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nr. 135 125 van 16 december 2014

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Liberiaanse nationaliteit te zijn, op 3 november 2014

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

staatlozen van 15 oktober 2014.

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 27 november 2014 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

12 december 2014.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. DECRUY loco advocaat P.

VAN ASSCHE en van attaché R. LARNO, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekende partij, die verklaart van Liberiaanse nationaliteit te zijn, is volgens haar verklaringen in

het Rijk binnengekomen in 2010 en heeft zich een vijfde keer vluchteling verklaard op 2 oktober 2014.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekende partij op 7

oktober 2014 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen.

1.3. Op 15 oktober 2014 nam de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot weigering van inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag. Deze beslissing
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werd de volgende dag aangetekend verzonden, en op 27 oktober 2014 op het Commissariaat-generaal

persoonlijk aan verzoekende partij, die de beslissing er kwam afhalen, overhandigd.

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Liberiaanse nationaliteit te bezitten. U bent geboren te Harbel op 1 januari 1979 en

behorende tot de Kpelle etnie.

Op 29 september 2010 diende u een eerste asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken (hierna

DVZ). Op 25 november 2010 werd u door het Commissariaat-generaal gehoord. Een beslissing tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus werd op 25

januari 2011 door de Commissaris-generaal genomen. U tekende op 21 februari 2011 beroep aan tegen

deze beslissing. Op 6 mei 2011 nam de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een bevestigende

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

U keerde niet naar uw land van oorsprong terug.

Op 29 september 2010 diende u een tweede asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Op 17

juni 2011 nam de DVZ een beslissing van weigering tot inoverwegingname van uw asielaanvraag. U

keerde niet naar uw land van oorsprong terug.

Op 28 september 2011 diende u een derde asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Een

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus

werd op 13 juni 2012 door de Commissaris-generaal genomen. U tekende op 6 juli 2012 beroep aan

tegen deze beslissing. Op 23 augustus 2012 stelde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de

afstand van het geding vast. U keerde niet naar uw land van oorsprong terug.

Op 21 januari 2014 diende u een vierde asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Een

beslissing tot weigering van inoverwegingname van uw asielaanvraag (meervoudige aanvraag) werd op

28 januari 2014 door de Commissaris-generaal genomen. U ging niet in beroep tegen deze beslissing

en keerde niet naar uw land van oorsprong terug. U reisde naar Noorwegen, waar op 28 augustus 2014

uw vingerafdrukken genomen werden en vanwaar u opnieuw aan België overgedragen werd.

Op 2 oktober 2014 diende u een vijfde asielaanvraag in bij de Dienst Vreemdelingenzaken. U bleef bij

uw eerdere verklaringen die u tijdens uw eerdere asielaanvragen aanhaalde, namelijk dat u vervolging

vreest door de mensen die uw ouders vermoord hebben en dat uw broer Emanuel Johnson in april 2013

vermoord werd omdat ze dachten dat hij zijn bezittingen weer kwam opeisen, en u haalde verder aan

dat uw vrouw en zoon omwille van de uitbraak van Ebola in quarantaine geplaatst werden in Monrovia

en twee neven van u overleden aan deze ziekte. Verder haalde u aan dat u vreest dat mensen die na de

burgeroorlog in Liberia eigendommen van anderen in beslag namen u misschien gaan doden, omdat ze

mogelijks denken dat u de eigendommen komt opeisen.

B. Motivering

Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratief dossier, dient vastgesteld te worden dat

uw asielaanvraag niet in overweging genomen kan worden.

In overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de

commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een meervoudige

asielaanvraag bij voorrang of er nieuwe elementen aan de orde zijn, of door de asielzoeker zijn

voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker 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, neemt de commissaris-generaal het asielverzoek niet in overweging.

In voorliggend geval moet worden vastgesteld dat u uw huidige asielaanvraag steunt op de motieven die

u naar aanleiding van uw vorige asielaanvragen hebt uiteengezet. In dit verband dient te worden

benadrukt dat in het kader van uw eerste en derde asielaanvraag door het CGVS een beslissing tot

weigering van erkenning van de hoedanigheid van vluchteling en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus werd gegeven en dit omdat u op geen moment uw vrees voor vervolging in Liberia

door de mensen die uw ouders meenamen in 1992 concreet kon maken. Bijgevolg kan evenmin geloof

gehecht worden aan de huidige door u aangevoerde vrees voor vervolging door de mensen die uw

ouders vermoordden. De beslissing van het CGVS in het kader van uw eerste asielaanvraag werd door

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigd. Voor wat betreft uw derde asielaanvraag werd in

het kader van uw beroepsprocedure bij de RVV tegen de weigeringsbeslissing van het CGVS de

afstand van het geding vastgesteld.

In het kader van uw vierde asielaanvraag door het CGVS een beslissing tot weigering van

inoverwegingname van uw asielaanvraag (meervoudige aanvraag) werd op 28 januari 2014 door de

Commissaris-generaal genomen en dit omdat u enkel via derden vernam dat uw broer Emanuel

Johnson in 2013 gedood zou zijn en u geen enkel element aan bracht ter ondersteuning van dit
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beweerde overlijden en u verder bleef bij uw verklaringen die u in het kader van uw eerste en derde

asielaanvraag uiteenzette.

Bijgevolg resten er u geen beroepsmogelijkheden meer met betrekking tot uw vorige asielaanvragen en

staat de beoordeling ervan vast, behoudens voor zover er, wat u betreft, kan worden vastgesteld dat er

een nieuw element aanwezig is in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet, dat de kans

minstens aanzienlijk vergroot dat u voor internationale bescherming in aanmerking komt.

Voor wat de verklaringen betreft die u in het kader van uw vijfde asielaanvraag aanbracht, kunnen

volgende bedenkingen worden gemaakt.

