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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 16.129 van 19 september 2008
in de zaak RvV X/ IV

In zake: X
  Gekozen woonplaats: X

 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 Bosnische nationaliteit te zijn, op 5 mei
2008 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen
en de staatlozen van 15 april 2008.

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 de nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 18 juni 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14
augustus 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. WIJNANTS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HENDRICKX en van
attaché L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“U werd op 27 februari 2008 van 14.08 uur tot 18.00 uur en op 26 maart 2008 van 09.11 uur tot 12.15 uur
gehoord op de zetel van het Commissariaat-generaal, bijgestaan door een tolk die de Servo-Kroatische
taal machtig is. Uw advocaat, meester Vandewiele Sarah loco leester Annick Hendrickx, was de ganse
duur van het eerste gehoor aanwezig en uw advocaat, meester Ann Hendrickx, was aanwezig de ganse
duur van het tweede gehoor.
A. Feitenrelaas
U verklaarde de Bosnische nationaliteit te bezitten en afkomstig te zijn uit Zivinice, gelegen in de
Federatie van Moslims en Kroaten. Tot ergens in 2000 was u in Tuzla actief voor de organisatie Mission
Board of Southern Baptist Convention USA. Vervolgens begon u als vrijwilliger te werken voor de
humanitaire organisatie Moj Bliznji. U was tevens actief bij de muziekgroep Alba. In 2001 begon u een
eerste keer problemen te kennen met Irvan (H.) (Kiba), een extremistische moslim en vandaag hoofd
van de Moedjahedin in het Kanton Tuzla. U werd toen door hem een eerste keer geslagen omdat u met
een aantal persoon het plan had opgevat een jongerencentrum in Zivinice op te richten. Nadien bleef hij
u verbaal beledigen telkens u hem tegenkwam. In 2004 werd u gedoopt als Getuige van Jehova. Op
kerstdag 2004 organiseerde u een concert in het cultuurhuis van Zivinice. U werd na dit concert ter
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plaatse door de politie opgepakt omdat u niet over de nodige vergunning zou beschikt hebben. Ze
namen u mee naar het politiekantoor van Zivinice, waar u door Kiba werd opgewacht. U kreeg van hem
te horen dat u een moslim was en dus geen Getuige van Jehova kon of mocht zijn. Hierop begon hij u te
slaan, vroeg u na te denken over wie u was en sloot u vervolgens op in de bibliotheek van het
politiekantoor. Dit scenario herhaalde zich elke twee à drie uren. Uiteindelijk  werd u daar twee dagen
door hem vastgehouden. Terug thuis vernam u van uw ouders dat zij ook bezoek hadden gekregen van
Kiba en dat hij toen allusie had gemaakt op het feit dat u Getuige van Jehova was. Toen uw vader de
dag na uw vrijlating over dit gebeuren sprak met Kiba, werd hij zo hardhandig aangepakt dat hij één à
anderhalve maand moest gehospitaliseerd worden. De politie van Zivinice toonde zich hierna niet bereid
uw klacht tegen Kiba te behandelen. U vatte toen het idee op dit ook te melden bij IPTF (International
Police Task Force), een VN-instantie die de controle uitoefende op de politiediensten in Bosnië. U begaf
zich vervolgens in totaal drie keer naar het gebouw van IPTF in Tuzla, maar telkens merkte u daar Kiba
op aan het onthaal van deze dienst. U liet hierna het idee varen bij deze instantie k lacht in te dienen. U
