek om

internationale bescherming verklaren. Dat hij als een crimineel werd behandeld is loutere bewering die

hij verder niet staaft en zelfs indien verzoeker zijn situatie als dusdanig percipieerde, dan nog kan dit

niet verklaren waarom verzoeker zo lang wachtte om de Belgische autoriteiten in te lichten over zijn

problemen in Egypte en de beweerde redenen waarom hij uit zijn land van herkomst is vertrokken. De

Raad wijst er bovendien op dat uit het administratief dossier blijkt dat verzoeker reeds in 2015 een

verzoek om internationale bescherming indiende in Noorwegen (administratief dossier, bundel 7,

documenten DVZ, Eurodac Search Result) en dus wel degelijk vertrouwd was met de mogelijkheid om

internationale bescherming in te dienen.

Voorts stelt de Raad, in navolging van de commissaris-generaal, vast dat verzoekers verklaringen over

de beweerde problemen met de familie van A.S. zodanig vaag en oppervlakkig zijn dat er geen geloof

kan gehecht worden aan zijn bewering dat deze familie, omwille van de dood van A.S., uit is op

bloedwraak en hem viseert.

Zo blijkt verzoeker een uiterst summiere kennis te bezitten van de familie S., hoewel hij verklaart dat het

om de grootste familie van het dorp gaat (notities PO, p. 15), die verschillende huizen hebben (notities

PO, p. 11). Gevraagd naar nadere informatie over de familie, zoals het werk dat zij deden in het dorp en

waarvoor zijn bekend zijn, komt verzoeker niet verder dan te stellen dat het om een grote familie gaat en

dat zij, zoals iedereen in het dorp, in de landbouw zitten (notities PO, p. 11). Met betrekking tot de

belangrijkste leden van de familie legt verzoeker uiteenlopende verklaringen af, nu hij K., die volgens
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zijn verklaringen aanwezig was tijdens het incident op 1 juni 2021 initieel noemt als een broer van M.,

maar later gevraagd naar de broers van M., K. niet vermeldt, maar wel H.M.; H.A.N. en H.M.. Ook over

het familielid dat door een afgeketste kogel zou zijn gedood, weet verzoeker weinig te vertellen. In de

bestreden beslissing wordt hierover op goede gronden het volgende gesteld: “Zo weet uw kennis over

de familie Salem geenszins te overtuigen. U verklaart dat de familie S. een grote familie is en dat zij

verschillende huizen in het dorp hebben (CGVS, p. 11). Gevraagd naar de sterke figuren binnen de

familie noemt u M. S., A. en K. waarna u zegt dat u niet alle namen kan opnoemen (CGVS, p. 11).

Gevraagd hoe deze drie mannen gerelateerd zijn, zegt u dat K. de broer is van M. en dat A. zijn zoon is

(CGVS, p. 11-12). Later wordt u echter gevraagd naar de broers van M., waarop u zegt dat u dat niet

kan zeggen, dat hij misschien vijf à zes broers heeft en dat hij veel broers en veel neven heeft (CGVS,

p. 15). Wanneer u naar deze broers gevraagd wordt, zegt u dat u enkel H. M., H. A. N. en H. M. kent

(CGVS, p. 15). Dat u K., de man die u eerder identificeerde als de broer van M. niet noemt wanneer u

naar de broers van M. wordt gevraagd, doet verbazen. U verklaart dat u door jongeren van de familie

werd geslagen. Gevraagd naar wie deze jongeren waren, zegt u dat ze met veel waren en dat u enkel

A. en K. herkende (CGVS, p. 12). Gevraagd om te vertellen over A. S., komt u niet verder dan te stellen

dat hij overleden is, de reden van de problemen was, uw broer A. met een mes heeft gestoken en dat hij

jullie heeft geslagen (CGVS, p. 14). U weet niet of A. getrouwd was of hoeveel broers hij had (CGVS, p.