Toen u gevraagd werd waarom u een vijfde asielaanvraag indiende, gaf u vooreerst aan dat u in beroep

wenst te gaan tegen de eerdere beslissingen die u kreeg ik het kader van uw asielaanvragen en men

zich nog steeds niet vrij in Liberia kan verplaatsen. Ook herhaalde u dat uw broer vermoord werd in april

2013 nadat hij terugkeerde naar Liberia en mensen dachten dat hij zijn bezittingen weer kwam opeisen

(verklaring meervoudige asielaanvragen, dd.2/10/2014, vraag 15). Er kan worden vastgesteld dat dit

betrekking heeft op gebeurtenissen die volledig zouden voortvloeien uit het asielrelaas dat u in het kader

van uw vorige asielaanvragen uiteenzette en die door het CGVS werden afgewezen omdat u enkel via

derden vernam dat uw broer Emanuel Johnson in 2013 gedood zou zijn en u geen enkel element aan

bracht ter ondersteuning van dit beweerde overlijden.

Verder haalde u aan dat uw vrouw en zoon omwille van de uitbraak van Ebola in quarantaine geplaatst

werden in Monrovia en twee neven van u overleden aan deze ziekte. Zonder afbreuk te doen aan de

ernst van de situatie in een bepaalde regio in Afrika, kan de door u ingeroepen vrees voor besmetting

door het Ebola-virus geen aanleiding geven tot het bestaan van een nood aan internationale

bescherming. De door u aangehaalde vrees in dit verband is vreemd aan de criteria die worden vermeld

in artikel 1, A (2) van de Conventie van Genève van 28 juli 1951. U maakt in dit verband evenmin

aannemelijk dat u persoonlijk een risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van

de wet van 15 december 1980. Het feit dat dergelijke epidemie zou voorkomen in uw land van herkomst

is niet van aard om in concreto een onmenselijke of vernederende behandeling ten gevolge van deze

epidemie in uw hoofde vast te stellen. Dit risico blijkt op dit moment voor u louter hypothetisch te

zijn. Bovendien, kan er slechts sprake zijn van een gegronde vrees tot vervolging of een reëel risico op

ernstige schade in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 van de wet van 15 december 1980, voor zover

met betrekking tot het ontstaan van de vervolging of de ernstige schade de directe of indirecte

verantwoordelijkheid van de autoriteiten van dat land of een van de andere in artikel 48/5 vermelde

actoren wordt aangetoond. Met betrekking tot het door u aangehaalde risico, zijn deze voorwaarden niet

vervuld.

Verder haalde u aan dat u vreest dat mensen die na de burgeroorlog in Liberia eigendommen van

anderen in beslag namen u misschien gaan doden, omdat ze mogelijks denken dat u de eigendommen

komt opeisen. Dit zijn echter speculatieve beweringen van uwentwege die geen objectieve grond

hebben. Overigens gaf u zélf aan dat u geen bezittingen wil opeisen, wat de door u aangehaalde ‘vrees

voor vervolging’ of het ‘risico op het lijden van ernstige schade’ verder relativeert. Bovendien dient te

worden opgemerkt dat u aanhaalde dat uw vrouw M.(…) S.(…) B.(…) J.(…) en uw M.(…) K.(…) L.(…)

Johnson – die de Liberiaanse nationaliteit hebben en die net zoals u in het vluchtelingenkamp B.(…)

(Ghana) verbleven – terugkeerden van Ghana naar Liberia en dat u op geen enkel moment aanhaalde

dat ze problemen gekend zouden hebben met mensen die denken dat ze hun eigendommen kwamen

opeisen (verklaring meervoudige aanvraag, dd. 2/10/2014, vraag 12).

Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen aan die de kans aanzienlijk groter maken

dat u 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. Evenmin beschikt het CGVS over dergelijke

elementen.

Bij gebrek aan nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker 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, moet de commissaris-generaal, in overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste

lid van de Vreemdelingenwet, op een met redenen omklede wijze oordelen of een terugkeerbesluit niet

leidt tot direct of indirect refoulement. Het CGVS merkt hierbij op dat het in het kader van de haar op

grond van de Vreemdelingenwet toegekende bevoegdheid uitsluitend uitspraak doet over de erkenning

van de hoedanigheid van vluchteling of over de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij

het beoordelen of een verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van

het non-refoulementbeginsel is de bevoegdheid van het CGVS bijgevolg beperkt tot een onderzoek van

de elementen die verband houden met de criteria bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat er geen nieuwe elementen

aan de orde zijn of door u zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat u 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.
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Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst, met alle door u

afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken dient besloten te worden dat er actueel geen

elementen voorhanden zijn die er op wijzen dat een terugkeerbesluit naar uw land van herkomst een

schending uitmaakt van het non-refoulementbeginsel.

Wat de eventuele elementen betreft die geen verband houden met de criteria bepaald in de artikelen

48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, dient opgemerkt te worden dat het CGVS niet bevoegd is om

na te gaan of deze elementen doen blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om

aan te nemen dat u in het land waarnaar u zal worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te

worden blootgesteld aan een onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Deze

bevoegdheid behoort toe aan de Dienst Vreemdelingenzaken die de taak heeft om de verenigbaarheid

van een mogelijke verwijderingsmaatregel met het non-refoulementbeginsel te onderzoeken. Bijgevolg

is het CGVS niet in staat te oordelen of een terugkeerbesluit niet leidt tot direct of indirect refoulement.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat uw asielaanvraag niet in

overweging kan worden genomen in de zin van artikel 57/6/2 van de Vreemdelingenwet.

Uw aandacht wordt gevestigd op het feit dat tegen deze beslissing een schorsend beroep kan worden

ingediend overeenkomstig artikel 39/70, 1e lid van de Vreemdelingenwet.