richtte zich in de periode van de hospitalisatie van uw vader tevens één keer tot de OVSE (Organisatie
voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) in Sarajevo. Daar kon u ter plaatse aan het onthaal een
afspraak maken met een medewerker van deze dienst en dit voor één week later. Uw vader raadde u
evenwel hierna af naar deze afspraak te gaan, want vreesde dat jullie anders nog meer problemen met
Kiba zouden kennen. U stuurde hierna wel nog twee brieven met uw grieven naar de OVSE. De eerste
verzond u nog tijdens de hospitalisatie van uw vader. De tweede dateert van kort voor uw vertrek naar
België. U kreeg nooit een antwoord op deze brieven. Op 15 april 2005 vond er andermaal een concert
plaats in het cultuurcentrum van Zivinice. Opnieuw werd u na het optreden opgepakt door de politie en
meegenomen naar het politiekantoor van Zivinice. U slaagde erin zonder verdere problemen uit dit
politiekantoor te vluchten. Hierop vluchtte u naar een vriend in Zapresic, in Kroatië, waar u één à
anderhalve maand bleef. Uw volgende treffen met Kiba dateert van 10 augustus 2005. In de tussentijd
kregen uw ouders wel nog bezoek van hem. Hierbij werden zij door hem beledigd omdat u Getuige van
Jehova was. Op 10 augustus 2005 nam u andermaal deel aan een concert in Zivinice. Na dit concert
vertrok u samen met een vriend met de auto richting Oracej. Bij het verlaten van Zivince werden jullie
door een politiecontrole tegengehouden. Nadat u uw identiteitsdocumenten had getoond werd u
aangemaand mee te komen naar het politiekantoor. Daar werd u opnieuw naar de bibliotheek gebracht,
waar Kiba u voor de tweede keer opwachtte. U werd er door Kiba en twee van zijn medewerkers
geslagen. U smeekte hem hiermee te stoppen. Hij antwoordde u dat hij u zoveel zou slaan tot hij uw god
uit uw hoofd zou geslagen hebben. De volgende vijf dagen werd u daar vastgehouden. Elk dag kreeg u
twee maal bezoek van Kiba. Hij vroeg u telkens of u nog steeds Getuige van Jehova was en gaf u
slaag. Uiteindelijk  liet hij u gaan. Op 25 december 2005 vond andermaal een kerstconcert plaats in het
cultuurhuis van Zivinice. Kiba kwam toen tussen en zette het concert stop. Toen u hierop probeerde te
vluchten, werd u tegengehouden door medewerkers van Kiba. Opnieuw werd u naar het politiekantoor
van Zivinice gebracht. U werd er ditmaal twee dagen vastgehouden. Hierna lieten ze u opnieuw vrij. Op
15 febuari 2006 werd u 's avonds voor uw woning in elkaar geslagen. U herkende onder de daders de
stem van Kiba. Op 12 april 2006 organiseerde u weer een concert in het cultuurhuis van Zivinice en
opnieuw werd u toen - ditmaal samen met nog twee andere personen - opgepakt en naar het
politiekantoor van Zivinice gebracht omdat jullie naar men beweerde alweer niet over de nodige
vergunning beschikten. Twee à drie uur later werden jullie vrijgelaten. Op 25 december 2006 nam u deel
aan een openlucht kertconcert in Zivinice, georganiseerd door de stad Zivinice. Toen uw muziekgroep
aan het optreden was, k lonk er plots een schot. Het aanwezige publiek begon hierop in paniek weg te
vluchten. Vervolgens betraden Kiba en zijn mannen het podium en begonnen jullie te slaan. Het was
Kiba die u sloeg. Hij plaatste tevens een revolver in uw mond. Hij vroeg toen aan één van zijn mannen
een bepaald nummer te bellen. Hij gaf hierop de telefoon aan u en u hoorde uw moeder aan de andere
kant van de lijn. Hij dreigde ermee uw moeder mee u te zullen doden en terwijl hij u sloeg hield hij de
