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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

Nr. 20.415 van 15 december 2008
in de zaak RvV X/ IV

In zake: X
 Gekozen woonplaats: ten kantore van 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 Liberiaanse nationaliteit te zijn, alias Ibrahim
KABBA, die verklaart van Sierraleoonse nationaliteit te zijn, op 3 december 2008 heeft
ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 18 november 2008.

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 de nota van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 10 december 2008 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 12
december 2008.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat I. VAN AKEN loco
advocaat C. VAN DAELE en van attaché D. HANOULLE, die verschijnt voor de verwerende
partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas
U verklaarde de Liberiaanse nationaliteit te bezitten en tot de Bassa etnie te behoren.
U bent geboren in het Liberiaanse dorp Kotoso River, Grand Bassa County. Uw vader
sneuvelde tijdens de oorlog in Liberia. Uw moeder, zussen, oom en tante vluchtten
samen met u in 1990 (u was toen 4 jaar) per boot naar buurland Sierra Leone. U
groeide op met voornoemde familieleden in het vluchtelingenkamp Waterloo in de
omgeving van Freetown. U hebt een vijfjarige dochter, (F.F.). Haar moeder was
Sierraleoonse en overleed bij de bevalling. U bent vervolgens traditioneel gehuwd met
(M.K.), van Sierraleoonse nationaliteit. Toch bleef u in het kamp wonen, terwijl (M.)
met haar ouders en verwanten in een buitenwijk van Freetown woont. Vanaf april 2007
werd u bedreigd door Sierraleoonse jongens en tevens kampbewoners omdat u
weigerde hun geheime genootschap “Poro Society” te vervoegen. U had hen beledigd
door te verklaren dat zij kannibalen zijn. Naar aanleiding van de nationale verkiezingen
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in augustus 2007, werd u drie maal opgepakt door de politie van Waterloo omdat
voornoemde Poro-jongeren en tevens aanhangers van de politieke partij APC, u
valselijk  hadden beschuldigd kieskaarten te hebben uitgedeeld voor de uittredende
regeringspartij SLPP. U werd telkens vrijgelaten binnen 24 uur bij gebrek aan bewijs.
In de nacht van 3 op 4 augustus 2008, werden uw dochter, twee zussen en twee tantes
meegenomen naar het bos door leden van de geheime genootschap voor vrouwen
Bondo Society. ’s Ochtends ging u op zoek en kon u uw dochter en een door uw
moeder geadopteerd meisje, (F.), redden en meenemen naar het huis van uw vrouw
(M.) te Freetown. Omdat u vernam dat zowel leden van de Poro als Bondo u zochten,
besliste u Sierra Leone te verlaten. Uw vrouw (M.) regelde voor u een Sierraleoons
paspoort met schengenvisum en vliegticket, waarmee u op 12 augustus 2008 naar
België reisde. Op 22 oktober 2008 kwam u toe op de luchthaven van Zaventem, waar
u werd tegengehouden door de Federale Politie omwille van onduidelijk  reismotief en
onvoldoende bestaansmiddelen (zie verslag Federale Politie nr. BN/8301/08 dd.
22.10.2008 en nr. PA/300/VVR dd. 24.10.2008). U verklaarde aanvankelijk  aan de
politie dat u naar België kwam als toerist en voor autohandel; slechts nadat beslist
werd u terug te drijven, vroeg u asiel aan op 24 oktober 2008 (zie voornoemde
verslagen van de Federale Politie).