Dit beroep dient te worden ingediend binnen een termijn van 15 dagen na de kennisgeving van de

beslissing overeenkomstig artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel beroept verzoeker zich op de schending van de artikelen 48/3, 48/4 en 48/5

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet), van artikel 1, A (2) van het

Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951

en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: vluchtelingenverdrag), van het motiveringsbeginsel en

de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen, en van het zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel als algemene

beginselen van behoorlijk bestuur. Verzoeker formuleert zijn grieven als volgt:

“Het Commissariaat-generaal wijst in de bestreden beslissing de Ebola-dreiging van de verzoeker in

globale en algemene bewoordingen af. Nochtans heeft de verzoeker aangegeven dat zijn vrouw en

zoon opgenomen zijn in quarantaine in Monrovia en dat twee neven van hem reeds gestorven zijn aan

de ziekte. De herkomst van de verzoeker wordt niet betwist. Doorheen de verschillende asielprocedures

is zijn herkomst uit Liberia nooit betwist. Het feit dat zijn vrouw en kind in quarantaine geplaatst zijn in

Monrovia en twee neven van hem zijn gestorven wordt niet onderzocht en wordt ook niet betwist. De

verzoeker meent nochtans dat om die reden hij wel degelijk voldoet aan de voorwaarden om subsidiaire

bescherming te krijgen. Ingeval van terugkeer loopt de verzoeker immers een reëel risico om slachtoffer

te worden van een onmenselijke en vernederende behandeling gelet op de uitbraak van de Ebola-

epidemie in zijn land Liberia. In eerste instantie wordt het niet ontkend dat sedert maart 2014 Liberia te

kampen heeft met een Ebola-epidemie die volgens de Centre of Disease Control and Prevention de

grootste en meest complexe uitbraak van Ebola betreft die ooit heeft plaatsgevonden. Ook de

buurlanden Guinée en Sierra Leone zijn inmiddels getroffen. Volledigheidshalve wordt hiervoor

verwezen naar de website van buitenlandse zaken die dit bevestigt. Het kenmerk dat Ebola een

dodelijke en gevaarlijke ziekte is waarvoor er geen vaccin of specifieke medische behandeling bestaat,

wordt niet ontkend en wordt zelfs bevestigd door het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Het feit dat

Liberia zwaar getroffen wordt door deze ziekte wordt bevestigd. In de pers kan het totale aantal ziekte-

en sterfgevallen worden benaderd en benadrukt maar tevens de geografische spreiding is hierbij van

belang. Volgens de recentste gegevens in de pers heeft inmiddels het aantal van 2.000 doden in Liberia

het bewijs geleverd van het uitgebreide karakter van deze uitbraak van Ebola. Op 23 oktober 2014 heeft

de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) aangegeven dat 10.141 mensen besmet zijn, hoofdzakelijk in

Guinée, Sierra Leone en Liberia, waarvan er in totaal reeds 4.922 zouden overleden zijn. Deze

informatie is terug te vinden op de website van de WGO. Op dit moment is er nog geen teken dat de

Ebola-epidemie in de toekomst onder controle zal zijn, zodat vanuit de verschillende ministeries van

buitenlandse zaken in de Europese en Westerse landen reizen naar Liberia, Sierra Leone en Guinée ten

sterkste wordt afgeraden, tenzij voor medische hulpverlening. Diverse landen waaronder ook België

geven aan dat zij bijkomende maatregelen willen nemen voor mensen die uit deze risicolanden komen.

Het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken voor Liberia stelt zeer duidelijk dat onderdanen die zich

in het land bevinden niet mogen terugkeren naar hun land. Er wordt zelfs door de Dienst

Vreemdelingenzaken uitdrukkelijk aangegeven dat op dit moment geen gedwongen repatriëringen
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gebeuren naar de landen waar Ebola heerst. De Verenigde Naties hebben in resolution 2177 van 2014

een resolutie aangenomen met betrekking tot Ebola waarbij de veiligheidsraad op 18 september 2014

aangegeven heeft dat de situatie als ernstig wordt erkend en er noodzaak blijkt aan internationale

maatregelen. De doelstelling van deze resolutie is de samenwerking tussen de lidstaten te verbeteren

om de verspreiding van de epidemie te bestrijden en internationaal zo goed mogelijk te verhinderen dat

de epidemie verder gaat dan de huidige landen en ten slotte ook om zoveel mogelijk levens te redden

internationaal en in de getroffen landen. De internationale bescherming die aan deze mensen dient te

worden gegarandeerd moet dan ook worden erkend als een onmogelijkheid om terug te keren naar het

land, in dit geval Liberia, waar de epidemie zich met een grote snelheid heeft verspreid en de

gemeenschappen uitroeit en waar het leven van de burger in gevaar is ingevolge een onmenselijke en

vernederende behandeling. Het onmenselijk en vernederend karakter van de behandeling zit hem in het

feit dat de autoriteiten niet in staat zijn om voldoende medicijnen of behandeling (curatief) te voorzien

gelet op de totale omvang van deze schade. Het reisadvies voor elk Europees en Westers land is in

tussentijd negatief maar kan evident ook gelden voor de mensen die zich al in een Westers land

bevinden waaronder de verzoeker. De FOD Buitenlandse Zaken bevestigt op haar website dat vooral

Monrovia wordt getroffen door Ebola en het aantal besmettingen er blijft toenemen. De president van

Liberia heeft inmiddels zelfs de noodtoestand afgekondigd en heeft de meeste grensovergangen

gesloten. Er geldt een avondklok en luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchten naar Monrovia

opgeschort behoudens die voor hulpverlening. Medische faciliteiten staan niet enkel onder zware druk

ingevolge de Ebola-crisis maar ziekenhuizen, medische centra en andere zijn gesloten en er is een

groot gevaar voor de openbare gezondheid. De gezondheidssituatie wordt door de VN, de WGO en

andere internationaal erkend als gevaarlijk voor elkeen die ernaartoe reist, of het nu gaat over een Belg

of een onderdaan van een ander land, waaronder ook de Liberianen zelf. De VN Veiligheidsraad geeft in

de resolutie 2177 uitdrukkelijk aan dat de epidemie gevolgen heeft voor de stabiliteit van de getroffen

landen. Zo stelt de resolutie uitdrukkelijk: “Recognizing that the peacebuilding and development gains of

the most affected countries concerned could be reversed in light of the Ebola outbreak and underlining

that the outbreak is undermining the stability of the most affected countries concerned and, unless

contained, may lead to further instances of civil unrest, social tensions and a deterioration of the political

and security climate.” Het reisadvies is dan ook niet alleen vanwege een verhoogd risico op besmetting

negatief, maar ook omdat de veiligheidssituatie van de reiziger in het land in het gevaar kan zijn. Hier

wordt uitdrukkelijk gesproken over de sociale onrust, sociale druk, burgerlijke onrust en het ontwrichten

van het politieke- en veiligheidsklimaat. Niet alleen de economie wordt hierdoor getroffen maar ook de

economische, sociale, politieke en culturele evenwichten in het land, voor zover deze al zouden

bestaan, zijn in gevaar. Op de website www.globalenvision.org wordt de nodige informatie en

documenten verspreid waaruit blijkt dat voor Liberia, ( nauwelijks van een burgeroorlog bekomen), de

epidemie er voor zorgt dat niet alleen de economie maar ook de veiligheid van het land in gevaar komt

met de nodige politieke instabiliteit tot gevolg heeft. Dit alles geeft aan dat het risico op besmetting met

Ebola of het risico op elementen zoals vermeld in de subsidiaire bescherming wel degelijk aanwezig is.