telefoonlijn open zodat uw moeder uw kreten kon horen. U slaagde u er uiteindelijk  in te ontkomen. U
vluchtte andermaal naar Zapresic in Kroatië. Toen u op 2 of 3 januari 2007 terugkeerde naar Zivinice
vernam u van uw vader dat uw moeder de nacht van dit kerstconcert aan een hartinfarct was overleden.
U contacteerde hierna een advocaat in Tuzla en vroeg hem uw zaak te behartigen. Toen hij hoorde dat
Kiba hierbij betrokken was, durfde hij deze zaak niet te aanvaarden. Hierop besliste u zelf een klacht in
te dienen bij de gemeentelijke rechtbank van Tuzla. Op 10 maart 2007 diende u deze klacht in. U
hoorde later evenwel niets meer van deze klacht. Mede daarom schreef u op 4 december 2007 voor de
tweede keer een brief naar de OVSE, waarin u al uw problemen uitlegde en om hulp vroeg. Ook hierop
kreeg u geen antwoord. Na vorig incident leefde u op verschillende locaties en kwam u niet vaak meer in
Zivinice. Uiteindelijk  nam u het besluit uw land te verlaten. Op 13 december 2007 verliet u Bosnië en op
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14 december 2007 kwam u in België aan. Op 17 december 2007 diende u hier een asielaanvraag in. Ter
staving van uw identiteit legde u een vervallen Bosnische identiteitskaart neer, uitgereikt op 2 september
1996 en geldig voor een periode van 10 jaar en een vervallen Bosnisch rijbewijs, uitgereikt op 2
december 1996 en geldig tot 2 december 2006. Ter staving van uw asielaanvraag en aangehaalde
vervolgingsfeiten legde u volgende documenten neer: 6 foto's van optredens van uw muziekgroep; een
foto van een Jehova doop die zou plaatsgevonden hebben in Tuzla; een CD met muziek van uw
muziekgroep; een kopie van de overlijdensakte en van een overlijdensbericht van uw moeder; een kopie
van de ontslagbrief van uw moeder uit het ziekenhuis daterend van 1994; een kopie van uw doopattest;
een kopie van uw klacht ingediend bij de gemeentelijke rechtbank van Tuzla en dit op 10 maart 2007;
een kopie van een attest van de politie van Zivinice, dd. 25 januari 2007, dewelke op uw persoonlijke
vraag werd uitgereikt en waarin uw vasthoudingen door deze politiedienst worden opgesomd, alsook het
motief voor deze vasthoudingen staat vermeld; een kopie van een attest van de regionele raad Tuzla van
de Unie van Interne vluchtelingen en Vluchtelingen van Bosnië-Herzegovina, dd. 20 december 2003,
aangaande een donatie van een som geld van deze organisatie aan de humanitaire organisatie Moj
Bliznji; een kopie van een toestemming om bepaalde activiteiten te onplooien voor de organisatie Moj
Bliznji; een kopie van een klacht die door de politie van Zivinice tegen u werd ingediend op 16 mei 2007
bij de correctionele rechtbank van Zivinice voor verstoring van de openbare orde; een kopie van
een attest van de organisatie Moj Bliznji, dd. 25 december 2006 betreffende één van de door u
aangehaalde arrestaties, een kopie van een bewijs van het versturen van een brief aan de OVSE in
Tuzla en een kopie van een medisch attest uitgereikt in Tuzla op 15 februari 2006.
Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de zin van
de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de
definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk  te maken.
Er dienst immers vastgesteld te worden dat u geenszins aannemelijk  heeft gemaakt daadwerkelijk  een
Getuige van Jehova te zijn. Vooreerst kan er geen enkele bewijskracht toegekend worden aan het door
u voorgelegde doopattest. Uit het resultaat van het onderzoek naar de authenticiteit van dit document