B. Motivering
Er dient te worden vastgesteld dat u een vrees voor vervolging in de zin van de
Geneefse Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade
zoals voorzien in de bepaling van subsidiaire bescherming, niet aannemelijk  hebt
gemaakt.
Vooreerst wordt de ernst van uw asielaanvraag en de geloofwaardigheid van uw nadien
afgelegde vervolgrelaas totaal ondermijnd door de omstandigheden waarin u deze
aanvraag deed en door uw voorafgaande verklaringen betreffende uw komst naar
België ten aanzien van de Federale Politie van de luchthaven van Zaventem (zie
verslagen van de Federale Politie nr. BN/8301/08 dd. 22.10.2008 en nr. PA/300/VVR
dd. 24.10.2008). Volgens voornoemde verslagen werd u bij aankomst op 22 oktober
2008 op de luchthaven van Zaventem tegengehouden door de Federale Politie en was
u in het bezit van de volgende documenten op naam van (I.K.), geboren te Kenema
op 25.12.1983 en van Sierraleoonse nationaliteit: een Sierraleoons paspoort (met
nummer 0229592, afgeleverd te Freetown op 01.09.2008 en geldig tot 01.09.2013) met
uw (duidelijk  herkenbare) pasfoto en met een Schengenvisum (met nr. BNL8900692,
afgeleverd op 04.09.2008 door het Belgische consulaat in Guinea-Conakry); een
vliegticket SN van Brussels Airlines met traject Freetown-Brussel-Freetown; een
reservatie dd. 18.10.2008 voor Metropolitan Hotel in Thessalonik i (Griekenland) en een
werkgeversattest dd. 06.10.2008 waarin het Sierraleoonse Ministerie van Financiën en
Economische Ontwikkeling bevestigt dat (I.K.) haar werknemer is en wordt toegelaten
op verlof te gaan. Tijdens het gehoor door de Federale Politie bevestigde u
aanvankelijk  de identiteit en het reisdoel zoals vermeld in voornoemde documenten; u
verklaarde uitdrukkelijk  dat u naar België kwam als toerist en voor autohandel (zie
voornoemde verslagen van de Federale Politie). De Belgische autoriteiten beslisten
uiteindelijk  u niet op het Belgische grondgebied toe te laten omwille van onduidelijk
reismotief en onvoldoende bestaansmiddelen. Slechts enige tijd nadat beslist werd u
terug te drijven, vroeg u asiel aan op 24 oktober 2008, twee dagen na uw aankomst.
Plots verklaarde u niet meer (I.K.) maar (T.F.) te heten, te zijn geboren in 1982 te
Koutousou (Liberia) en de Liberiaanse nationaliteit te bezitten (zie voornoemde
verslagen van de Federale Politie). Tijdens het gehoor door de Dienst
Vreemdelingenzaken herhaalde u Liberiaans te zijn, maar verbeterde u uw
geboortedatum naar 1 februari 1986 en uw geboorteplaats naar Kotoso River in
Liberia (zie verklaringen DVZ dd. 28.10.2007).
Er dient te worden benadrukt dat uw voornoemde identiteits- en reisdocumenten door
de Federale Politie op zich niet als vals werden beschouwd. Het paspoort werd enkel
bestempeld als “frauduleus bekomen volgens uw verklaringen” en verwijst naar uw
verklaringen vanaf uw asielaanvraag op 24 oktober 2008, twee dagen na uw aankomst.
Hieruit volgt dat de authenticiteit van uw identiteit en uw Sierraleoonse nationaliteit
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krachtens voornoemde documenten niet wordt weerlegd op basis van specifieke
tekenen van vervalsing. Voor de Dienst Vreemdelingenzaken en het
Commissariaat-generaal hield u vol dat het Sierraleoonse paspoort wel uw foto maar
niet uw ware identiteit (inclusief nationaliteit) bevat (zie verklaringen DVZ en
gehoorverslag CGVS, p. 2). U voegde hieraan toe dat uw echtgenote Mariatu voor het
paspoort, visum (bekomen op het Belgische consulaat in Guinea-Conakry) en andere
documenten zorgde, zonder dat u weet hoe dit precies in zijn werk ging (CGVS, p. 2).
Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijk t overigens dat het
visum werd aangevraagd en afgeleverd voor een officieel (politiek) bezoek aan België,
meer bepaald in het kader van deelname aan ACP-EU-vergaderingen (zie
Casablance-document met referentie CKY/00000004824 in het administratief dossier).
Tijdens het gehoor door het Commissariaat-generaal legde u verder nog twee andere
documenten voor: een UNHCR-attest en een krantenartikel. Het UNHCR-attest van 10
"Out" (sic) 2006 en geldig voor 6 maanden, is een op 28 oktober 2008 per fax
verstuurde kopie waarvan de authenticiteit bijgevolg niet vaststaat. Bovendien
bevestigt dit attest enkel dat (F.T.), van wie u verklaarde dat zij uw moeder is (CGVS,
p. 3) en 5 familieleden, waaronder (F.T.) –de naam die opgaf in het kader van uw
asielaanvraag- gedurende 6 maanden Liberiaanse vluchtelingen zouden zijn geweest
onder de bescherming van de UNHCR in Sierra Leone (kantoor te Freetown, Wilk inson
Road, en dus niet Waterloo vluchtelingenkamp) vanaf "Out" (sic) 2006. U beaamde
dat dit attest niet werd verlengd, maar kon geen ernstige redenen hiervoor opgeven. U
beweerde dat de UNHCR diverse programma’s uitvoerde en jullie in afwachting waren;
dat jullie niet wilden deelnemen aan repatriëringsprogramma's maar wel tot twee maal
toe zonder succes deelnamen aan een hervestigingsprogramma. U verklaarde dat uw
moeder, uw verwanten en uzelf niet willen terugkeren naar Liberia omdat jullie er geen
familie of huis meer hebben en omdat uw vader er werd omgebracht in 1990 (CGVS,
p. 3-4). Op de herhaalde vraag of u na al die jaren dan niet lokaal geïntegreerd was in
Sierra Leone (met of zonder hulp van UNHCR), mede gelet op het gegeven dat u