De verzoeker meent dan ook dat hem wel degelijk de subsidiaire bescherming moet worden toegekend

aangezien er een reëel risico is op ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2B van de

Vreemdelingenwet gelet op het hoge risico om besmet te geraken door het Ebola-virus waarbij een

gebrek aan mogelijke medische behandeling en een hoog overlijdensrisico wel degelijk aan de

voorwaarden van de Vreemdelingenwet voldoet. Er anders over oordelen kan niet op een correcte wijze

worden gemotiveerd gelet op de zeer algemene en onzorgvuldige beoordeling die aan de dag is gelegd

door het Commissariaat. Het risico om besmet te geraken met Ebola in Liberia is ernstig, actueel en

dreigend. Een dergelijk risico is voldoende en er moet geen garantie zijn op een besmetting. Hiervoor

kan worden verwezen naar het arrest SALAH SEEK van het Europees Hof voor de Rechten van de

Mens (EHRM) waarin duidelijk wordt gesteld dat een relatieve onveiligheid (in dit geval in Somalië) een

schending van artikel 3 is van het EVRM. (EHRM 17 januari 2007, nr. 1948/04) Ook het hoofd van

Dienst Vreemdelingenzaken heeft inmiddels bevestigd op de radio (programma van Radio 1 op

http://radioplus.be) dat België geen mensen terugstuurt naar Ebola-landen. Evenwel stelt het

Commissariaat dat zij niet de bevoegdheid heeft om subsidiaire bescherming toe te kennen en dat deze

beoordeling enkel kan in het licht van artikel 48/3, 48/4 en 48/5 van de Vreemdelingenwet en hierbij

geen noodzakelijke bewijzen voorliggen door het bestaan van de Ebola-crisis voor het feit dat de

verzoeker gevaar zou lopen en daarom subsidiaire bescherming nodig heeft. Dit alles is ten onrechte en

niet correct of zorgvuldig gemotiveerd in twee paragrafen die zeer algemeen zijn en derhalve als een

standaardbepaling kunnen worden beschouwd, waardoor er geen correct pertinent gemotiveerde en

zorgvuldige beslissing is genomen die daarenboven ook een schending uitmaakt van de desbetreffende

voormelde bepalingen van de Vreemdelingenwet en de Conventie. Subsidiaire bescherming is immers

de status die subsidiair aan de vluchtelingenstatus kan worden gegeven aan al diegenen die het risico

lopen op een ernstige schade in het land van herkomst. Artikel 2 sub E van de kwalificatierichtlijn zegt
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wat dit betreft: “Een persoon die voor de subsidiaire beschermingsstatus in aanmerking komt: een

onderdaan van een derde land die niet voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komt doch ten

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

van herkomst terugkeert een reëel risico zal lopen op ernstige schade zoals omschreven in artikel 15 en

artikel 17, leden 1 en 2, en die zich niet onder de bescherming van dat land kan of wegens dat risico wil

stellen.” Aan deze definitie is in huidige casus absoluut voldaan. Een dergelijk risico op ernstige schade

geeft immers het recht op subsidiaire bescherming. Met verwijzing naar het arrest van het Hof van

Justitie van 17 februari 2009 ELGAFAJI tegen Nederland (nummer C-465/07) moet worden aangegeven

dat met betrekking tot de subsidiaire bescherming zeer uitdrukkelijk wordt gesteld dat: “Het in artikel 3

van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) verankerde grondrecht maakt deel uit

van de algemene beginselen van gemeenschapsrecht waarvan het Hof de naleving waarborgt. Ook

wordt bij de uitlegging van de draagwijdte van dit recht in de communautaire rechtsorde rekening

gehouden met de rechtspraak van het Europees Hof voor de rechten van de mens. Het is echter artikel

15, sub b, van richtlijn 2004/83 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde

landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft,

en de inhoud van de verleende bescherming, dat in wezen overeenstemt met dat artikel 3. Artikel 15,

sub c, van deze richtlijn is echter een bepaling waarvan de inhoud verschilt van die van artikel 3 EVRM

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

grondrechten zoals deze door het EVRM worden gewaarborgd.” Een ruime doch correcte interpretatie

van de criteria voor het verkrijgen van subsidiaire bescherming is noodzakelijk om de bescherming die

het EVRM biedt ook te garanderen. Ernstige schade omwille van een dodelijke epidemie waartegen

geen middel bestand is kan dan ook geenszins worden uitgesloten van dit recht op subsidiaire

bescherming. Dit is nochtans wat het Commissariaat lijkt te doen in algemene bewoordingen in de

bestreden beslissing. Iedere andere keuze zou evenwel een ongerechtvaardigde discriminatie zijn

tussen mensen die asiel aanvragen met betrekking tot de bescherming waarvoor zij in aanmerking

zouden komen en dit zou als absurd resultaat hebben dat wie schade lijdt veroorzaakt door oorlog of

geweld wel, maar schade lijdt ingevolge een dodelijke epidemie geen bescherming zou kunnen krijgen.