(waarvan kopie in bijlage in het administratief dossier) blijk t dat geen enkel geloof kan gehecht worden
aan de authenticiteit van dit document. Uit deze informatie, ondermeer afkomstig van de pastoor van de
Evangelische Kerk van Tuzla - door wiens kerk dit doopattest werd afgestempeld en ondertekend -,
blijk t dat het hier om een vervalsing gaat. Bovendien blijk t uit deze informatie dat de Evangelische Kerk
van Tuzla helemaal niets te maken heeft met de Getuigen van Jehova, alsook dat u niet bekend bent
bij deze kerk. U beweerde nochtans dat u door deze kerkgemeenschap gedoopt werd en dat dit ook
daarna uw kerk was. Geconfronteerd met de vaststelling dat uw doopattest vermeldt dat u behoort tot de
Getuigen van Jehova, maar daarnaast ook een authentificatiestempel draagt van de Evangelische Kerk
van Tuzla, verklaarde u dat het hier om dezelfde kerkgemeenschap en godsdienst gaat (CGVS II, p. 4).
Vervolgens geconfronteerd met onze informatie betreffende de authenticiteit van het door u neergelegde
doopattest ontkende u onze informatie dat het hier een vals attest betreft (CGVS II, p. 5). Door dit
document, waarvan de inhoud in rechtstreeks verband staat met uw vluchtmotieven, neer te leggen, hebt
u gepoogd de Belgische autoriteiten op intentionele wijze te misleiden.
De geloofwaardigheid van uw beweerde geloofsovertuiging wordt bovendien verder ondermijnd door uw
heel beperkte kennis van de Getuigen van Jehova. U kon namelijk  niet antwoorden op een aantal
elementaire kennisvragen over deze kerkgemeenschap en hun leer. Zo wist u ondermeer niet wie de
stichter van de Getuigen van Jehova is en situeerde u de oprichting van deze geloofsgemeenschap in
de eerste helft van de achttiende eeuw (CGVS II, p. 2). Uit informatie waarover het
Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie bij het administratief dossier werd gevoegd,
blijk t dat Charles Taze Russel deze geloofsgemeenschap in 1844 oprichtte. U wist evenmin wie de
huidige leider is van deze geloofsgemeeschap of waar het hoofdkwartier van deze kerk gevestigd is. De
naam van dit hoofdkwartier gelegen in New York (VSA), Bethel, was u evenzeer onbekend (CGVS II, p.
5). U kende evenmin de betekenis van het jaar 1914, terwijl dit een heel belangrijk  jaartal is in de leer
van de Getuigen van de Getuigen van Jehova. Volgens de Getuigen van Jehova begon toen de "tijd der
einde" of Jezus' regeerperiode/Koninkrijk  met een oorlogvoering tegen Satan. Op de vraag wie er dat jaar
Koning werd bleef u het antwoord tevens schuldig (CGVS II, p. 2). U kende evenmin het verschil dat de
Getuigen van Jehova hanteren tussen God en Jehova en wist evenmin van waar de term Jehovah
afkomstig is (CGVS II, p. 2). De term 'God' beschouwen zij als een titel en Jehovah is de naam van
God. Deze naam Jehovah is ontstaan door k linkers toe te voegen aan het Hebreeuwse tetragrammaton
JHWH. Al deze basiszaken die tot de kern van de hun leer behoren waren u onbekend. U wist evenmin
hoeveel leden er volgens de Getuigen van Jehova uitverkoren zijn het einde der tijd te overleven en aan
de zijde van Christus over de aarde te regeren. U had het over 40.000 of 140.000 mensen (CGVS II, p.
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2), terwijl het er 144.000 zijn. U kende evenmin de betekenis van de term Heilige Drievuldigheid, terwijl
de christelijke leer van de Getuigen van Jehohah's zich expliciet onderscheidt van andere christelijke
stromingen doordat zij dit verwerpen. Ook dit zijn zaken die tot de kern van deze leer behoren.