traditioneel huwde met een Sierraleoonse vrouw en de moeder van uw vijfjarige dochter
ook de Sierraleoonse nationaliteit bezat, gaf u aanvankelijk  geen antwoord en
beaamde u tot slot maar zonder dit verder toe te lichten (CGVS, p. 10 en 13).
Het krantenartikel “Poro Society hunts another ‘Fallah’" in de Sierraleoonse krant “The
Spectator” van 4 augustus 2008, betreft een kopie die u per fax van 4 november 2008
werd toegestuurd. Ook hier betreft het een kopie waarvan de authenticiteit niet
vaststaat. Het bevat een onduidelijke foto en vermeldt problemen van iemand met de
naam (T.F.) met leden van de geheime genootschappen Poro en Bondo. Het artikel
komt gesolliciteerd voor en stemt op een aantal punten niet overeen met uw eigen
verklaringen. Het artikel vermeldt dat u geïnterviewd werd door journalisten en dat uw
probleem verzwaard werd door uw vele interviews op de radio en in nieuwsbladen,
terwijl u verklaarde geheel niet te weten hoe dit artikel tot stand kwam (CGVS, p. 11).
Het artikel verwijst naar een geadopteerde dochter (F.K.), maar gevraagd naar deze
persoon verklaarde u plots dat dit de naam is van uw echtgenote (CGVS, p. 11) terwijl
u eerder had verklaard dat uw echtgenote (M.K.) heet (CGVS, p. 4) en de
adoptiefdochter van uw moeder (F.) heet (CGVS, p. 8). Geconfronteerd met deze
uiteenlopende verklaringen, stelde u dat (F.) een bijnaam is van uw echtgenote (M.)
(CGVS, p. 11), wat niet ernstig kan worden genomen. Het krantenbericht vermeldt
(Y.B.K.) en (P.R.M.) als personen die uw gedrag veroordelen, maar u stelde deze
personen niet te kennen (CGVS, p. 12). Verder weet u niet of uw moeder lid is van
Bondo (p. 10). Gevraagd of u zich dan niet kan laten beschermen door de overheid
tegen uw belagers, antwoordde u bevestigend voorzover de identiteit van de belagers
is gekend; geconfronteerd met uw eerdere beweringen dat u toch enkele van uw
belagers kan identificeren, antwoordde u dat ze u in groep bedreigen (p. 11).
Opmerkelijk  is verder dat het krantenartikel de gedwongen besnijdenis (“Female
Genital Mutilation”) van uw dochters door de Bondo Society als kernprobleem
vermeldt, terwijl u tijdens het gehoor door het Commissariaat-generaal niet spontaan
over dit besnijdenisprobleem sprak en dit enkel bevestigde toen u hierover
aangesproken werd (CGVS, p. 12). U stelde gekant te zijn tegen de besnijdenis van
uw dochter, maar kon dit verder niet toelichten (p. 12). U weet niet of u kan verplicht
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worden uw dochter te laten besnijden en of de Sierraleoonse wetgeving hiertegen
bescherming kan bieden (p. 12). Tot slot kon u geen antwoord geven op de vraag
waarom u uw dochter in Sierra Leone achterliet, indien u haar gedwongen besnijdenis
wilde voorkomen (CGVS, p. 12).
Uit het voorgaande blijk t dat de identiteit en nationaliteit die u in het kader van uw
asielaanvraag opgeeft volkomen afwijken van de identiteit en nationaliteit die kunnen
worden afgeleid uit het door u voorgelegde paspoort, waarvan de Federale Politie de
authenticiteit niet meteen betwist heeft (cf. supra) en op basis waarvan een
Schengen-visum werd afgeleverd (cf. supra). Dit roept vragen op bij de waarachtigheid
van uw asielaanvraag. Bovendien zijn de door u ingeroepen problemen ongeloofwaardig
en zijn er verder ook geen elementen in uw relaas om te geloven in het bestaan van
een ernstig reëel risico in uw hoofde op het lijden van ernstige schade zoals voorzien
in de bepaling van subsidiaire bescherming.
Met betrekking tot de documenten die na het interview door uw advocate, Caroline Van
Daele, werden overgemaakt, kunnen nog volgende opmerkingen worden gemaakt. De
kopie van het artikel “Poro Society hunts another ‘Fallah’” uit de krant “The Spectator”
werd hierboven reeds uitgebreid besproken. De kwaliteit van de foto in dit artikel is
iets beter dan deze op de eerder door u voorgelegde kopie, maar er kan nog steeds
geen uitsluitsel worden gegeven of het werkelijk  uw foto betreft. Bovendien werd
hierboven reeds opgemerkt dat de inhoud van het artikel op diverse punten afwijkt van
uw verklaringen voor het CGVS, zodat vragen kunnen worden gesteld naar de
waarachtigheid van dit artikel en van uw verklaringen. Met betrekking tot de kopie van
het nieuwe attest van het UNHCR kan het volgende worden opgemerkt. Vooreerst
antwoordde u op de vraag waarom het oorspronkelijke UNHCR-attest van 2006 (geldig
voor 6 maanden) niet verlengd werd onder andere dat jullie in verschillende
programma’s zaten (i.c.. ressettlement) (CGVS, p. 3-4), waardoor u impliciet beaamde
dat het attest niet verlengd werd. U maakte naar aanleiding van deze vraag ook geen
melding van het bestaan van een recenter attest van het UNHCR voor u en uw
familieleden. Het is dan ook merkwaardig dat nu een UNHCR-attest voorgelegd wordt
dat gedateerd is op 11 november 2008, terwijl geen attest wordt voorgelegd van de
periode tussen 2006 en 11 november 2008. Bovendien werd het attest -waarop u wordt
vermeld als familielid van uw moeder en waarin staat vermeld dat u nog steeds onder
bescherming staat van het UNHCR in Sierra Leone- opgemaakt op een moment -11
november 2008- dat u zich al in België bevond, hetgeen vragen oproept naar de
authenticiteitswaarde ervan. De uitnodiging van het UNHCR (dd. 15 juni 2001) gericht
aan Ms. (F.) doet geen afbreuk aan hogervermelde opmerkingen en bedenkingen.