De status van de subsidiaire bescherming is evenwel in het leven geroepen om te beschermen tegen

elke vorm van willekeurig geweld en niet een discriminatoire ernstige schade zodat het niet logisch zou

zijn om dit te beperken tot invloeden of dreigingen van een persoon of groep, maar ook de dreiging van

een ‘epidemie’ als willekeurig reëel risico dient in aanmerking genomen te worden. Er anders over

oordelen zou immers zorgen voor een nieuwe protection gap waardoor mensen die wel een ernstige

schade vrezen maar omwille van een verbod niet kunnen worden uitgewezen geen bescherming

zouden kunnen krijgen. Dit is nochtans precies de beslissing die door het Commissariaat genomen is.

De bescherming zou in dit geval immers alleen maar afhangen van de vraag of een persoon al dan niet

wordt bedreigd door een persoon of een groep, maar niet in de mate waarin hij of zij het risico loopt op

een ernstige schade waartegen geen bescherming mogelijk blijkt. Het is evenwel het begrip willekeur

dat hierbij wel als relevant criterium wordt gehanteerd in tegenstelling tot het begrip persoonlijke risico’s

wat in de asielprocedure naar voor komt bij de vluchtelingenstatus. Een dergelijk gat in de bescherming

is niet de bedoeling geweest van de bescherming die aangeboden is in de subsidiaire bescherming. Dit

alles aangeven conform de bepalingen van het Commissariaat in haar algemene bewoordingen in de

bestreden beslissing zou erop neerkomen dat de subsidiaire beschermingsstatus alleen strikt tot

bescherming van personen wiens ernstige schade veroorzaakt wordt door personen maar niet de

bescherming tot doel heeft van andere slachtoffers van vergelijkbare maar ernstigere vormen van

schade zoals in dit geval een wereldwijd erkende dodelijke ziekte als Ebola. In die zin zou een dergelijk

enge interpretatie van het begrip subsidiaire bescherming of van de bepalingen van de

Vreemdelingenwet zoals voormeld niet verzoenbaar zijn met de artikelen 10, 11 en 191 van de

Grondwet, meer de artikelen 14 juncto 2 en 3 van het EVRM omdat de bescherming die geboden wordt

aan wie vreest voor een vernederende of onmenselijke behandeling of voor zijn leven, in een ander land

anders behandeld wordt afhankelijk van wie of wat deze vrees zou veroorzaken; i.e. een

persoon/groepering dan wel een medische oorzaak, zoals een epidemie of pandemie. In die zin zou er

een lacune bestaan voor mensen die vrezen voor hun leven en fysieke integriteit in een derde land maar

wiens vrees enerzijds wordt veroorzaakt niet door een fysiek persoon of een groepering maar wel door

een epidemie met een ernstig en erkend levensbedreigend karakter. Voor de volledigheid wordt hier nog

verwezen naar het arrest van het Grondwettelijk Hof met nummer 42/2012 van 8 maart 2012 waarin dit

werd erkend. Derhalve had het Commissariaat in de bestreden beslissing een grondwetsconforme en

niet-discriminatoire interpretatie moeten geven aan het recht op subsidiaire bescherming en kan dus

geen rekening worden gehouden met de uitsluiting van bescherming aan mensen die te vrezen hebben

van een onmenselijke behandeling die niet veroorzaakt is door een persoon maar wel door een ziekte

en haar gevolgen op het instituut en het land waarin de ziekte heerst. Een discriminatie is het bestaan

van een verschillende behandeling (in casu het recht op het krijgen van een bescherming versus het
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ontzeggen van dit recht) zonder dat daarvoor een objectieve en redelijke verantwoording en

rechtvaardiging bestaat. De rechtspraak van het EHRM is hierin duidelijk en er kan worden verwezen

naar de arresten LARKOS tegen Cyprus met nummer 29.515/95 en het arrest THLIMMENOS tegen

Griekenland met nummer 34.369/97. In casu kan op basis van het voormelde nergens worden

gerechtvaardigd of verantwoord dat er een objectieve en redelijke wijze van verschil is tussen degenen

die met de dood of een ernstig en reëel risico op een dodelijke en ernstige epidemie wordt bedreigd,

dan de personen die door andere personen worden bedreigd. Er is geen enkele redelijke

verantwoording voor dergelijke discriminatie die in verband zou staan met de doelstelling van de

bepalingen, laat staan dat dit legitiem zou zijn. Derhalve en in zoverre de zorgvuldigheidsnorm, de

motiveringsbeginselen en de voormelde wettelijke bepalingen niet van toepassing zouden zijn, dient in

alle geval ondergeschikt te worden aangegeven dat de proportionaliteitstoets en de evenredigheidstoets

in casu niet voldaan zijn voor het verschil tussen deze twee soorten van mensen. Dit alles te meer nu

blijkt dat er in het kader van een subsidiaire bescherming een jaarlijks evaluatiemechanisme bestaat

waarbij de verlenging van de tijdelijke gunst moet worden gekoppeld aan een herevaluatie die door de

Dienst Vreemdelingenzaken wordt georganiseerd.”

In een tweede middel beroept verzoeker zich op de schending van de artikelen 48/3, 48/4 en 48/5 van

de vreemdelingenwet, van artikel 3 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de

Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de

wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM), en van artikel 78 van (de geconsolideerde versie van) “het

Handvest van de Europese Unie”. Verzoeker formuleert zijn grieven als volgt:

“Het verbod op refoulement is een hoeksteen in het internationale vluchtelingenrecht waarbij artikel 3

van het EVRM uitdrukkelijk verbiedt dat elke foltering of vernederende of onmenselijke behandeling

gebeurt. Het EHRM heeft duidelijk aangegeven dat wie risico loopt op een schending van artikel 3 in zijn

land van herkomst onmogelijk kan worden teruggestuurd. Het Europees Hof heeft zich in het verleden

reeds verschillende keren uitgesproken met de vermelding dat het uitsturen en terugwijzen van

vreemdelingen naar landen waar er een reëel risico is op een onmenselijke of vernederende

behandeling, fundamenteel strijdig is met het absolute verbod van artikel 3. Onder meer het arrest

MAMUTKULOV tegen Turkije is hiervan een voorbeeld. Ook het terugwijzen van mensen die naar een

