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nr. 275 156 van 8 juli 2022

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. STESSENS

Colburnlei 22

2400 MOL

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 2 april 2021 heeft

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

22 maart 2021.

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 2 maart 2022 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet.

Gelet op het verzoek tot horen van 7 maart 2022.

Gelet op de beschikking van 9 juni 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 23 juni 2022.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. POLLET.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN die loco advocaat E. STESSENS verschijnt voor

de verzoekende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Er dient op gewezen te worden dat overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de wet van 15 december

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

vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) aan de verzoekende partij de grond meegedeeld werd

waarop de wnd. voorzitter steunt om te oordelen dat het beroep door middel van een louter schriftelijke

procedure kan verworpen worden. In casu wordt het volgende gesteld:

“1. Verzoeker dient beroep in tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal), getiteld “niet-ontvankelijk verzoek (volgend verzoek)”,

waarbij zijn huidig tweede verzoek om internationale bescherming niet-ontvankelijk wordt verklaard in de

zin van artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet.
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Blijkens de bestreden beslissing heeft verzoeker naar aanleiding van zijn huidig volgend verzoek om

internationale bescherming geen nieuwe feiten of elementen aangebracht, en beschikt het

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het Commissariaat-generaal)

evenmin over dergelijke elementen, die de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor erkenning als

vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin

van artikel 48/4 van diezelfde wet in aanmerking komt.

2. Verzoeker verklaart geboren te zijn in Fliming, Alexandrië, de Egyptische nationaliteit te bezitten en van

geboorte moslim te zijn. In 2009 bracht verzoeker zijn familie op de hoogte van zijn voornemen in het

huwelijk te treden met een Nederlandse vrouw die hij via het internet had leren kennen. Zijn familie

reageerde enthousiast tot ze vernamen dat zijn echtgenote christen is. Op 28 september van dat jaar trad

verzoeker in het huwelijk en woonde hij met zijn echtgenote in de Fayoumistraat, op zo’n 15 minuten

wandelen van zijn huis. In 2011 vertrok verzoeker met zijn echtgenote naar Nederland, waar hij tot 4 juli

2014 legaal verbleef op basis van gezinshereniging. Op een gegeven moment stal zijn echtgenote zijn

verblijfsvergunning uit zijn portefeuille, zij belde de politie en ze diende klacht tegen hem in zeggende dat

ze zich in zijn nabijheid niet veilig voelde. Ze overtuigde de politie en de buren ervan dat verzoeker haar

mishandelde. Hij probeerde de politie van zijn onschuld te overtuigen, doch vond geen luisterend oor en

hij diende de echtelijke woonst te verlaten. Verzoekers echtgenote was immers diegene die grotendeels

voor het betalen van de huur instond. Verzoeker nam contact op met zijn familie in Egypte om zijn hart te

luchten en hij vertelde hen dat Allah niet barmhartig is, hierbij verwijzend naar de oorlogen en de

onschuldige slachtoffers die er vielen. Verzoekers familie zou zo te weten zijn gekomen dat hij agnost is,

en hem te verstaan hebben gegeven dat hij niet meer voor hen bestond en ze het een schande vonden

dat hij met een persoon van een andere religie was gehuwd. In 2015 is verzoeker uit de echt gescheiden

en probeerde hij onder andere via verschillende advocaten zijn verblijfsvergunning in Nederland terug te

krijgen, ook via het indienen van een beroep, doch tevergeefs. Verzoeker had nog een keer contact met

zijn zus die hem vroeg afstand te nemen van zijn rare gedachten en terug te keren naar zijn initiële geloof,

maar hij was niet overtuigd. Van 23 juli 2014 tot september 2016 verbleef verzoeker illegaal in Nederland

maar omdat zijn mogelijkheden er beperkt waren, hij geen vertrouwen had in de Nederlandse

(asiel)instanties en terugkeren naar Egypte geen optie voor hem was, kwam verzoeker naar België. Hij

diende hier op 18 oktober 2016 een eerste verzoek om internationale bescherming in gezien dit voor hem,

zoals verzoeker zegt, de enige logische manier is om zijn situatie recht te zetten. Hij stelt dat zijn leven in