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
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asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar ook uit vage,
incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

3.1. Verzoeker merkt op dat er in de bestreden beslissing een aantal flagrante fouten
vervat zijn, meer bepaald zouden de datum van het gehoor en de datum van zijn vertrek
foutief zijn.
Verzoeker werpt op dat de bestreden beslissing ten onrechte insinueert dat de door hem
neergelegde documenten niet vervalst zijn. Verzoeker vervolgt door te stellen dat de
combinatie van de door hem neergelegde documenten zodanig merkwaardig is dat ze wel
vervalst moeten zijn.
Verzoeker volhardt dat de door hem neergelegde attesten van UNHCR wel degelijk authentiek
zijn en afdoende bewijswaarde hebben. Verzoeker argumenteert dat niet de hele familie zich
moet aandienen voor het verkrijgen van het document dat zijn moeder bekwam op 11
november 2008.
Aangaande het krantenartikel uit de ‘The Spectator’ stelt hij niet zelf het interview te hebben
gegeven en dat de namen in het artikel verward werden.
Hij kent de leiders van de ‘Poro Society’ niet. Verzoeker werpt op dat hij niet op de
bescherming van de Sierra Leoonse politiediensten kan rekenen daar deze de Sierraleoonse
bevolking gemakkelijk bevoordelen en de klachten van Liberiaanse vluchtelingen niet serieus
nemen.
Ter terechtzitting legt verzoeker emailberichten neer die uitgaan van zijn advocaat en de
UNHCR.