14). Gevraagd hoeveel kinderen M. heeft, verklaart u dat u dat niet kan zeggen, dat u enkel A. en M.

kent en dat het een grote familie is met meer dan 25.000 familieleden (CGVS, p. 14-15). Dat u dergelijke

vage en ontwijkende verklaringen aflegt over de familie die u vreest doet twijfelen aan de

geloofwaardigheid van uw vluchtmotieven.” De Raad stelt vast dat verzoeker geen ernstig verweer voert

tegen deze motieven. Waar hij stelt dat verzoeker meermaals heeft gezegd dat hij het fijne niet weet van

de familie S. en dat het evident is dat hij hier niet veel over weet aangezien hij al zes jaar weg was uit

Egypte, gaat hij voorbij aan het feit dat hij herhaaldelijk heeft verklaard dat het om een grote familie gaat

en dat het in zijn dorp alleen al misschien om 5.000 familieleden gaat (notities PO, p. 15). Verder

weerlegt hij hiermee geenszins de vastgestelde ongerijmdheden in zijn verklaringen met betrekking tot

K. en het feit dat hij weinig of niets weet te vertellen over A.S., die zou zijn omgekomen door de

afgeketste kogel. Zelfs indien zou worden aangenomen dat zijn gebrekkige kennis van de familie S.

veroorzaakt wordt door het feit dat hij er al zes jaar weg is; kan redelijkerwijze verwacht worden dat

verzoeker na het beweerde incident verdere informatie zou hebben ingewonnen over A.S. via zijn

familie, indien dit incident werkelijk zou hebben plaatsgevonden, nu het beweerde overlijden van A.S. tot

de kern van zijn vluchtmotieven behoort. De vaststelling dat verzoeker weinig of geen

achtergrondinformatie en context kan geven over de familie S. en in het bijzonder het dodelijke

slachtoffer, doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van zijn beweerde problemen met deze

familie.

Ook met betrekking tot het eigenlijke incident op 1 juni 2021 legt verzoeker, hoewel meermaals

aangespoord concrete details te verschaffen, eerder vage verklaringen af. In dit verband stelt de

bestreden beslissing op goede gronden dat “Voorts zijn uw verklaringen over het incident waarbij uw

broer A. S. doodde vaag, ontwijkend en weinig aannemelijk. Zo dient opgemerkt dat u door een

medewerker van Dienst Vreemdelingenzaken liet optekenen dat er ruzie was tussen kinderen op straat

en dat uw broer de jongere kinderen uitschold (Vragenlijst CGVS, vraag 5). Op het CGVS verklaart u

echter dat uw oudste zoon I. een aanvaring had met een andere jongen (CGVS, p. 11). U

geconfronteerd met uw initiële verklaringen hieromtrent, zegt u louter dat u hebt gezegd dat uw zoon

met andere kinderen speelde en dat dat is gebeurd (CGVS, p. 12). Gevraagd naar de jongen die uw

oudste zoon heeft geslagen, zegt u dat u niet weet wie hem heeft geslagen of wie zijn vader was

(CGVS, p. 12).

Gevraagd wat er gebeurde toen uw oudste broer naar jullie kwam met een vuurwapen, zegt u kortweg

dat hij zag dat iedereen jullie aan het slaan was, dat hij daarom een kogel op de grond heeft geschoten

en dat die kogel op één van die mensen kwam (CGVS, p. 12). Gevraagd om te beschrijven hoe dat

allemaal in zijn werk is gegaan, herhaalt u uw vorige antwoord en voegt u toe dat iedereen wegvluchtte

en dat jullie ook zijn weggevlucht (CGVS, p. 13). Gevraagd naar de wonde van A. zegt u vaagweg dat

het ergens in zijn lichaam was en dat iedereen is weggevlucht (CGVS, p. 13). U weet niet of hij naar het

ziekenhuis is gegaan of wanneer de begrafenis heeft plaatsgevonden (CGVS, p. 13). Dergelijke

summiere en oppervlakkige verklaringen over een incident dat de kern van uw vluchtrelaas raakt, zetten

de geloofwaardigheid van uw verklaringen verder op de helling.” Verzoeker slaagt er niet in deze

motieven te weerleggen. De Raad stelt vast dat hij zich in het verzoekschrift beperkt tot de stelling dat

zijn verklaringen bij de Dienst Vreemdelingenzaken en tijdens het persoonlijk onderhoud perfect

verzoenbaar zijn, maar gaat daarbij gemakshalve voorbij aan het feit dat hij bij de Dienst