Egypte in gevaar is en niemand er zijn veiligheid kan garanderen, en dit omwille van zijn standpunt inzake

religie. Verzoeker legt ter ondersteuning van zijn verzoek volgende documenten neer: zijn paspoort en

identiteitskaart, een usb-stick met daarop info over zijn verblijf in Nederland en een overzicht van zijn

werkcontracten aldaar, die niet door het Commissariaat-generaal werden ingehouden. Op 14 februari

2017 nam het Commissariaat-generaal een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de

Raad) weigerde op zijn beurt verzoeker de vluchtelingenstatus en de subsidiaire beschermingsstatus toe

te kennen op 7 juni 2017 bij arrest met nummer 188 058.

Op 19 januari 2021 diende verzoeker een tweede verzoek om internationale bescherming in. In het kader

van voormeld verzoek, verwijst verzoeker naar de problemen die hij in 2014 met zijn Nederlandse (ex-)

echtgenote in Nederland heeft ervaren, en herhaalt hij dat zijn familie hem heeft verstoten en hem

bijgevolg niet hebben geholpen nadat hij hier zijn negatieve beslissing had ontvangen. Verzoekers laatste

contact met zijn zus dateert van 2018 en toen kwam hij te weten dat haar zoon gedurende 36 dagen was

verdwenen, hij was ‘onwettelijk gearresteerd’ door de politie omdat hij als supporter aanwezig was op een

voetbalmatch en ze toen de Saoedische Sheikh hadden beledigd. Verzoeker meent dat hij hierdoor bij

een terugkeer naar Egypte wel eens problemen zou kunnen krijgen. Hij stelt bij terugkeer naar Egypte

geen leven te zullen hebben omdat hij geen contact heeft met zijn familie, hij geen werk heeft, kortom er

niets meer heeft. Daarenboven geeft verzoeker aan dat zijn familie de intentie heeft hem te doden omwille

van zijn agnosticisme daar hij in de periode na zijn scheiding (2014-2015) mondelinge bedreigingen kreeg

van zijn vader en zijn ooms langs moederszijde. Verder verwijst verzoeker naar het gegeven dat er tijdens

zijn vorige verzoek iets misliep, hij had een document ondertekend met daarop de naam van iemand

anders en nu vreest hij dat iemand anders zijn documenten misbruikt. Verzoekers advocaat zou dit tijdens

het tweede interview besproken hebben met het Commissariaat-generaal en hij meent dat het feit dat zijn

advocaat dit heeft aangehaald wel eens de reden kan zijn voor zijn weigering. Daarom zou hij ook zo lang

gewacht hebben alvorens opnieuw asiel aan te vragen. Verder geeft verzoeker nog aan dat de

inlichtingendienst van Egypte alles van iemand te weten kan komen, zelfs tot in België. Hij vreest de

Egyptische autoriteiten omdat hij hier een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend omdat

dit gezien wordt als een aanslag op de Egyptische autoriteiten. Tot slot geeft verzoeker aan psychische

problemen te hebben.
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3. Artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, in toepassing waarvan de bestreden beslissing

werd genomen, luidt als volgt:

“Na ontvangst van het volgend verzoek dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden op

grond van artikel 51/8, onderzoekt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen bij

voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die de

kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke

elementen of feiten verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het

verzoek niet-ontvankelijk. In het andere geval, of indien de verzoeker voorheen enkel het voorwerp heeft

uitgemaakt van een beslissing tot beëindiging bij toepassing van artikel 57/6/5, § 1, 1°, 2°, 3°, 4° of 5°

verklaart de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het verzoek ontvankelijk.”

Om een volgend verzoek om internationale bescherming ontvankelijk te kunnen verklaren, moeten er

derhalve nieuwe elementen aanwezig zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker om

internationale bescherming in aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3

van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van diezelfde wet.