3.2. Verzoeker voert terecht aan dat er in de bestreden beslissing twee foutieve data zijn
vermeld, in casu de datum van het gehoor en de datum van zijn vertrek. Deze twee data
betreffen echter geen essentiële elementen in verzoekers asielrelaas en hij toont evenmin
aan in welke mate deze foutieve vermelding de rechtsgeldigheid van de bestreden beslissing
zou aantasten.
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beschikt inzake beslissingen van het CGVS over
volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen
in zijn geheel aanhangig wordt gemaakt bij de Raad die een onderzoek voert, zonder dat het
een aanvullend onderzoek kan zijn en zich uitsluitend op het rechtsplegingdossier baseert,
rekening houdend met het verzoekschrift dat de grenzen van het gerechtelijke debat bepaalt.
Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil
(Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor
Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). Door
de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven
waarop de bestreden beslissing is gesteund.
Betreffende verzoekers bijgebrachte Sierraleoons paspoort dient te worden vastgesteld dat
het administratief dossier geen informatie bevat waaruit blijkt dat het aan een onderzoek werd
onderworpen om de authenticiteit na te gaan. Derhalve worden verzoekers verklaringen
inzake zijn Liberiaanse nationaliteit en identiteit, gelet op zijn verklaringen dat hij het paspoort
op frauduleuze wijze bekwam, te dezen aanvaard.  
Verzoeker verklaarde bij aankomst te Zaventem dat zijn naam I. K. is, dat hij van
Sierreleoonse nationaliteit is, en dat hij voor vakantie en zaken naar België kwam. Slechts na
de beslissing tot terugdrijving die werd genomen op 22 oktober 2008, bevestigd op 23 oktober
2003 (document Federale Politie BN/8301/08), vraagt verzoeker op 24 oktober 2008 asiel aan
onder een andere naam en nationaliteit. Deze handelswijze ondergraaft op fundamentele
wijze verzoekers vrees voor vervolging. Verzoeker, die ter terechtzitting overeenkomstig
artikel 14 PR RvV werd ondervraagd, stelde dat het de eerste maal was dat hij reisde en
verward was door de vragen van de politie maar dat hij toch naar België reisde omdat hij asiel
wou vragen. Voormeld verweer kan bezwaarlijk aanvaard worden als een redelijke uitleg om
niet dadelijk bij aankomst in België asiel te vragen.
Uit het administratief dossier en de bestreden beslissing blijkt dat verzoeker Sierra Leone is
ontvlucht omwille van beweerde problemen in Sierra Leone. In acht genomen dat artikel 1 A
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van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals opgenomen in artikel 48/3 §1 van de
voormelde wet van 15 december 1980, handelt over de vrees voor vervolging ten aanzien van
het land waarvan de asielzoeker de nationaliteit bezit, dient in casu verzoekers vrees ten
opzichte van Liberia te worden beoordeeld. Verzoeker verklaarde ter zitting dat hij niet naar
Liberia terug kan omdat (i) zijn moeder er niemand meer kent (ii) hij gedurende 18 jaar in een
vluchtelingenkamp heeft verbleven (iii) hij behoort tot de etnische groep van de Bassa, die
gedood worden (iv) zijn vader in 1990 omwille van zijn Bassa-etnie werd gedood.
Omtrent verzoekers beweerde vrees dient echter te verwezen worden naar het ter zitting
neergelegde mailverkeer tussen verzoekers advocaat en de UNHCR aangaande zijn situatie
in Sierra Leone. In de e-mail uitgaande van de vertegenwoordigers van de UNHCR wordt
gesteld: “(…) The most appropriate durable solution for them is voluntary repatriation to
Liberia. (…) Otherwise he should be repatriated to Liberia as Liberia now enjoys peace and
security. (eigen vertaling: De meest geschikte duurzame oplossing voor hen [lees:
verzoekers familie] is een vrijwillige repatriëring naar Liberia. (…) Anders moet hij naar Liberia
gerepatrieerd worden nu Liberia vrede en veiligheid geniet.)” alsook “Tenzij de betrokkene
redenen zou hebben om te vrezen voor terugkeer naar Liberia waarover UNHCR geen
informatie heeft, lijkt er geen probleem te zijn in geval van terugkeer naar Liberia”.
Daargelaten de vaststelling dat verzoekers vrees omwille van zijn Bassa-etnie niet wordt
ondersteund door enig begin van bewijs, blijkt uit de vaststellingen van de vertegenwoordiger
van de UNHCR in Sierra Leone dat de meest geschikte duurzame oplossing voor verzoeker
en zijn familie gelegen is in een vrijwillige terugkeer naar Liberia. Derhalve dient besloten te
worden dat verzoeker geen gegronde vrees aantoont ten aanzien van Liberia, het land
waarvan hij de nationaliteit bezit.
Gelet op het voorafgaande kan niet worden aangenomen dat verzoeker 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.

4.2. In acht genomen dat verzoeker de Liberiaanse nationaliteit bezit en zijn beweerde
problemen zich voordoen in Sierra Leone, en tevens gelet op de bovenvermelde verklaringen
van de UNHCR-vertegenwoordigers, toont hij niet aan dat hij in geval van terugkeer naar
Liberia een reëel risico op het lijden van ernstige schade zou lopen. De subsidiaire
beschermingsstatus dient aan verzoeker te worden ontzegd.

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 15 december 2008 door:

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

mevr. A. DE POOTER, toegevoegd griffier.
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De griffier,  De voorzitter,

 A. DE POOTER.     W. MULS.