Ebola-land zouden moeten terugkeren en het niet-verlenen van een statuut aan dergelijke mensen zou

weinig ernstig zijn en een schending uitmaken van het absolute verbod van artikel 3. Voor de

volledigheid moet nog worden aangegeven dat artikel 78 van het Handvest van de Europese Unie op dit

moment bepaalt: “De Unie ontwikkelt een gemeenschappelijk beleid inzake asiel, subsidiaire

bescherming en tijdelijke bescherming teneinde iedere onderdaan van een derde land die internationale

bescherming behoeft, een passende status te verlenen en de naleving van het beginsel van non-

refoulement te garanderen.” Aangezien een en ander een schending is van artikel 3 EVRM waarbij

België een bescherming zou moeten bieden kan minstens worden verwacht dat de subsidiaire

bescherming op een ernstige manier wordt onderzocht en het Commissariaat er zich in de bestreden

beslissing niet mee van afdoet dat zij hieromtrent geen verdere uitspraken behoeft. Derhalve meent de

verzoeker dat het eerste middel in al zijn onderdelen gegrond is.”

2.2. De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen hebben betrekking op de formele motiveringsplicht. Waar verzoeker tegelijkertijd

een schending aanvoert van de formele en de materiële motiveringsplicht, dient erop te worden

gewezen dat hij niet in redelijkheid kan aanvoeren dat enerzijds de juridische en feitelijke overwegingen

niet in de bestreden beslissing zijn weergegeven en anderzijds die redenen niet deugdzaam zijn (RvS

11 juli 2001, nr. 97.739). De schending van de formele motiveringsplicht kan, in casu, niet op

ontvankelijke wijze ingeroepen worden, daar uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven die

de beslissing onderbouwen, kent (RvS 25 september 2002, nr. 110.660). Uit de bewoordingen van het

aangevoerde middel blijkt bovendien dat verzoeker louter kritiek heeft op de inhoudelijke correctheid van

de motieven, zodat het middel verder vanuit het oogpunt van de materiële motiveringsplicht dient te

worden onderzocht.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de beslissing tot weigering van inoverwegingname van een meervoudige

asielaanvraag (CG nr. 1019474W), 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 onder meer vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25

juni 2004, nr. 133.153).
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2.3. Vooreerst benadrukt de Raad dat de bestreden beslissing werd genomen op basis van artikel

57/6/2 van de vreemdelingenwet, dat aan de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen de bevoegdheid geeft om een meervoudige asielaanvraag niet in overweging te nemen

indien door de asielzoeker geen nieuwe elementen worden voorgelegd 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. De in het enig

middel aangevoerde schending van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet en artikel 1 van het

Vluchtelingenverdrag mist dan ook juridische grondslag.

Daarnaast wijst de Raad erop dat de uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de

rechtsregel of het rechtsbeginsel wordt aangeduid die zou zijn geschonden als de wijze waarop die

rechtsregel of dat rechtsbeginsel door de bestreden beslissing werd geschonden (RvS 8 januari 2007,

nr. 166.392). De Raad stelt vast dat verzoeker de schending van artikel 78 van het Handvest van de

Europese Unie aanvoert, doch niet de minste toelichting geeft op welke wijze deze bepaling is

geschonden. Het tweede middel is, wat dit onderdeel betreft, dan ook niet ontvankelijk.

2.4. Na lezing van het administratief dossier dient te worden vastgesteld dat verzoeker zijn huidige vijfde

asielaanvraag grotendeels steunt op dezelfde motieven die hij naar aanleiding van zijn vorige

asielaanvragen heeft uiteengezet, namelijk het feit dat hij vervolging vreest door de mensen die zijn

ouders hebben vermoord en het feit dat zijn broer E.J. in april 2013 werd vermoord omdat ze dachten

dat hij zijn bezittingen weer kwam opeisen.

In ’s Raads arrest nr. 61 026 van 6 mei 2011 werd vastgesteld dat, gelet op de ongeloofwaardigheid van

zijn asielrelaas, verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij in Liberia een gegronde vrees voor vervolging

koestert in de zin van artikel 1 van het Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet, noch dat er in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij

bij een terugkeer naar Liberia een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §

2 van de vreemdelingenwet.

Inzake verzoekers beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tegen de beslissing van het

Commissariaat-generaal d.d. 13 juni 2012 tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de

subsidiaire beschermingsstatus, genomen in het kader van zijn derde asielaanvraag, werd bij ’s Raads

arrest nr. 86 162 van 23 augustus 2012 de afstand van geding vastgesteld. Daar geen van de partijen

binnen de vooropgestelde termijn gevraagd hadden om gehoord te worden, werden ze immers geacht in

te stemmen met de in de beschikking van 30 juli 2012 opgenomen grond, met name dat de door

verzoeker aangebrachte nieuwe elementen niet vermogen een vrees voor vervolging in

vluchtelingrechtelijke zin of een reëel risico op ernstige schade aan te tonen die zich na het vellen van ’s

Raads arrest nr. 61 026 van 6 mei 2011 zou hebben voorgedaan, en verzoeker derhalve niet in staat

lijkt aan te tonen dat hij redenen heeft om te vrezen te worden vervolgd in vluchtelingrechtelijke zin of

dat hij een reëel risico op ernstige schade loopt in geval van terugkeer naar Liberia.

De Raad is niet bevoegd om naar aanleiding van de beoordeling van een volgende asielaanvraag, de

beslissingen met betrekking tot de eerdere asielaanvragen nogmaals te beoordelen in beroep. De Raad

heeft immers niet de bevoegdheid om opnieuw uitspraak te doen over elementen die reeds in

beslissingen met betrekking tot eerdere asielaanvragen werden beoordeeld en die, gelet op het feit dat

de desbetreffende beslissingen niet binnen de wettelijk bepaalde termijn werden aangevochten of een

beroep ertegen werd verworpen, als vaststaand moeten worden beschouwd, behoudens wanneer een

bewijselement wordt voorgelegd dat van aard is om op zekere wijze aan te tonen dat die eerdere

beslissingen anders zouden zijn geweest indien het bewijselement waarvan sprake ten tijde van die

eerdere beoordelingen zou hebben voorgelegen.