De parlementaire voorbereiding van de wet van 8 mei 2013 tot wijziging van de wet van 15 december

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

vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde

andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare

centra voor maatschappelijk welzijn, verduidelijkt dat deze kans onder meer aanzienlijk groter wordt

wanneer de verzoeker om internationale bescherming pertinente, geloofwaardige nieuwe elementen

aanreikt en terzelfder tijd aannemelijk maakt dat hij deze niet eerder kon aanbrengen. De kans wordt

daarentegen niet aanzienlijk groter wanneer de nieuw aangereikte elementen an sich bijvoorbeeld niet

bewijsvoerend voorkomen omdat de bijkomende verklaringen incoherent of ongeloofwaardig zijn of

wanneer de nieuwe stukken duidelijke inhoudelijke of vormelijke gebreken vertonen. De kans wordt

evenmin aanzienlijk groter wanneer de nieuwe elementen of bevindingen bijvoorbeeld louter een

aanvulling vormen van een situatie die voordien niet betwist, doch ongegrond bevonden werd, slechts

betrekking hebben op elementen die niet de essentie van een eerdere weigeringsbeslissing uitmaken,

een voortzetting vormen van een relaas dat op diverse wezenlijke punten ongeloofwaardig werd

bevonden, louter algemeen van aard zijn, geen verband leggen met de individuele omstandigheden van

de verzoeker om internationale bescherming en anderszins evenmin aantonen dat de algemene situatie

van aard is om een beschermingsstatus te wettigen (Parl.St. Kamer, 2012-2013, nr. 53 2555/001, 23-24).

De terminologische wijziging, ontvankelijkheid in plaats van inoverwegingneming -oud artikel 57/6/2 van

de Vreemdelingenwet sprak over het al dan niet in overweging nemen van een asielverzoek, daar waar

er in de huidige bepaling sprake is van het al dan niet ontvankelijk verklaren van het volgend verzoek om

internationale bescherming-, heeft geen enkele impact op de ratio legis die leidde tot de invoering van

oud artikel 57/6/2 door de wet van 8 mei 2013, noch op de draagwijdte van het onderzoek van de

Commissaris-generaal (Parl.St. Kamer, 2016-2017, nr. 54 2548/001, 116).

4. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de commissaris-generaal op gemotiveerde en pertinente wijze tot

de conclusie komt dat verzoeker geen nieuwe elementen aanbrengt die de kans aanzienlijk groter maken

dat hij voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 van diezelfde wet in aanmerking komt. Het is de taak van de

verzoeker om zijn verzoek om internationale bescherming te staven en deze regel geldt onverkort wat

betreft de subsidiaire beschermingsstatus. De Raad stelt echter vast dat verzoeker hier in gebreke blijft.

Uit de lezing van het verzoekschrift blijkt weliswaar dat verzoeker het niet eens is met de motieven van

de bestreden beslissing, doch de Raad stelt vast dat hij in wezen niet verder komt dan het summier

herhalen van eerder afgelegde verklaringen en het formuleren van algemene beweringen en kritiek op de

gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, waarmee hij echter de gedane bevindingen niet weerlegt,

noch ontkracht.

4.1. De Raad wijst vooreerst op volgende pertinente motieven van de bestreden beslissing:

“Uit het administratief dossier blijkt immers dat u zich naar aanleiding van onderhavig verzoek

voornamelijk baseert op de motieven die u reeds in kader van uw eerder verzoek hebt aangehaald,

namelijk verwijst u opnieuw naar het feit dat u problemen zult kennen omdat u agnost bent, verwijst u

eveneens opnieuw naar de problemen die u in 2014 met uw Nederlandse (ex) echtgenote in Nederland

hebt gekend, herhaalt u door uw familie bedreigd te zijn geweest en te zijn verstoten en evenmin kan

terugkeren omdat u in Egypte niets meer heeft (verklaring volgend verzoek dd. 09.02.2021, punten 16 en