Vreemdelingenzaken verklaarde dat er een ruzie was tussen kinderen op straat, dat zijn broer deze

kinderen uitschold en daarop door een lid van één van de families werd neergeschoten, maar op geen
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enkel ogenblik verwees naar de betrokkenheid van zijn oudste zoon, noch van het feit dat zijn broer het

andere kind zou geslagen hebben (verklaring DVZ, punt. 4), zoals hij verklaart tijdens het persoonlijk

onderhoud. In het licht van zijn verder summiere verklaringen over dit incident, ondermijnt de

vastgestelde omissie verder de geloofwaardigheid van zijn relaas. Dat hij de naam van de jongen die

geslagen werd niet zou weten omdat hij al zes jaar niet meer in het land was geweest, zoals hij in het

verzoekschrift stelt, kan niet worden bijgetreden. Gezien het specifieke karakter van het beweerde

incident, dat zich recent voordeed en waarbij verzoeker volgens zijn verklaringen persoonlijk aanwezig

was en waarover beide families nadien nog zouden hebben samengezeten en dat een dodelijke afloop

zou gehad hebben, is het niet aannemelijk dat verzoeker noch tijdens het incident, noch achteraf de

naam van de jongen die door zijn zoon werd geslagen zou te weten gekomen zijn. Hetzelfde geldt, om

dezelfde redenen, voor de vaststelling dat verzoeker geen informatie kan geven over wat er nadien met

A.S. is gebeurd, noch wanneer zijn begrafenis was. Dat er na het schot absolute chaos was en

verzoeker niet meer omkeek, zoals verzoeker aanvoert, kan niet verklaren waarom hij geen verdere

informatie kan verschaffen over de datum van de begrafenis van A.S.. Het is immers niet aannemelijk

dat, indien deze feiten zich werkelijk zouden hebben afgespeeld en verzoeker hierom door de familie

van A.S. zou geviseerd worden, verzoeker niet de minste informatie zou kunnen verstrekken over wat er

met A.S. is gebeurd en wanneer de begrafenis heeft plaatsgevonden, nu redelijkerwijze kan

aangenomen worden dat verzoeker hierover met zijn ouders en echtgenote, met wie hij nog dagelijks in

contact staat (notities PO, p. 8), zou hebben gesproken.

Voorts stelt de Raad vast dat verzoeker ook over de lotgevallen van zijn beide broers na het beweerde

incident zeer weinig informatie weet te geven. De bestreden beslissing stelt hierover het volgende:

“Verder zijn uw verklaringen over de situatie van uw broers na dit incident dermate ontwijkend en weinig

aannemelijk dat er geen geloof aan kan worden gehecht. Gevraagd naar de verblijfplaats van uw broers,

zegt u dat jullie tijdens de problemen allemaal het land hebben ontvlucht en dat zij, volgens het laatste

nieuws dat u over hen hebt ontvangen, in Soedan verblijven (CGVS, p. 7). U weet niet waar in Soedan

zij verblijven (CGVS, p. 7). Gevraagd wanneer zij Egypte hebben verlaten, zegt u dat u het niet precies

weet en zegt u vaagweg dat ze tijdens de problemen het land hebben verlaten (CGVS, p. 7). Gevraagd

of zij na uw vertrek Egypte hebben verlaten, zegt u dat jullie alle drie op dezelfde dag zijn weggevlucht

(CGVS, p. 7). U verklaart geen contact met uw broers te hebben (CGVS, p. 7). Gevraagd waarom u

geen contact met hen hebt, zegt u dat zij geen GSM’s bijhadden toen ze het land verlieten (CGVS, p. 7).

Dit is geen verklaring voor het feit dat u nog steeds geen contact zou hebben met hen. In dit opzicht is

het bovendien ook vreemd dat u later verklaart dat uw broers uw vader hebben gebeld en dat zij zeiden

dat ze in Soedan verblijven (CGVS, p. 7). Gevraagd waar uw broers waren tijdens uw verblijf in Caïro,

zegt u dat u het niet wist (CGVS, p. 16). Gevraagd wanneer u voor het laatst contact had met uw broers,

zegt u dat u dat niet kan zeggen (CGVS, p. 16). U hebt geen contact meer gehad met uw broers na uw

vertrek uit Egypte (CGVS, p. 16). U nogmaals gevraagd naar de reden waarom u geen contact meer

hebt met uw broers, verklaart u dat u nog steeds niet beseft wat er daar gebeurd is en dat u alles

verloren hebt (CGVS, p. 16). Gezien u eerder verklaarde dat u dagelijks contact hebt met uw familie in

Egypte (CGVS, p. 8), wordt u gevraagd of u naar uw broers hebt gevraagd bij uw familie, waarop u

herhaalt dat u niet beseft wat er gebeurd is en dat u niet meer naar uw broers hebt gevraagd (CGVS, p.

16). Dat u over de situatie van uw broers na het incident dermate ontwijkende en weinig aannemelijke

verklaringen aflegt doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen.” De Raad kan

slechts vaststellen dat verzoeker geen ernstig verweer voert met betrekking tot deze motieven, die

pertinent zijn en steun vinden in het administratief dossier. Hij beperkt zich immers tot de loutere

bewering dat hij eerlijk was toen hij stelde dat hij geen concrete informatie over zijn broers had en een

hele tijd geen contact had. De Raad wijst er op dat het aan verzoeker toekomt om de motieven van de

bestreden beslissing aan de hand van concrete elementen in een ander daglicht te plaatsen.