2.5. In het kader van zijn huidige vijfde asielaanvraag legt verzoeker bijkomende verklaringen af. Hij stelt

dat zijn vrouw en zoon omwille van de uitbraak van Ebola in quarantaine werden geplaatst in Monrovia

en dat twee neven van hem overleden aan deze ziekte. Daarnaast haalt hij aan dat hij vreest dat

mensen die na de burgeroorlog in Liberia eigendommen van anderen in beslag namen hem misschien

gaan doden omdat ze mogelijks denken dat hij de eigendommen komt opeisen (Administratief dossier,

map 10/19474W, stuk 5, ‘verklaring meervoudige aanvraag’). Verzoeker legt geen nieuwe documenten

neer.

Artikel 57/6/2, eerste lid van de vreemdelingenwet luidt als volgt: “Na ontvangst van het asielverzoek dat

door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden op grond van artikel 51/8, onderzoekt de
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Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen bij voorrang of er nieuwe elementen aan

de orde zijn, of door de asielzoeker zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de

asielzoeker 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, neemt de

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen het asielverzoek niet in overweging en hij

oordeelt op een met redenen omklede wijze dat een terugkeerbesluit niet leidt tot direct of indirect

refoulement. In het andere geval, of indien de vreemdeling voorheen het voorwerp heeft uitgemaakt van

een weigeringsbeslissing die werd genomen bij toepassing van de artikelen 52, § 2, 3°, 4° en 5°, § 3, 3°

en § 4, 3°, of 57/10, neemt de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een

beslissing tot inoverwegingname van de asielaanvraag.”

Om een meervoudige asielaanvraag in overweging te kunnen nemen, dienen er derhalve nieuwe

elementen aanwezig te zijn die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker 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. De parlementaire voorbereiding van de wet 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 asielzoeker 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 asielzoeker 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).

2.6. De Raad stelt vast dat verzoeker thans in zijn verzoekschrift slechts ingaat op de motivering uit de

bestreden beslissing aangaande de uitbraak van Ebola in zijn land van herkomst en (zijn verklaringen

dienaangaande omtrent) de impact ervan op zijn vrouw, zoon en twee neven.

Verzoeker gaat echter niet in het minst in op de overige overwegingen in de bestreden beslissing die als

volgt luiden:

“(…) In voorliggend geval moet worden vastgesteld dat u uw huidige asielaanvraag steunt op de

motieven die u naar aanleiding van uw vorige asielaanvragen hebt uiteengezet. In dit verband dient te

worden benadrukt dat in het kader van uw eerste en derde asielaanvraag door het CGVS een beslissing

tot weigering van erkenning van de hoedanigheid van vluchteling en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus werd gegeven en dit omdat u op geen moment uw vrees voor vervolging in Liberia

door de mensen die uw ouders meenamen in 1992 concreet kon maken. Bijgevolg kan evenmin geloof

gehecht worden aan de huidige door u aangevoerde vrees voor vervolging door de mensen die uw

ouders vermoordden. De beslissing van het CGVS in het kader van uw eerste asielaanvraag werd door

de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bevestigd. Voor wat betreft uw derde asielaanvraag werd in

het kader van uw beroepsprocedure bij de RVV tegen de weigeringsbeslissing van het CGVS de

afstand van het geding vastgesteld. In het kader van uw vierde asielaanvraag door het CGVS een

beslissing tot weigering van inoverwegingname van uw asielaanvraag (meervoudige aanvraag) werd op

28 januari 2014 door de Commissaris-generaal genomen en dit omdat u enkel via derden vernam dat

uw broer Emanuel Johnson in 2013 gedood zou zijn en u geen enkel element aan bracht ter

ondersteuning van dit beweerde overlijden en u verder bleef bij uw verklaringen die u in het kader van

uw eerste en derde asielaanvraag uiteenzette. Bijgevolg resten er u geen beroepsmogelijkheden meer

met betrekking tot uw vorige asielaanvragen en staat de beoordeling ervan vast, behoudens voor zover

er, wat u betreft, kan worden vastgesteld dat er een nieuw element aanwezig is in de zin van artikel

57/6/2 van de Vreemdelingenwet, dat de kans minstens aanzienlijk vergroot dat u voor internationale

bescherming in aanmerking komt. Voor wat de verklaringen betreft die u in het kader van uw vijfde

asielaanvraag aanbracht, kunnen volgende bedenkingen worden gemaakt. Toen u gevraagd werd
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waarom u een vijfde asielaanvraag indiende, gaf u vooreerst aan dat u in beroep wenst te gaan tegen

de eerdere beslissingen die u kreeg ik het kader van uw asielaanvragen en men zich nog steeds niet vrij

in Liberia kan verplaatsen. Ook herhaalde u dat uw broer vermoord werd in april 2013 nadat hij

terugkeerde naar Liberia en mensen dachten dat hij zijn bezittingen weer kwam opeisen (verklaring

meervoudige asielaanvragen, dd.2/10/2014, vraag 15). Er kan worden vastgesteld dat dit betrekking

heeft op gebeurtenissen die volledig zouden voortvloeien uit het asielrelaas dat u in het kader van uw

vorige asielaanvragen uiteenzette en die door het CGVS werden afgewezen omdat u enkel via derden

vernam dat uw broer Emanuel Johnson in 2013 gedood zou zijn en u geen enkel element aan bracht ter

ondersteuning van dit beweerde overlijden. (… motief Ebola) Verder haalde u aan dat u vreest dat

mensen die na de burgeroorlog in Liberia eigendommen van anderen in beslag namen u misschien

gaan doden, omdat ze mogelijks denken dat u de eigendommen komt opeisen. Dit zijn echter

speculatieve beweringen van uwentwege die geen objectieve grond hebben. Overigens gaf u zélf aan

dat u geen bezittingen wil opeisen, wat de door u aangehaalde ‘vrees voor vervolging’ of het ‘risico op

het lijden van ernstige schade’ verder relativeert. Bovendien dient te worden opgemerkt dat u aanhaalde

dat uw vrouw M.(…) S.(…) B.(…) J.(…) en uw M.(…) K.(…) L.(…) J.(…) – die de Liberiaanse

nationaliteit hebben en die net zoals u in het vluchtelingenkamp Buduburam (Ghana) verbleven –

terugkeerden van Ghana naar Liberia en dat u op geen enkel moment aanhaalde dat ze problemen

gekend zouden hebben met mensen die denken dat ze hun eigendommen kwamen opeisen (verklaring

meervoudige aanvraag, dd. 2/10/2014, vraag 12). Gelet op voorgaande, brengt u geen nieuwe

elementen aan die de kans aanzienlijk groter maken dat u 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. Evenmin

beschikt het CGVS over dergelijke elementen.”

