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nr. 143 831 van 22 april 2015

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 IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Liberiaanse nationaliteit te zijn, op 10 april 2015 heeft

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

26 maart 2015.

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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 15 april 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 22 april 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat P.J. LIPS en van attaché E.

DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart een Liberiaans staatsburger te zijn, geboren op 15 januari 1990 en van Mandingo

(Kongnignaka) afkomst.

U werd geboren in Liberia maar als kind verhuisde u naar Nzérékoré, Guinee omwille van de oorlog.

U bleef er wonen tot in 2004, waarna u met uw familie terugkeerde naar Liberia. Jullie gingen in

Monrovia wonen.

Aanvankelijk woonde u bij uw ouders en broers en zussen maar na een tijdje ging u in dezelfde wijk in

een ander huis wonen. U verkocht telefoonkaarten en telefoons op straat.

U heeft een zoon, Morris Kamera, geboren in 2012.
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Uw zoon verblijft bij zijn grootmoeder langs moederskant. U was niet getrouwd met zijn moeder,

waardoor zijn grootmoeder zich genoodzaakt voelde om hem mee te nemen naar het dorp.

Uw ouders en broers en zussen overleden aan de gevolgen van Ebola. U verloor uw steun en

toeverlaat.

Door uw verdriet werd het onmogelijk om te blijven werken.

Uw baas, een man van Peul ethnie besloot om u te helpen. Hij zorgde ervoor dat u reisdocumenten

kreeg zodat u Liberia kon verlaten.

Op 23 januari 2015 nam u vanuit Monrovia het vliegtuig met bestemming United States.

Tijdens uw transit in België werd opgemerkt dat u reisde met documenten die niet van u zijn.

U vroeg vervolgens asiel aan op de luchthaven van Zaventem.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw ‘vrees voor vervolging’ in de

zin van de Geneefse Vluchtelingenconventie of een ‘reëel risico op het lijden van ernstige

schade’ zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

In het kader van uw asielaanvraag haalt u een reëel risico op ernstige schade aan zoals bedoeld in

artikel 48/4, §2, b) van de wet van 15 december 1980, wegens een verhoogd risico op besmetting met

het Ebola-virus, het gemis van uw overleden ouders en de stigmatisering waarmee u te kampen kreeg.

(zie gehoor CGVS, p

Zonder afbreuk te doen aan de ernst van de situatie in sommige regio’s van Afrika, is de vrees die u

aanhaalt om besmet te worden met het Ebola-virus, vreemd aan de criteria bepaald in artikel 1, A (2)

van de Conventie van Genève van 28 juli 1951 betreffende de status van vluchtelingen.

Het risico op besmetting dat u aanhaalt, kan namelijk met geen van de criteria van de Conventie in

verband worden gebracht: ras, nationaliteit, politieke overtuiging, godsdienst of het behoren tot een

bepaalde sociale groep.

Bovendien maakt u evenmin aannemelijk dat u persoonlijk een risico op ernstige schade in de zin van

artikel 48/4 §2 van de Wet van 15 december 1980 zou lopen.

De ernstige schade die u aanhaalt, namelijk een onmenselijke of vernederende behandeling doordat u

in het geval van een terugkeer naar uw land wordt blootgesteld aan een dodelijke ziekte waarvoor er

geen gepaste behandeling bestaat, valt niet onder het toepassingsgebied van artikel 48/4, §2 van de

wet, zoals blijkt uit het arrest Mohamed M’Bodj tegen de Belgische staat van 18 december 2014 van het

Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU).

In dit arrest was het Hof van mening, wat betreft het toepassingsgebied van artikel 15, b) van de richtlijn

2004/83 (waarvan artikel 48/4, §2 van de wet de omzetting is in het Belgische recht), dat:

“35 […] In artikel 6 van richtlijn 2004/83 een opsomming wordt gegeven van de actoren van ernstige

schade, hetgeen de opvatting bevestigt dat dergelijke schade moet voortvloeien uit de gedragingen van

derden en dat het dus niet volstaat dat die schade louter het gevolg is van de algemene tekortkomingen

van het gezondheidsstelsel in het land van herkomst.