De loutere stelling dat hij eerlijk was hierover, zonder concreet in te gaan op de redenen waarom zijn

verklaringen hierover niet aannemelijk worden geacht, volstaat daartoe geenszins.

Tenslotte stelt de Raad vast dat uit verzoekers verklaringen blijkt dat zijn echtgenote en ouders nog

steeds in dezelfde woning in zijn dorp verblijven en dat zij na het bezoek van het hoofd van de familie S.

op 15 juni 2021, waarbij hij aan zijn vader vroeg om de verblijfplaats van zijn zonen te geven maar deze

antwoordde dat hij het niet wist, geen problemen meer hebben gekend (notities PO, p. 9). Verzoeker

verklaart hierover dat het traditie is dat kinderen, vrouwen en oudere mensen volgens de traditie

gespaard blijven, maar staaft dit op geen enkele wijze. Ook in het verzoekschrift wordt geen enkele

objectieve informatie bijgebracht waaruit dit zou kunnen blijken. Dat verzoekers familieleden zonder enig

probleem in het dorp kunnen blijven wonen wordt in de bestreden beslissing dan ook terecht als een

bijkomende indicatie van de ongeloofwaardigheid van zijn problemen beschouwd.
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Gelet op het voorgaande stelt de Raad vast dat de cumulatieve voorwaarden van artikel 48/6 § 4 van de

Vreemdelingenwet niet vervuld zijn en dat verzoeker het voordeel van de twijfel niet kan worden

gegund.

Indien zoals in casu geen geloof wordt gehecht aan de door verzoeker voorgehouden vervolgingsfeiten,

is een verder onderzoek van de materiële voorwaarden van de vluchtelingendefinitie, niet langer

noodzakelijk.

4.5. Bovenstaande vaststellingen volstaan voor de Raad om te besluiten dat in hoofde van verzoeker

geen gegronde vrees voor vervolging in zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet en artikel 1, A

van het Vluchtelingenverdrag kan worden aangenomen.

5. Beoordeling in het licht van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

5.1. Artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“§ 1. De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de

vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen beroep kan doen op artikel 9ter, en ten aanzien van

wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land van herkomst,

of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een

reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in paragraaf 2 en die zich niet onder de

bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen en niet onder de uitsluitingsgronden

zoals bepaald in artikel 55/4, valt. § 2. Ernstige schade bestaat uit: a) doodstraf of executie; of, b)

foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van een verzoeker in zijn land van

herkomst; of, c) ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van

willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.”

Artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet vormt de omzetting van de artikelen 2 (f) en 15 van de

Kwalificatierichtlijn in Belgisch recht. Uit dit artikel volgt dat de verzoeker, opdat hij de subsidiaire

beschermingsstatus kan genieten, bij terugkeer naar het land van herkomst een “reëel risico” dient te

lopen. Het begrip “reëel risico” wijst op de mate van waarschijnlijkheid dat een persoon zal worden

blootgesteld aan ernstige schade. Het risico moet echt zijn, d.i. realistisch en niet hypothetisch.

Paragraaf 2 van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet verduidelijkt wat moet worden verstaan onder het

begrip “ernstige schade” door drie onderscheiden situaties te voorzien.

5.2. Met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a) van de

Vreemdelingenwet, stelt de Raad vast dat door verzoeker geen elementen worden aangebracht op

basis waarvan een reëel risico op de doodstraf of executie kan worden afgeleid. Ook uit de

landeninformatie aangebracht door verwerende partij blijkt niet dat hij dergelijk risico loopt in Egypte.

5.3. In zoverre verzoeker zich, wat het reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 § 2 b)

van de Vreemdelingenwet betreft, baseert op de bovenvermelde vluchtmotieven, kan de Raad volstaan

met te verwijzen naar de bovenstaande vaststellingen waarbij geconcludeerd werd dat hij de beweerde

problemen met de familie S. niet aannemelijk maakt omdat zijn verklaringen hierover ongeloofwaardig

zijn. Verzoeker brengt verder geen andere persoonlijke elementen of omstandigheden aan op basis

waarvan in zijn hoofde kan worden aangenomen dat hij een reëel risico loopt op foltering of

onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing omdat hij specifiek wordt geviseerd.