Verzoeker laat deze pertinente overwegingen geheel ongemoeid. Er wordt in voorliggend verzoekschrift

geen concreet verweer tegen gevoerd zodat deze motieven onverminderd staande blijven en door de

Raad tot de zijne worden gemaakt.

Verzoeker richt zich in zijn verzoekschrift immers louter en alleen op het Ebola-virus (in zijn land van

herkomst) en op de analyse van de commissaris-generaal omtrent zijn verklaringen met betrekking tot

de impact van deze epidemie op (het leven van) zijn vrouw, zoon en twee neven, en zijn persoonlijke

vrees door dit virus te worden getroffen.

De Raad wijst erop dat artikel 48/5, § 1 van de vreemdelingenwet als volgt bepaalt:

“Vervolging in de zin van artikel 48/3 of ernstige schade in de zin van artikel 48/4 kan uitgaan van of

veroorzaakt worden door :

a) de Staat;

b) partijen of organisaties die de Staat of een aanzienlijk deel van zijn grondgebied beheersen;

c) niet-overheidsactoren, indien kan worden aangetoond dat de actoren als bedoeld in a) en b),

inclusief internationale organisaties, geen bescherming als bedoeld in § 2 kunnen of willen bieden tegen

vervolging of ernstige schade.”

Het Ebola-virus gaat niet uit van, noch wordt het veroorzaakt door een van voormelde actoren

voorzien/opgenomen in artikel 48/5 van de vreemdelingenwet. Bijgevolg valt de vrees voor dit virus/het

risico door dit virus te worden getroffen niet onder het toepassingsgebied van de artikelen 48/3 en 48/4

van de vreemdelingenwet (RvS 20 oktober 2014, nr. 10 864 (c)).

Wat betreft verzoekers verwijzing naar het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken aangaande

Liberia merkt de Raad op dat dit reisadvies bestemd is voor reislustige Belgen en niet te beschouwen is

als een richtlijn voor de diensten belast met het onderzoek van asielaanvragen.

2.7. Gelet op het geheel van wat voorafgaat, treedt de Raad de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen bij waar deze besluit 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 dezelfde wet in

aanmerking komt.

2.8. In zoverre verzoeker nog artikel 3 van het EVRM geschonden acht, wijst de Raad erop dat dit artikel

vereist dat verzoeker doet blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te

nemen dat hij in het land waarnaar hij mag worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt om te

worden blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling. De bescherming verleend via artikel 3
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EVRM vindt immers slechts in uitzonderlijke gevallen toepassing. Degene die aanvoert dat hij/zij een

dergelijk risico loopt, moet zijn/haar beweringen staven met een begin van bewijs. Een loutere bewering

of eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling, zoals verzoeker in casu doet, volstaat op zich niet

om een inbreuk uit te maken op voornoemd artikel.

Voorts wijst de Raad erop dat in de bestreden beslissing correct wordt gesteld als volgt: “Bij gebrek aan

nieuwe elementen die de kans aanzienlijk groter maken dat de asielzoeker 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, moet de commissaris-generaal, in overeenstemming met artikel 57/6/2, eerste lid van

de Vreemdelingenwet, op een met redenen omklede wijze oordelen of een terugkeerbesluit niet leidt tot

direct of indirect refoulement. Het CGVS merkt hierbij op dat het in het kader van de haar op grond van

de Vreemdelingenwet toegekende bevoegdheid uitsluitend uitspraak doet over de erkenning van de

hoedanigheid van vluchteling of over de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Bij het

beoordelen of een verwijderingsmaatregel naar uw land van herkomst een schending uitmaakt van het

non-refoulementbeginsel is de bevoegdheid van het CGVS bijgevolg beperkt tot een onderzoek van de

elementen die verband houden met de criteria bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Uit het geheel van bovenstaande vaststellingen blijkt dat er geen nieuwe elementen

aan de orde zijn of door u zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat u 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. Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst,

met alle door u afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken dient besloten te worden dat

er actueel geen elementen voorhanden zijn die er op wijzen dat een terugkeerbesluit naar uw land van

herkomst een schending uitmaakt van het non-refoulementbeginsel. Wat de eventuele elementen betreft

die geen verband houden met de criteria bepaald in de artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet, dient opgemerkt te worden dat het CGVS niet bevoegd is om na te gaan of deze

elementen doen blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat u

in het land waarnaar u zal worden teruggeleid, een ernstig en reëel risico loopt te worden blootgesteld

aan een onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Deze bevoegdheid behoort toe aan

de Dienst Vreemdelingenzaken die de taak heeft om de verenigbaarheid van een mogelijke

verwijderingsmaatregel met het non-refoulementbeginsel te onderzoeken. Bijgevolg is het CGVS niet in

staat te oordelen of een terugkeerbesluit niet leidt tot direct of indirect refoulement.”

Uit het voorgaande blijkt aldus dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen een

volledig en zorgvuldig onderzoek heeft verricht naar een mogelijke onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing in het land van herkomst en heeft onderzocht of een mogelijke

verwijderingsmaatregel om deze reden al dan niet een schending uitmaakt van het non-

refoulementbeginsel. De commissaris-generaal heeft bij deze beoordeling alle elementen betrokken die

door verzoeker werden aangereikt. Dat de commissaris-generaal een mogelijk risico zoals bepaald in

artikel 3 EVRM niet zorgvuldig zou hebben onderzocht, kan dan ook niet worden volgehouden.

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd. De bestreden beslissing wordt beaamd en in zijn

geheel overgenomen.
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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 zestien december tweeduizend veertien

door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