Gevraagd naar de religieuze feestdagen die Getuigen van Jehova vieren, gaf u als antwoord dat zij
dezelfde feestdagen vieren als de Katholieken. U verwees hierbij ondermeer naar Kerstmis, Pasen en de
Heiligenfeesten (CGVS II, p. 3). Echter uit de ons beschikbare informatie blijk t dat Jehova's getuigen
de meeste christelijke en andere feestdagen niet vieren, omdat deze van heidense oorsprong worden
beschouwd. Dit geldt zeker voor Kerstmis en Pasen. Opmerkelijk  is dan ook uw deelname aan
verschillende Kerstconcerten. De getuigen van Jehova vieren slechts één feestdag collectief, dit is de
herdenking van de dood van Jezus Christus of de Gedachtenisviering. Hiermee geconfronteerd, gaf u
geen blijk  dit te kennen (CGVS II, p. 3). Geconfronteerd met uw heel gebrekkige kennis van de
Getuigen van Jehova, gaf u te kennen de bijbel nog niet bestudeerd te hebben (CGVS II, p. 3). Dit is
evenwel geen afdoende verklaring ter verantwoording van deze gebrekkig kennis. U beweert immers
reeds langer dan vier jaar lid te zijn van deze geloofsgemeenschap. Bovendien blijk t uit de ons
beschikbare informatie dat bijbelstudie en predik ing een centrale plaats inneemt in deze leer en dat om
te kunnen gedoopt worden kandidaten heel wat bijbelstudie dienen te volgen. De Getuigen werden
aanvankelijk  ook Bijbelstudenten genoemd. Hier kan nog aan toegevoegd worden dat het uiterst
merkwaardig is dat u nog nooit gehoord bleek te hebben van Zoran (P.), terwijl deze volgens onze
informatie sinds 2001 de pastoor en hoofd is van de Evangelische Kerk Tuzla, een kerkgemeenschap
die een veertigtal leden kent. Dit ondermijnt verder uw geloofwaardigheid.
Hier kan nog aan worden toegevoegd dat aan uw bewering al zou u eind 2004 en begin 2005 meerdere
keren klacht hebben proberen in te dienen bij IPTF in Tuzla, evenmin enig geloof kan gehecht worden
(CGVS I, p. 15). Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijk t immers dat deze
organisatie officieel ophield te bestaan op 31 december 2002.
De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich steunt is in bijlage bij het administratieve dossier
gevoegd. Omdat uw vluchtmotieven het rechtstreekse gevolg zijn van uw geloofsovertuiging kan hieraan
geen enkel geloof worden gehecht.
Bovenstaande vaststellingen leiden er ook toe dat er geen enkel geloof gehecht worden aan de inhoud
van de andere door u neergelegde bewijsdocumenten, meer bepaald een kopie van een protestbrief van
de organisatie Moj Bliznji, dd. 25 december 2006, een kopie van een klacht bij de gemeentelijke
rechtbank van Tuzla, dd. 10 maart 2007, het door u neergelegde attest van de politie van Zivinice
aangaande uw vasthoudingen op dit politiekantoor, de k lacht die door de politie van Zivinice tegen u werd
ingediend voor verstoring van de openbare orde, het bewijs van het versturen van een brief aan de OVSE
in Tuzla en het medisch attest uitgereikt in 2006. Deze documenten ondersteunen immers geen
geloofwaardig asielrelaas. Bovendien zijn het allemaal kopies. De rest van de door u neergelegde
documenten zijn evenmin van die aard bovenstaande vaststellingen te doen wijzigen. Deze bevestigen
immers slechts uw identiteit, uw afkomst, de medische problemen en het overlijden van uw moeder, uw
activiteiten in het verleden voor verschillende humanitaire organisaties, alsook het feit dat u in een
muziekgroep speelde, wat hier niet ter discussie staat.
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.”

