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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

nr. 25.710 van 7 april 2009
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 Gambiaanse nationaliteit te zijn, op 6
februari 2009 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de
vluchtelingen en de staatlozen van 26 januari 2009.

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 5 maart 2009 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 2 april
2009.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M. KALIN, die loco advocaat A. HENDRICKX
verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché G. HABETS, die verschijnt voor de
verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
U verklaart een Gambiaans staatsburger van Wolof-origine te zijn afkomstig van Sanchaba. U groeide
op als moslim. U volgde secondaire school in St Augustin, Banjul. Het was een missieschool voor
zowel christelijke als moslimstudenten. U werd gesponsord door een priester. Daarna volgde u een
vorming 'onderhoud en herstel van computers'. Op de secondaire school luisterde u naar de
christelijke leer en u had er vrienden die christen waren. U besefte dat u zich meer kon vinden in de
christelijke leer en geloof en u begon de moslims te haten. Eind juni 2008 besloot u zich te bekeren tot
het christendom. U luisterde naar de preken van de christelijke priesters en u las de bijbel. U ging naar
de kerkdienst in de parochie van St Kizito, Bakoteh. Op 5 juli 2008 werd u gedoopt. Uw ouders
kwamen te weten dat u zich had bekeerd. U werd met de dood bedreigd indien u niet terug het
moslimgeloof zou kiezen. U werd geslagen en onterfd. Op 14 september 2008 keerde u van de kerk
terug naar huis en u werd aangevallen door een groep mensen. U werd met stokken en stenen
aangevallen en ze riepen in naam van de profeet dat u zich niet mocht bekeren. U liep weg en u ging
naar het politiekantoor van Bakoteh. U legde uw situatie uit, waarop de agent antwoordde dat het
onzin was. U werd van 14 tot 19 september 2008 opgesloten. Father John kwam langs in het
politiekantoor. U verbleef van 19 september 2008 tot 9 oktober 2008 in de parochie van Father John.
U werd door Father John voorgesteld aan Mr Ebou, met wie u reisde. Father John gaf u uw
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bekeringsattest bij uw vertrek uit Gambia. U hebt Gambia per vliegtuig verlaten op 9 oktober 2008 en
op 10 oktober 2008 in België asiel gevraagd.
B. Motivering
Er dient te worden vastgesteld dat u doorheen uw verklaringen een ‘gegronde vrees voor vervolging’
zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige
schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming niet aannemelijk heeft gemaakt.
U verklaart uw land van herkomst te hebben verlaten omwille van uw bekering naar het christendom,
maar u legt hierover ongeloofwaardige verklaringen af, waardoor geen geloof kan worden gehecht
aan uw asielrelaas. U stelt dat u als moslim in juli 2008 bent bekeerd tot het christendom, nadat u
tijdens uw studies geïnteresseerd geraakte in de christelijke leer (zie gehoor CGVS, p.5). U besloot
zich te bekeren en na enkele lessen, werd u gedoopt op 5 juli 2008. Ter ondersteuning van uw
asielrelaas legt u een bekeringsattest ‘Certificate of Convertion’ neer, ondertekend door Rev John
Gomez, Parish Priest van St Kizito’s Parish wat u bij uw vertrek kreeg van Father John (zie gehoor
CGVS, p.4). Uit de beschikbare informatie op het Commissariaat-generaal blijkt echter dat het
document niet authentiek is en de parochie van St Kizito dit attest niet heeft afgeleverd. Bovendien
stelt dezelfde informatiebron dat er nooit een priester met de naam John Gomez voor de parochie
gewerkt heeft en er geen priester John Gomez werkzaam is in het hele bisdom Banjul (zie informatie
administratieve dossier). Door het voorleggen van dit vervalste document hebt u getracht de Belgische
asielinstanties te misleiden. Hierdoor zijn ook uw verklaringen, die betrekking hebben op uw beweerde
bekering, ongeloofwaardig. Aangezien uw beweerde problemen zouden voortvloeien uit die
bescherming, kan ook daaraan geen geloof meer gehecht worden.
Uit al het voorgaande blijkt dat u bezwaarlijk kan stellen dat u uw land uit ‘vrees voor vervolging’ in de
zin van de Vluchtelingenconventie van Genève heeft verlaten of dat u bij een eventuele terugkeer
naar uw land van oorsprong een ‘reëel risico op het lijden van ernstige schade’ zoals bepaald in de
definitie van subsidiaire bescherming zou lopen.
U bent buiten het bovenvernoemde bekeringsattest niet in het bezit van enig ander
(identiteits)document. De mail van Father John betreft persoonlijke briefwisseling en vormt op zich
geen objectieve aanwijzing van uw beweerde vrees. Bovendien blijkt uit de informatie dat Fr. John
Gomez geen prietser is in uw dorp of in het bisdom Banjul.
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. De verklaringen van de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn
hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze plausibel, geloofwaardig en eerlijk zijn (J.
HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Toronto-Vancouver, Butterworths, 1991, 84). De
verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. De bewijslast berust in
beginsel bij de kandidaat-vluchteling die in de mate van het mogelijke elementen dient aan te
brengen ter staving van zijn relaas en bij het ontbreken van dergelijke elementen, hiervoor een
aannemelijke verklaring dient te geven. Het voordeel van de twijfel kan slechts worden verleend
indien alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de
afgelegde verklaringen (UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer
le statut de réfugié, Genève, 1992, 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet
bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn (RvS 19 mei 1993, nr. 43.027) en het is niet de taak
van de Raad zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen (RvS 5 juli
2007, nr. 173.197). De ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden
afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige
verklaringen.