36 Voorts preciseert punt 26 van de considerans van die richtlijn dat gevaren waaraan de bevolking van

een land of een deel van de bevolking in het algemeen is blootgesteld, normaliter op zich geen

individuele bedreiging vormen die als ernstige schade kan worden aangemerkt.

De omstandigheid dat een derdelander die aan een ernstige ziekte lijdt, risico loopt op verslechtering

van zijn gezondheidstoestand omdat in zijn land van herkomst geen adequate behandeling voorhanden

is, doch hem niet opzettelijk medische zorg wordt geweigerd, volstaat dan ook niet om hem subsidiaire

bescherming te verlenen.

Hieruit volgt dat het aan u is om te bewijzen dat het risico dat u aanhaalt, gesteld dat u al door de

ziekte bent getroffen, quod non, voortvloeit uit een opzettelijke weigering van medische zorg en die is

toe te schrijven aan de actoren van vervolging zoals bepaald in artikel 48/5 §1e van de wet van 15

december 1980 en dat de actoren van bescherming zoals bepaald in artikel 48/5 §2 van diezelfde wet u

opzettelijk medische zorg weigeren, wat u in casu niet aantoont.

Het feit dat een of meerdere leden van uw familie met het ebolavirus werden besmet, kan het tegendeel

niet bewijzen, zelfs in de veronderstelling dat u naast uw verklaringen elementen hebt aangebracht die

de echtheid van de besmettingen/het overlijden kunnen bewijzen, elementen die u trouwens niet hebt

aangebracht .
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Wat betreft een mogelijke schending van artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en het beginsel van non-refoulement dat

het inhoudt, dient men er aan te herinneren dat het toepassingsgebied van artikel 48/4 van de wet van

15 december 1980 niet identiek is aan dat van artikel 3 EVRM, en dat de Europese wetgever de

bedoeling had humanitaire situaties uit te sluiten van het toepassingsgebied van internationale

bescherming.

In zijn bovengenoemde M’Bodj-arrest, herinnert het HvJ er expliciet aan door er op te wijzen dat « […]

het feit dat artikel 3 EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de rechten van de mens, zich in

zeer uitzonderlijke omstandigheden ertegen verzet dat een derdelander die aan een ernstige ziekte lijdt,

wordt verwijderd naar een land waar geen adequate behandeling voorhanden is, evenwel niet betekent

dat hij op grond van de subsidiaire bescherming krachtens richtlijn 2004/83 tot verblijf in die lidstaat

moet worden gemachtigd. »

Bovendien heeft de Commissaris-generaal zich al uitgesproken over de aspecten van artikel 3 EVRM

opgenomen in artikel 48/4 maar is hij niet bevoegd om het risico op schending van artikel 3 EVRM te

onderzoeken dat voortvloeit uit een situatie die geen verband houdt met de criteria van de artikelen 48/3

en 48/4 van de wet van 15 december 1980.

Daarnaast haalt u aan dat u in de war was omdat u bij niemand meer terecht kon na het overlijden

van uw ouders (zie gehoor CGVS, p 8).

Hoewel begrip kan worden opgebracht voor het verdriet dat u trof, valt ook dit motief niet onder de

bepalingen van de Conventie.

Bovendien dient te worden opgemerkt dat u ook in België of in de Verenigde Staten van Amerika

niemand kent (zie gehoor CGVS, p 8).

Uit uw verklaringen en uw profiel kan bovendien worden afgeleid dat u in Liberia wel degelijk mensen

rondom u hebt.

U hebt een werkgever die u bijstond en het blijkbaar goed met u meende en u haalt ook aan geen

problemen te hebben gehad met de moeder van uw kind (zie gehoor CGVS, p. 6, 7).

Bovendien bent u een zelfstandige man van 25 jaar, die zaken deed (zie gehoor CGVS, p.5), waardoor

mag aangenomen worden dat u wel een kennissenkring hebt in Liberia en over de capaciteiten beschikt

om in Liberia een netwerk uit te bouwen.