19).
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Dient in dezer te worden opgemerkt dat het CGVS uw eerste verzoek heeft geweigerd omdat (i) er

verschillende kanttekeningen moesten worden gemaakt bij uw verklaring dat u omwille van het feit dat u

agnost bent geworden problemen zou krijgen in Egypte, (ii) eveneens met betrekking tot uw vrees ten

overstaan van uw familie een aantal opmerkingen moesten worden geformuleerd, nu uit uw verklaringen

bleek dat uw familie reeds sinds 2009 op de hoogte was van uw huwelijk met een katholieke vrouw en uit

niets bleek dat u daadwerkelijk ernstige problemen had ondervonden vanwege uw familie zodat kon

worden vastgesteld dat uw problemen zich beperkten tot het feit dat zij geen ‘echte’ contacten meer met

u onderhielden, doch dat van vervolging geen sprake was; (iii) uw houding – met name dat u meer dan

twee jaar illegaal in Nederland heeft verbleven – niet correspondeerde met de vrees die u beweerde te

hebben; (iv) uw bijkomende verklaring niet naar uw land te kunnen terugkeren omdat u er geen woning

heeft, geen uitstaans heeft met de Vluchtelingenconventie; (v) de verklaring van uw advocaat dat u hier

intussen ingeburgerd is, niet door u zelf werd ingeroepen terwijl u alle mogelijkheden had gekregen om

uw motieven en problemen uiteen te zetten; (vi) de door u tijdens de administratieve procedure

neergelegde documenten niet van dien aard ware, dat zij de appreciatie van uw asielaanvraag in positieve

zin konden ombuigen, zoals werd toegelicht en (vii) uit een grondige analyse van de actuele

veiligheidssituatie in Egypte bleek dat er geen sprake was van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate

van het willekeurig geweld waardoor de confrontaties werden gekenmerkt dermate hoog was dat

zwaarwegende gronden bestonden om aan te nemen dat u louter door uw aanwezigheid aldaar een reëel

risico liep op een ernstige bedreiging zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

Het hoeft dan ook geen betoog dat uw loutere verwijzing naar deze zelfde problematiek geen ander licht

vermag te werpen op de eerdere appreciatie van het CGVS.”

Er dient te worden aangestipt dat verzoeker onderhavig beroep niet kan aanwenden als een vorm van

beroep tegen de beoordeling (in de beslissing) in het kader van een vorig verzoek om internationale

bescherming die definitief is geworden. Gelet op het arrest van de Raad waarbij het door verzoeker

ingediende beroep hiertegen werd verworpen, moet deze als vaststaand worden beschouwd. In de mate

dat verzoeker hierover louter bijkomende verklaringen aanhaalt die volledig in het verlengde liggen

hiervan, wijzigt dit hier niets aan en zijn deze evenmin van aard afbreuk te kunnen doen aan de gedane

vaststellingen. Er staan geen beroepsmogelijkheden tegen de eerdere beslissing van de commissaris-

generaal meer open. De Raad benadrukt hierbij tevens dat de commissaris-generaal bij de beoordeling

van nieuw aangevoerde gegevens dient na te gaan of de aangevoerde gegevens “nieuw” zijn in de zin

dat zij “de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van

artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt”, m.a.w. of ze

van aard zijn om tot een andere beslissing te kunnen komen dan de weigering van een eerder verzoek

om internationale bescherming. De Raad wijst erop dat het een evidentie is dat bij de beoordeling van

een later verzoek om internationale bescherming rekening mag worden gehouden met alle feitelijke

elementen, ook met elementen die resulteren uit verklaringen die gedurende de behandeling van een

eerder verzoek zijn afgelegd, en met vaststellingen gedaan in het kader van een vorig verzoek. Dat deze

in het nadeel van verzoeker spelen, is geen aanwijzing dat de commissaris-generaal niet zou onderzocht

hebben of er nieuwe elementen zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor erkenning als

vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in

aanmerking komt. Verzoeker zet in zijn verzoekschrift wederom zijn vrees uiteen in Egypte problemen te

ondervinden omdat hij afstand heeft genomen van de islam en het feit dat hij agnost is geworden waarvan

iedereen op de hoogte zou zijn. Eveneens herhaalt hij problemen te vrezen naar aanleiding van zijn

huwelijk met een Nederlandse christene. De Raad stelt dan ook vast dat verzoeker eerder aangehaalde

elementen herhaalt, dan wel hierop verder borduurt. Zoals hiervoor uiteengezet, dient erop gewezen dat

dit geenszins kan volstaan om de voorgaande appreciatie in een ander daglicht te stellen.