5.4. Overeenkomstig artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet wordt de status van subsidiaire

bescherming toegekend aan een vreemdeling, die niet voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komt

en ten aanzien van wie er zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn

land van herkomst terugkeert, hij een reëel risico zou lopen op ernstige schade omwille van een

“ernstige bedreiging van het leven of de persoon van een burger als gevolg van willekeurig geweld in

het geval van een internationaal of binnenlands gewapend conflict”.

In het arrest Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie” heeft het HvJ vooreerst benadrukt artikel 15 c van

de Kwalificatierichtlijn een bepaling is waarvan de inhoud verschilt van die van artikel 3 van het EVRM

en waarvan de uitlegging dan ook autonoom moet geschieden, maar met eerbiediging van de

grondrechten zoals deze door het EVRM worden gewaarborgd (HvJ, C-465/07, Elgafaji t.

Staatssecretaris van Justitie (GK), arrest van 17 februari 2009, punt 28). Het HvJ heeft in zijn

interpretatie van deze bepaling een onderscheid gemaakt tussen twee situaties: (i) de situatie waar er

“zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken
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land of, in voorkomend geval, naar het betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel

risico op de in artikel 15, sub c, van de richtlijn bedoelde ernstige bedreiging zou lopen” (HvJ, Elgafaji t.

Staatssecretaris van Justitie, punt 35; HvJ, C-285/12, Aboucar Diakité v. de Commissaris-generaal voor

de vluchtelingen en staatlozen, arrest van 30 januari 2014, punt 30); en (ii) de situatie waarbij rekening

wordt gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker en waarbij het HvJ heeft

gepreciseerd dat “hoe meer de verzoeker eventueel het bewijs kan leveren dat hij specifiek wordt

geraakt om redenen die te maken hebben met zijn persoonlijke omstandigheden, hoe lager de mate van

willekeurig geweld zal zijn die vereist is opdat hij in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming”

(HvJ, Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, punt 28).

Het Hof van Justitie heeft verder ook geoordeeld dat, conform artikel 4, eerste lid, van de

Kwalificatierichtlijn, bij de individuele beoordeling van het verzoek om subsidiaire bescherming rekening

wordt gehouden met de geografische omvang van de situatie van het willekeurig geweld en de

bestemming van de verzoeker wanneer hij naar het land van herkomst terugkeert, zoals uit artikel 8,

eerste lid, van de richtlijn 2011/95//EU blijkt (HvJ, Elgafaji t. Staatssecretaris van Justitie, punt 40).

De Raad stelt vast dat 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, oordeelt 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

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
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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 Raad stelt vast dat

verzoeker deze motieven in de bestreden beslissing volkomen ongemoeid laat.

Gelet op de beschikbare landeninformatie, is de Raad van oordeel dat de commissaris-generaal op een

correcte wijze tot het besluit komt 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 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. Aangezien 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.

Bijgevolg ressorteert verzoeker onder de tweede type situatie die door het HvJ werd geïdentificeerd.

Deze situatie betreft, zoals reeds aangehaald, de omstandigheid waarin er willekeurig geweld bestaat –

dit is geweld dat de personen zonder onderscheid raakt, met name zonder dat zij specifiek worden

geviseerd – maar waar de mate van het geweld niet dermate hoog is dat elke burger louter door zijn

aanwezigheid in het betrokken land of het betrokken gebied een reëel risico loopt op een ernstige

bedreiging van zijn leven of persoon. Het Hof heeft geoordeeld dat in zulke situatie rekening moet

worden gehouden met de eventuele persoonlijke omstandigheden van de verzoeker die in zijn hoofde

het risico, verbonden aan het willekeurig geweld, verhogen.

De Raad stelt vast dat verzoeker geen persoonlijke omstandigheden doet gelden die in zijn hoofde het

risico, verbonden aan het willekeurig geweld, verhogen, en dat deze ook niet kunnen blijken uit het

rechtsplegingsdossier.

Gelet op het voorgaande stelt de Raad vast dat er geen zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen

dat verzoeker, in geval van terugkeer naar zijn land van herkomst, een reëel risico loopt op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

5.5. Uit wat voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken waardoor de Raad niet over de

grond van het beroep zou kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een

substantiële onregelmatigheid aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°

van de Vreemdelingenwet. De Raad ziet geen redenen om de bestreden beslissing te vernietigen en de

zaak terug te zenden naar de verwerende partij.
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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 zesentwintig augustus tweeduizend

eenentwintig door:

dhr. K. POLLET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. POLLET