Tot slot haalt u ook de stigmatisering aan die volgt uit het overlijden van uw ouders.

U vertelt hierover dat u werd gezien als ‘de zoon van de Ebola familie’ (zie gehoor CGVS, p 8). U

verklaart dat uw huisbaas u uit uw huis had gezet omdat hij vreesde dat ook u besmet zou zijn (zie

gehoor CGVS, p 9).

Wanneer de protection officer (verder PO) u vraagt of u nog andere voorbeelden kan geven van deze

stigmatisering kan u niet verder gaan dan dat ‘mensen afstand van je nemen’ (zie gehoor CGVS, p 9).

Echter, wanneer de PO u vraagt of u nog kon werken, geeft u aan dat u nog naar uw werk ging maar dat

u door het grote verdriet waardoor u overmand was, niet in staat was om te werken en dat uw baas u

daarom voorstelde om het land te verlaten (zie gehoor CGVS, p 9).

U slaagt er niet in om de (eventuele gevolgen van) stigmatisering concreet en voldoende ernstig

te maken waardoor het niet onder de bepalingen van de Conventie van Genève vervolging), noch van

subsidiaire bescherming (ernstige schade) kan vallen.

Het feit dat u een beter leven wilt en naar school wilt gaan en wilt gaan werken (zie gehoor CGVS, p

10), betreffen socio-economische motieven en vallen als dusdanig buiten het toepassingsgebied van

voornoemd verdrag.

Gelet op voorgaande kan in uw hoofde geen vermoeden van het bestaan van een gegronde

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, worden

vastgesteld.

U legt geen documenten voor die uw relaas kunnen ondersteunen.

C. Conclusie
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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. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 9 april 2015 (zie p. 4) een schending aan van de artikelen

48/4 en 48/7 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet), een schending van

artikel 62 van de vreemdelingenwet en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, een schending van het beginsel van behoorlijk

bestuur “patere legem quam ipse fecisti” en een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel.

Verzoeker wijdt uit over deze beginselen; hij verwijst ook naar artikel 48/7 van de vreemdelingenwet

inzake de bewijslast, naar de proceduregids van UNHCR en naar rechtspraak van het Europees Hof

voor de Rechten van de Mens en naar rechtsspraak van de Raad van State.

Hij geeft aan dat de essentie van het verzoek om internationale bescherming van verzoeker de vraag

om bescherming is tegen het reëel risico op ernstige schade door de ebola-epidemie die zijn vader,

moeder en broer uitroeide waardoor hij met eigen ogen zag hoe zijn familie werd uitgeroeid.

Hij vervolgt dat in september 2014 de Dienst Vreemdelingenzaken op haar vergadering met het

Belgisch Comité voor Hulp aan de Vluchtelingen en in de media bekend heeft gemaakt dat zij niet

overgaat tot gedwongen repatriëringen naar de landen in West-Afrika die door ebola zijn getroffen,

waartoe het land van herkomst van verzoekende partij behoort.

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft hiermee volgens hem, impliciet maar zeker, erkend dat de

uitvoering van de bestreden beslissing leidt tot een reëel risico op mishandeling in de zin van de

artikelen 3 van het EVRM en van artikel 4 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

van 7 december 2000.

Voorts verwijst hij naar het bij het verzoekschrift gevoegd persartikel waarin de Amerikaanse dr. Kent

Brantly getuigt dat het lijden aan ebola de menselijke waardigheid aantast en leidt hieruit af dat dit lijden

aan en/of het overlijden van het slachtoffer aan de ziekte kennelijk de hardheidsdrempel overschrijdt

vereist voor de toepassing van de bescherming, verleend door de artikelen 3 EVRM en 4 van het

voormelde Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Verzoeker stelt verder dat de ebola-epidemie die West-Afrika treft, niet als “humanitaire situatie” in de

zin van artikel 9bis van de vreemdelingenwet gekwalificeerd kan worden.