Verzoeker uit verder bedenkingen omtrent het foutief vermelden van zijn naam en verdere

identiteitsgegevens. Hij gaat met zijn betoog echter wederom voorbij aan de motieven van de bestreden

beslissing. In dit verband werd immers reeds gemotiveerd: “Wat betreft uw verklaring dat er in kader van

uw vorig verzoek iets is misgelopen en u een document ondertekende waarop andermans naam stond, u

omwille hiervan vreest dat anderen uw documenten misbruiken, u dit document aan uw advocaat had

getoond en deze dit had aangekaart tijdens het tweede interview op het CGVS, dient opgemerkt dat uit

het schrijven van uw toenmalige advocaat blijkt dat de naam op de vragenlijst van Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) in kader van uw eerste verzoek foutief was en dit werd rechtgezet, niets meer

en niets minder (zie Vragenlijst DVZ, dd.06.12.2016; schrijven advocaat dd.05.01.2017). Dat iemand

hiervan misbruik zou maken en u omwille hiervan problemen zou ervaren is dan ook totaal niet

duidelijk/geloofwaardig. Wat betreft uw bewering dat het gegeven dat uw advocaat dit heeft aangekaart

wel eens uw weigering tot gevolg zou kunnen hebben gehad, dient opgemerkt dat de redenen voor uw

weigering omstandig uiteengezet werden in de weigeringsbeslissing die in uw hoofde door het CGVS
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werd genomen en die werd bevestigd door de RvV (verklaring volgend verzoek, dd. 09.02.2021, punt 20).

Evenmin kan uw bewering omwille hiervan zo lang te hebben gewacht alvorens een nieuw verzoek in te

dienen overtuigen, moest u menen dat u onrecht is aangedaan kan er toch van uit worden gegaan dat u

al het mogelijke zou hebben gedaan onmiddellijk een nieuw verzoek in te dienen, temeer uit uw

verklaringen blijkt dat u kon rekenen op bijstand van een advocaat. Ook deze houding ondermijnt de

geloofwaardigheid van de door u beweerde vrees. Wat betreft uw verwijzing naar de ‘arrestatie’ van uw

neef dient opgemerkt dat uit uw verklaringen blijkt dat dit reeds in 2018 is gebeurd en u zelf stelt dat er

geen link is met u. Dat u dan omwille hiervan nu nog problemen zou ervaren in Egypte is te vaag en te

hypothetisch om hieruit een vrees in de zin van de Conventie te kunnen afleiden (verklaring volgend

verzoek dd.09.02.2021, punt 19 en 21). Wat betreft uw bewering dat u de Egyptische autoriteiten vreest

omdat u hier een asielaanvraag hebt ingediend en dit gezien wordt als een aanslag op de Egyptische

autoriteiten, dient opgemerkt dat dit louter blote beweringen zijn, niets meer en niets minder, en u geen

enkel begin van bewijst neerlegt dat u omwille hiervan problemen zou krijgen (verklaring volgend verzoek,

dd. 09.02.2021, punt 20).” (eigen onderlijning). Door in zijn verzoekschrift zijn algemene kritieken en

bedenkingen te herhalen, slaagt verzoeker er dan ook niet in afbreuk te doen aan voormelde motieven.

4.2. De Commissaris-generaal komt verder, na grondige analyse van de beschikbare informatie, tot de

conclusie 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. Met

zijn algemeen betoog zoals gevoerd in zijn verzoekschrift, brengt verzoeker geen dwingende argumenten,

concrete gegevens of tastbare stukken bij die een ander licht werpen op de appreciatie zoals

weergegeven in de bestreden beslissing, laat staan dat hij aantoont dat de gevolgtrekkingen onjuist zijn.

Waar verzoeker in zijn verzoekschrift ook in dit kader zijn verklaringen en vrees op algemene wijze

herhaalt, kan genoegzaam worden verwezen naar het hogerstaande. Verzoeker brengt geen concrete

elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat hij in geval van een terugkeer naar zijn land van

herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de

Vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico

blijkt.