2.1. In een eerste middel roept verzoeker de schending in van artikel 62 van de Wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet).

Hij bevestigt een Getuige van Jehovah te zijn, en volhardt met betrekking tot het
neergelegde doopattest dat het een authentiek document betreft en er aldus rekening mee
dient gehouden te worden bij de beoordeling van zijn geloofsovertuiging.
 Aangaande de andere door hem neergelegde documenten, waaraan door het
Commissariaat-generaal geen geloof gehecht wordt, betoogt verzoeker dat deze zijn
asielrelaas ondersteunen en zij opwegen tegen de twijfels die het Commissariaat-generaal
heeft aangaande de geloofwaardigheid van dit relaas. Het bestaan van het doopattest en de
overige stukken, zo betoogt verzoeker, weegt zwaarder dan de beperkte kennis die hij zou
hebben omtrent de kerkgemeenschap van de Getuigen van Jehova en hun leer. Hiertoe
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verwijst verzoeker nog naar “een” recent arrest van de Raad van State waarin de
bewijskracht van authentieke stukken wordt bevestigd.

2. 2. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de
voormelde wet van 15 december 1980, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft tot
doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat
hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen

die het recht hem verschaft (R.v.St., nr. 167.408, 2 februari 2007; R.v.St., nr. 167.852, 15
februari 2007). Uit de bewoordingen van het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven
van de bestreden beslissing volledig kent en inhoudelijk aanvecht. Hij maakt verder niet
duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen op welke juridische
en feitelijke gegevens de door hem bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor
niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele motiveringsplicht. De
Raad stelt vast dat verzoeker in wezen de schending van de materiële motiveringsplicht
aanvoert.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een
administratieve rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de
Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen, op motieven moet steunen
waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die in rechte ter verantwoording van
de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Het middel zal dan ook vanuit dit
oogpunt worden onderzocht (R.v.St., nr. 133.153, 25 juni 2004).

2. 3. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de
asielzoeker zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat
zijn aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven
en hij moet de waarheid vertellen (R.v.St., nr. 163.124, 4 oktober 2006; UNHCR, Guide des
procédures et critères à appli quer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.
205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling
op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaar dig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of
Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De afgelegde verklaringen
mogen daarvoor niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen dan ook
geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de
relevante bijzonderheden voorkomen. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden
toegestaan als alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de
geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (UNHCR, a.w., nr. 204).

2.4. Uit de sub 1 geciteerde motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende
partij geen enkel geloof hecht aan verzoekers relaas omdat hij (i) niet daadwerkelijk
aannemelijk heeft gemaakt een Getuige van Jehova te zijn, omwille van zijn gebrek aan
elementaire kennis over deze kerkgemeenschap en hun leer, zoals getoetst door de
verwerende partij, (ii) er geen enkele bewijskracht kan worden toegekend aan het voorgelegde
doopattest nu geen geloof kan worden gehecht aan de authenticiteit ervan, omwille van de
redenen opgesomd in de beslissing, (iii) aan de andere neergelegde documenten evenmin
enige bewijswaarde kan worden toegekend gelet op het feit dat het gaat om kopieën en zij
geen geloofwaardig relaas ondersteunen en (iv) dat geen geloof kan worden gehecht aan
verzoekers verklaring dat hij meerdere keren, in 2004 en 2005, klacht probeerde in te dienen
bij IPTF in Tuzla, nu uit de gegevens van het dossier blijkt dat deze organisatie ophield te
bestaan in 2002.