Artikel 9bis is ofwel een gunstmaatregel die het verblijf regulariseert ofwel een rechtsmiddel tegen het

stilzitten van de overheid in een asielprocedure of tegen het niet automatisch toekennen van het recht

op verblijf aan een alleenstaande moeder van een Belgisch minderjarig kind. Een gunstmaatregel is

geen afdwingbaar recht.

Het recht op bescherming tegen mishandeling in de zin van de artikelen 3 EVRM en 4 van het

voormelde Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, is dat wél.

Voorts werpt verzoeker op dat de vraag om het bewijs van de opzettelijke weigering van medische zorg,

onredelijk is, doch dat niettemin kan vastgesteld worden dat Liberia de nodige medische middelen

ontbreekt en dat deze middelen ter indijking en genezing van de ebola-epidemie slechts mogelijk is door

de tussenkomst van het rijke Westen waaronder België en dat deze levensnoodzakelijke hulp volgens

het UN te laat is verstrekt nadat al enige tijd de ernst van de ziekte bekend was.

Tevens voert verzoeker aan dat de bestreden beslissing leidt tot refoulement en bijgevolg de schending

uitmaakt van artikel 19 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december

2000.

2.1.2. Stukken

Bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker een persartikel ‘Ebola neemt al je waardigheid af’ van 8 augustus

2014.

2.2. Beoordeling
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2.2.1. Bevoegdheid

De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen, met uitzondering van de in artikel 57/6, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet bedoelde

beslissingen, over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat de Raad het geschil, in zijn geheel, aan

een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter, in laatste aanleg, uitspraak doet 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).

Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund, noch door de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.2.2. Bewijslast

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer 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, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84).

De afgelegde verklaringen mogen 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 (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124).

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 (RvS 7 oktober 2008, nr.

186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1992, nr. 204).

De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn

taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen.

Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de

vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel

over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van

bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.3. Vluchtelingenstatus en subsidiaire beschermingsstatus

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat hij een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3

van de vreemdelingenwet koestert; noch dat hij een reëel risico op ernstige schade loopt zoals bepaald

in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, gezien:

(i) de vrees voor ebola geen verband houdt met één van de bepaalde vervolgingsgronden in 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);

(ii) het ebolavirus niet uitgaat van, noch wordt het veroorzaakt door, een van voormelde actoren

voorzien/opgenomen in artikel 48/5 van de vreemdelingenwet en de vrees voor dit virus/het risico door

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

van de vreemdelingenwet valt (RvS 20 oktober 2014, nr. 10.864 (c)).

(iii) het gegeven dat verzoeker in de war was en bij niemand meer terecht kon na het overlijden van zijn

ouders, niet onder het toepassingsgebied valt van de artikelen 48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet;

(iv) verzoeker er niet in slaagt om de - eventuele gevolgen van - stigmatisering concreet en voldoende

ernstig te maken waardoor het niet onder de bepalingen valt van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

vreemdelingenwet;

(v) het feit dat verzoeker een beter leven wil, naar school wil gaan en wil gaan werken, louter socio-

economische motieven betreffen en als dusdanig buiten het toepassingsgebied vallen van de artikelen

48/3 en 48/4 van de vreemdelingenwet.

Verzoeker richt zich in zijn verzoekschrift louter en alleen op het ebola-virus in zijn land van herkomst en

op zijn persoonlijke vrees door dit virus te worden getroffen.

Daargelaten de vraag naar de actualiteit van de vrees van verzoeker, wijst de Raad in dit verband op

dat de door verzoeker ingeroepen vrees voor gezondheidsrisico’s in geval van terugkeer naar Liberia -

land dat getroffen werd door een uitbraak van het Ebola-virus- geen situatie betreft die aanleiding kan
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geven tot het bestaan van een gegronde vrees voor vervolging zin de zin van artikel 48/3 van de

vreemdelingenwet, noch van een reëel risico op het lijden van ernstige schade in de zin van artikel 48/4

van voormelde wet.

Zoals terecht wordt opgemerkt in de beslissing van de commissaris-generaal, houdt de vrees om

besmet te worden door het Ebola-virus immers geen verband met één van de criteria zoals bepaald in

artikel 1, A(2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te

Genève op 28 juli.