4.3. Waar verzoeker aanvoert dat artikel 3 van het EVRM wordt geschonden, dient te worden vastgesteld

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

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

5. Bijgevolg lijkt verzoeker geen elementen aan te brengen die de kans aanzienlijk groter maken dat hij in

aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet.”

2. Door een verzoek tot horen in te dienen, maakt de verzoekende partij kenbaar dat zij het niet eens is

met deze in de beschikking opgenomen grond (zij wordt overeenkomstig artikel 39/73, § 3 van de

Vreemdelingenwet immers geacht met deze grond in te stemmen wanneer zij niet vraagt gehoord te

worden). In dit kader dient te worden benadrukt dat het verzoeken om een hoorzitting om alsnog zijn visie

kenbaar te maken de enige functie van het verzoek tot horen is (cf. Wetsontwerp van 6 december 2010

houdende diverse bepalingen (II), Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, 2010-2011, nr. 53 0772/001,

25, 26) en dit verzoek zodoende niet mag beschouwd worden als een bijkomende memorie. Bovendien

dient erop gewezen te worden dat het verzoek tot horen er niet toe strekt aan de verzoekende partij de

mogelijkheid te geven onvolkomenheden in het verzoekschrift, hetzij deze waarop in de beschikking

overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de Vreemdelingenwet precies gewezen wordt, hetzij andere, alsnog

recht te zetten. Ook het betoog ter terechtzitting vermag dit niet te doen.

3.1. De verwerende partij is niet ter terechtzitting verschenen.

3.2. Artikel 39/59, § 2 van de Vreemdelingenwet bepaalt als volgt:

“Alle partijen verschijnen ter terechtzitting of zijn er vertegenwoordigd. Wanneer de verzoekende partij

noch verschijnt noch vertegenwoordigd is, wordt het beroep verworpen. De andere partijen die niet zijn

verschenen of niet vertegenwoordigd zijn, worden geacht in te stemmen met de vordering of het beroep.

In elke kennisgeving van een beschikking tot vaststelling van de rechtsdag wordt melding gemaakt van

deze paragraaf.”
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Artikel 39/59, § 2 van de Vreemdelingenwet houdt niet in dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

op grond van de afwezigheid van de verwerende partij ter terechtzitting verplicht zou zijn het beroep

gegrond te verklaren en aldus de verzoekende partij te erkennen als vluchteling of haar de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen. Evenmin houdt deze bepaling een omkering van de bewijslast in. Zij

heeft enkel tot gevolg dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de eventuele excepties en het

verweer ten gronde in de nota met opmerkingen van de verwerende partij niet dient te beantwoorden (RvS

13 mei 2014, nr. 227.364; RvS 13 mei 2014, nr. 227.365).

4. Ter terechtzitting, alwaar zij uitdrukkelijk wordt uitgenodigd te reageren op voormelde beschikking,

benadrukt de advocaat van de verzoekende partij dat uit het oog wordt verloren dat de verzoekende partij

al lang in Europa is, dat zij omwille van haar huwelijk met een Christelijke vrouw geweerd werd door haar

familie en dat zij dan ook voor ernstige problemen met haar familieleden vreest die haar verstoten hebben.

De verzoekende partij is niet in dit geloof geboren en wordt dus beschouwd als een afvallige, en heeft

hierdoor ook psychologische problemen. Zij riskeert dan ook ernstige problemen in geval van terugkeer

in het licht van de steeds strengere geloofsleer in Egypte, zo wordt betoogd.

In het licht van voormeld betoog van de verzoekende partij ter terechtzitting, waarin zij meent dat uit het

oog wordt verloren dat zij omwille van haar huwelijk met een Christelijke vrouw geweerd werd door haar

familie en dat zij dan ook voor ernstige problemen met haar familieleden vreest die haar verstoten hebben,

evenals waar zij betoogt dat zij niet in dit geloof geboren is en dus wordt beschouwd als een afvallige,

herneemt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) vooreerst volgende gronden van

voormelde beschikking:

“4.1. De Raad wijst vooreerst op volgende pertinente motieven van de bestreden beslissing:

“Uit het administratief dossier blijkt immers dat u zich naar aanleiding van onderhavig verzoek

voornamelijk baseert op de motieven die u reeds in kader van uw eerder verzoek hebt aangehaald,

namelijk verwijst u opnieuw naar het feit dat u problemen zult kennen omdat u agnost bent, verwijst u

eveneens opnieuw naar de problemen die u in 2014 met uw Nederlandse (ex) echtgenote in Nederland

hebt gekend, herhaalt u door uw familie bedreigd te zijn geweest en te zijn verstoten en evenmin kan

terugkeren omdat u in Egypte niets meer heeft (verklaring volgend verzoek dd. 09.02.2021, punten 16 en

19).