3.1. In een enig middel beroept verzoeker zich op een schending van de materiële
motiveringsplicht.
Verzoeker bevestigt dat hij zich bekeerd heeft tot het christendom. Hij volhardt in zijn
verklaringen voor wat betreft zijn contacten met Father John Gomez. Verzoeker verbaast
zich over het feit dat het bekeringsattest niet authentiek zou zijn. Verzoeker wijst op het feit
dat hij een coherent relaas bracht, waaruit kan worden afgeleid dat hij de waarheid spreekt
omtrent zijn bekering tot het christendom.

3.2. Uit de landeninformatie in het administratief dossier blijkt dat het bijgebrachte
bekeringsattest niet authentiek is. Tevens blijkt dat John Gomez niet als priester heeft
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gewerkt in de parochie van St Kizito; evenmin was er iemand met die naam actief als priester
in het Rooms Katholiek Diocesaan van Banjul. Voormelde vaststellingen ondergraven op
fundamentele wijze verzoekers geloofwaardigheid inzake zijn bekering en vervolgingsrelaas,
in casu zijn verblijf bij Father John Gomez en diens tussenkomst wanneer verzoeker
beweerdelijk was opgesloten in het politiekantoor.
Behoudens het niet-authentieke bekeringsattest brengt verzoeker geen begin van bewijs bij
inzake zijn identiteit noch inzake zijn reisroute per vliegtuig naar België, hetgeen een
negatieve indicatie is voor zijn geloofwaardigheid.
Verzoekers aangevoerde kennis omtrent enige elementen van het christendom vermogen
niet diens teloorgegane geloofwaardigheid te herstellen daar deze kennis ingestudeerd dan
wel via derden kan verworven zijn.
De bestreden beslissing vindt steun in het administratief dossier, is terecht en wordt niet
dienstig weerlegd zodat zij door de Raad wordt overgenomen.
Gelet op het voorafgaande kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees
voor vervolging heeft in vluchtelingenrechtelijke zin en dient te worden besloten dat hij niet
voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/3 van de voormelde wet van 15
december 1980.

4.1. Verzoeker vraagt de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus daar hij een
reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, b van de voormelde wet
van 15 december 1980.

4.2. Verzoeker beroept zich voor de subsidiaire beschermingsstatus op geen andere
elementen dan deze ten grondslag van zijn asielrelaas. Gelet op de vastgestelde
ongeloofwaardigheid van zijn relaas (zie sub 3.2.) en de elementen in het administratief
dossier toont verzoeker niet aan dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om
aan te nemen dat hij een reëel risico loopt op ernstige schade zoals bepaald in voornoemd
artikel 48/4, § 2, b.

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 7 april 2009 door:

dhr. W. MULS, wnd. voorzitter,
rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN. W. MULS.