In de Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake

normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die

internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die

in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming,

wordt bovendien het volgende overwogen “(35) Gevaren waaraan de bevolking van een land of een

deel van de bevolking in het algemeen blootgesteld is, vormen normaliter op zich geen individuele

bedreiging die als ernstige schade kan worden aangemerkt.”

De Raad wijst er voorts op 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 één 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)).

Waar verzoeker opwerpt dat Liberia de nodige medische middelen ontbreekt en dat deze middelen ter

indijking en genezing van de ebola-epidemie slechts mogelijk is door de tussenkomst van het rijke

Westen waaronder België, wijst de Raad er op dat het gegeven dat Liberia internationale hulp nodig

heeft (gehad) teneinde de ebola-epidemie in te dijken, geenszins een opzettelijke weigering inhoudt van

medische zorg.

Verzoeker toont hiermee niet aan dat de actoren van bescherming zoals bepaald in artikel 48/5, §2 van

de vreemdelingenwet hem opzettelijk medische zorg weigeren.

2.2.4. In de mate dat verzoeker de schending aanvoert van artikel 3 EVRM, 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 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.

De Raad oordeelt dat het enkele feit dat verzoeker niet als vluchteling wordt erkend en dat hem de

subsidiaire beschermingsstatus niet wordt toegekend, op zich geen schending uitmaakt van artikel 3

EVRM.

De weigering van een asielaanvraag ontslaat de Belgische autoriteiten er evenwel niet van hun

internationale verplichtingen na te komen, in het bijzonder deze welke voortvloeien uit de artikelen 2 en

3 EVRM.

Een middel genomen uit de schending van deze bepalingen, kan evenwel slechts onderzocht worden

indien het gericht is tegen een verwijderingsmaatregel, hetgeen in casu niet het geval is. De bestreden

beslissing houdt immers op zich geen verwijderingsmaatregel in.

De Raad doet te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2, § 1 van de vreemdelingenwet

bepaalde bevoegdheid evenmin uitspraak over een verwijderingsmaatregel (RvS 24 juni 2008, nr.

184.647).

Het persartikel ‘Ebola neemt al je waardigheid af’ van 8 augustus 2014 waarin dr. Brantly getuigt dat het

lijden aan ebola al de menselijke waardigheid afneemt en verzoeker hieruit besluit dat lijden en/of het

overlijden van het slachtoffer aan de ziekte kennelijk de hardheidsdrempel vereist voor de toepassing

van de bescherming verleend door de artikelen 3 EVRM en artikel 4 van het Handvest van de

grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000, doet hieraan geen afbreuk.
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2.2.5. Gelet op het bovenstaande kan evenmin schending worden aangenomen van artikel 4 van het

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000 dat stelt “Niemand mag

worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of

bestraffingen”, noch van artikel 19 van voormeld Handvest, dat stelt “1. Collectieve uitzetting is

verboden. 2. Niemand mag worden verwijderd of uitgezet naar dan wel uitgeleverd aan een staat waarin

een ernstig risico bestaat dat hij aan de doodstraf, aan folteringen of aan andere onmenselijke of

vernederende behandelingen of bestraffingen wordt onderworpen”.

De vluchtelingenstatus als voorzien in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, wordt niet erkend.

De subsidiaire beschermingsstatus als voorzien in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, wordt evenmin

toegekend.

2.2.6. Besluit

In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te

besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet

of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van voormelde wet aantoont.

Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken, zodat er

geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen.

De Raad kan immers volgens artikel 39/2, §1, tweede lid, 2° van de vreemdelingenwet slechts tot

vernietiging overgaan als hij een onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële

elementen ontbreken waardoor hij niet over de grond van het beroep kan oordelen.

De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een

vernietiging van de bestreden beslissing.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op tweeëntwintig april tweeduizend vijftien door:

dhr. M. BONTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. I. VERLOOY, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

I. VERLOOY M. BONTE