Dient in dezer te worden opgemerkt dat het CGVS uw eerste verzoek heeft geweigerd omdat (i) er

verschillende kanttekeningen moesten worden gemaakt bij uw verklaring dat u omwille van het feit dat u

agnost bent geworden problemen zou krijgen in Egypte, (ii) eveneens met betrekking tot uw vrees ten

overstaan van uw familie een aantal opmerkingen moesten worden geformuleerd, nu uit uw verklaringen

bleek dat uw familie reeds sinds 2009 op de hoogte was van uw huwelijk met een katholieke vrouw en uit

niets bleek dat u daadwerkelijk ernstige problemen had ondervonden vanwege uw familie zodat kon

worden vastgesteld dat uw problemen zich beperkten tot het feit dat zij geen ‘echte’ contacten meer met

u onderhielden, doch dat van vervolging geen sprake was; (iii) uw houding – met name dat u meer dan

twee jaar illegaal in Nederland heeft verbleven – niet correspondeerde met de vrees die u beweerde te

hebben; (iv) uw bijkomende verklaring niet naar uw land te kunnen terugkeren omdat u er geen woning

heeft, geen uitstaans heeft met de Vluchtelingenconventie; (v) de verklaring van uw advocaat dat u hier

intussen ingeburgerd is, niet door u zelf werd ingeroepen terwijl u alle mogelijkheden had gekregen om

uw motieven en problemen uiteen te zetten; (vi) de door u tijdens de administratieve procedure

neergelegde documenten niet van dien aard ware, dat zij de appreciatie van uw asielaanvraag in positieve

zin konden ombuigen, zoals werd toegelicht en (vii) uit een grondige analyse van de actuele

veiligheidssituatie in Egypte bleek dat er geen sprake was van een uitzonderlijke situatie waarbij de mate

van het willekeurig geweld waardoor de confrontaties werden gekenmerkt dermate hoog was dat

zwaarwegende gronden bestonden om aan te nemen dat u louter door uw aanwezigheid aldaar een reëel

risico liep op een ernstige bedreiging zoals bedoeld door artikel 48/4, § 2, c) van de vreemdelingenwet.

Het hoeft dan ook geen betoog dat uw loutere verwijzing naar deze zelfde problematiek geen ander licht

vermag te werpen op de eerdere appreciatie van het CGVS.”

Er dient te worden aangestipt dat verzoeker onderhavig beroep niet kan aanwenden als een vorm van

beroep tegen de beoordeling (in de beslissing) in het kader van een vorig verzoek om internationale

bescherming die definitief is geworden. Gelet op het arrest van de Raad waarbij het door verzoeker

ingediende beroep hiertegen werd verworpen, moet deze als vaststaand worden beschouwd. In de mate

dat verzoeker hierover louter bijkomende verklaringen aanhaalt die volledig in het verlengde liggen

hiervan, wijzigt dit hier niets aan en zijn deze evenmin van aard afbreuk te kunnen doen aan de gedane

vaststellingen. Er staan geen beroepsmogelijkheden tegen de eerdere beslissing van de commissaris-
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generaal meer open. De Raad benadrukt hierbij tevens dat de commissaris-generaal bij de beoordeling

van nieuw aangevoerde gegevens dient na te gaan of de aangevoerde gegevens “nieuw” zijn in de zin

dat zij “de kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van

artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt”, m.a.w. of ze

van aard zijn om tot een andere beslissing te kunnen komen dan de weigering van een eerder verzoek