De vaststellingen van de verwerende partij raken de kern van het asielrelaas en vinden
steun in de stukken van het administratief dossier en ondermijnen aldus de geloofwaardigheid
van het asielrelaas. Het komt derhalve aan verzoeker toe om deze in een ander daglicht te
stellen.
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2. 4.1. Verzoeker -wiens zijn vrees voor vervolging zijn oorzaak vindt in een conflict met een
extremistische moslim omwille van zijn geloofsovertuiging- betwist in zijn verzoekschrift niet
dat hij een heel beperkte kennis heeft van de Getuigen van Jehova. Verzoeker beweert
gedurende reeds vier jaar tot een bepaalde geloofsgemeenschap te behoren en gedoopt te
zijn in deze gemeenschap (gehoorverslag CGVS, administratief dossier stuk 4, p 2), waarin
luidens de informatie toegevoegd aan het administratief dossier, prediking centraal staat, als
zijnde een “evangelisatiearbeid (die) door iedere Jehova’s Getuige (dient) te worden verricht
en (…) het meest essentiële onderdeel van hun godsdienstige identiteit (…) Wie niet predikt
is geen Jehova’s Getuige (…) een niet-evangeliserende gelovige vormt ‘geen deel van de
organisatie’ (…).” Hieruit volgt logischerwijze dat van Getuigen van Jehova een gedegen
kennis van de leer wordt verwacht, om deze dan kunnen over te dragen.
De verwerende partij heeft dan ook terecht geoordeeld dat de vaststellingen aangaande
verzoekers gebrek aan kennis betreffende zijn vermeende geloofsovertuiging de
geloofwaardigheid van zijn asielrelaas volledig ondermijnen. Verzoeker doet, met een loutere
bevestiging van zijn eerdere verklaringen, geen afbreuk aan de motieven van de bestreden
beslissing desbetreffend.

Waar verzoeker voorts volhardt in zijn stelling dat het doopattest een authentiek
document is, zonder meer, stelt de Raad vast dat hij geenszins met concrete argumenten
aantoont dat de informatie waarop de verwerende partij zich steunt, welke aan het
administratief dossier is toegevoegd en waaruit blijkt dat het om een vervalsing gaat (stuk 16,
document 3), niet correct zou zijn. Dit is niet ernstig. Aldus voert verzoeker geen argumenten
aan die ertoe zouden kunnen leiden dat enig geloof zou kunnen worden gehecht aan de
authenticiteit van de doopakte.

Betreffende de overige documenten kan de Raad volstaan met de bevestiging van de
vaststelling van de verwerende partij dat het louter kopieën betreffen. De Raad is dan ook van
oordeel dat geen bewijswaarde kan worden toegekend aan deze documenten aangezien ze
gemakkelijk kunnen worden nagemaakt en vervalst (R.v.St., nr. 142.624, maart 2005; R.v.St.,
nr. 133.135, 25 juni 2004), waardoor de authenticiteit ervan geenszins kan worden
gegarandeerd. Verzoeker heeft derhalve geen authentieke stukken bijgebracht, zodat een
verwijzing naar rechtspraak over de bewijswaarde van authentieke stukken niet dienstig is.
Bovendien kan aan de door een asielzoeker bijgebrachte documenten slechts bewijskracht
worden toegekend voor zover ze gepaard gaan met geloofwaardige verklaringen, hetgeen om
de voormelde redenen in casu niet het geval is.

Ten slotte stelt de Raad vast dat verzoeker het motief aangaande IPTF, dat steun
vindt in de stukken van het administratief dossier, ongemoeid laat, zodat het als niet betwist
en vaststaand wordt beschouwd.

2.4.2. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat op grond van de pertinente, door de stukken van het
dossier ondersteunde en door verzoeker niet weerlegde vaststellingen, de verwerende partij
genoegzaam kon besluiten tot de weigering van de vluchtelingenstatus op grond van de
ongeloofwaardigheid van het asielrelaas. Een ongeloofwaardig asielrelaas verdient het niet te
worden getoetst aan de bepalingen van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.
 Het eerste middel is niet gegrond.

2.5. In een tweede middel beroept verzoeker zich op artikel 48/4, §2, b van de
Vreemdelingenwet en stelt hij dat hij een reëel risico op ernstige schade loopt in de zin van
voormeld artikel. De Raad stelt evenwel vast dat hij daartoe geen andere elementen aanvoert
dan deze die betrekking hebben op zijn ongeloofwaardig bevonden asielrelaas, zodat hij op
grond hiervan evenmin een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel
48/4 van de Vreemdelingenwet aannemelijk maakt.
 Het tweede middel is niet gegrond.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 19 september 2008 door:

mevr. A. WIJNANTS,  wnd. voorzitter,
 rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

 K. VERHEYDEN. A. WIJNANTS.