om internationale bescherming. De Raad wijst erop dat het een evidentie is dat bij de beoordeling van

een later verzoek om internationale bescherming rekening mag worden gehouden met alle feitelijke

elementen, ook met elementen die resulteren uit verklaringen die gedurende de behandeling van een

eerder verzoek zijn afgelegd, en met vaststellingen gedaan in het kader van een vorig verzoek. Dat deze

in het nadeel van verzoeker spelen, is geen aanwijzing dat de commissaris-generaal niet zou onderzocht

hebben of er nieuwe elementen zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat hij voor erkenning als

vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in

aanmerking komt. Verzoeker zet in zijn verzoekschrift wederom zijn vrees uiteen in Egypte problemen te

ondervinden omdat hij afstand heeft genomen van de islam en het feit dat hij agnost is geworden waarvan

iedereen op de hoogte zou zijn. Eveneens herhaalt hij problemen te vrezen naar aanleiding van zijn

huwelijk met een Nederlandse christene. De Raad stelt dan ook vast dat verzoeker eerder aangehaalde

elementen herhaalt, dan wel hierop verder borduurt. Zoals hiervoor uiteengezet, dient erop gewezen dat

dit geenszins kan volstaan om de voorgaande appreciatie in een ander daglicht te stellen.” (eigen

onderlijning).

Uit het voorgaande blijkt dan ook dat de verzoekende partij in wezen verwijst naar elementen die zij reeds

in haar verzoekschrift naar voren heeft gebracht en waarop middels voormelde beschikking met verwijzing

naar de motieven van de bestreden beslissing werd geantwoord. Hieruit blijkt dat, in tegenstelling tot

hetgeen de verzoekende partij voorhoudt ter terechtzitting, wel degelijk een afdoende onderzoek werd

gevoerd naar de door haar bijgebrachte elementen, doch dat deze niet werden aanvaard. De verzoekende

partij gaat echter niet in op de gronden van voormelde beschikking, laat staan dat zij concrete elementen

aanreikt die hier een ander licht op werpen. Door te herhalen brengt de verzoekende partij geen elementen

aan die ertoe nopen anders te oordelen dan hetgeen reeds in voormelde beschikking en in de bestreden

beslissing werd aangegeven.

De Raad stelt verder vast dat de verzoekende partij in haar betoog ter terechtzitting voor het overige

slechts zeer algemeen de kritiek uit dat uit het oog wordt verloren dat zij al lang in Europa is, maar zij

concretiseert haar betoog niet, laat staan dat zij het op afdoende wijze in verband brengt met de gronden

van voormelde beschikking. Eenzelfde vaststelling dringt zich op waar zij voorhoudt dat zij ernstige

problemen riskeert in geval van terugkeer in het licht van de steeds strengere geloofsleer in Egypte. Door

het slechts uiten van algemene kritiek brengt de verzoekende partij geen concrete en dienstige elementen

aan die een ander licht werpen op hetgeen reeds in voormelde beschikking werd aangegeven.

Waar de verzoekende partij tot slot nog aanvoert dat zij ook psychologische problemen heeft, wijst de

Raad op volgende motieven van de bestreden beslissing waarin de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen op goede gronden vaststelt: “Tot slot geeft u nog aan psychische

problemen te hebben. Los van het feit dat u geen enkel document neerlegt ter staving hiervan, dient

opgemerkt dat zulks geen uitstaans heeft met de Vluchtelingenconventie en u zich in kader hiervan dient

te richten tot de geijkte procedure.” Wederom concretiseert de verzoekende partij, die ook ter terechtzitting

geen stukken voorlegt ter staving van deze problemen, haar betoog niet, laat staan dat zij een ander licht

werpt op voormeld motief of de vaststellingen weerlegt.

5. Derhalve wordt geen afbreuk gedaan aan voormelde in de beschikking aangevoerde grond en de in de

bestreden beslissing gedane vaststellingen. Bijgevolg brengt de verzoekende partij geen elementen aan

die de kans aanzienlijk groter maken dat zij in aanmerking komt voor erkenning als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van

dezelfde wet.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op acht juli tweeduizend tweeëntwintig door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME K. POLLET


