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 nr. 195 859 van 29 november 2017 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 Inzake: X 

  Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat E. VANGOIDSENHOVEN 

Interleuvenlaan 62 

3001 HEVERLEE 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Albanese nationaliteit te zijn, op 22 juni 2017 

hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen van 6 juni 2017. 

 

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 13 september 2017 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet. 

 

Gelet op het verzoek tot horen van 29 september 2017. 

 

Gelet op de beschikking van 23 oktober 2017 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 

23 november 2017. 

 

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

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat M. KALIN loco advocaat  

E. VANGOIDSENHOVEN. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Er dient op gewezen te worden dat overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de wet van 15 december 

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) aan de verzoekende partijen de grond meegedeeld werd 

waarop de kamervoorzitter steunt om te oordelen dat het beroep door middel van een louter schriftelijke 

procedure kan verworpen worden. In casu wordt het volgende gesteld: 

 

“1. Verzoekers dienen beroep in tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de 

vluchtelingen en de staatlozen houdende weigering van inoverwegingname van een asielaanvraag in 

hoofde van een onderdaan van een veilig land van herkomst.  
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2. Vooreerst dient opgemerkt te worden dat de bestreden beslissingen werden genomen op basis van 

artikel 57/6/1 van de Vreemdelingenwet. 

 

Bij koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 

betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 

vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst van 3 augustus 

2016, werd Albanië aangewezen als veilig land van herkomst. 

 

3. Artikel 57/6/1 van de Vreemdelingenwet belet verzoekers niet om aan te tonen dat er, wat hen betreft, 

een gegronde vrees voor vervolging bestaat in vluchtelingenrechtelijke zin, zoals bepaald in artikel 48/3 

van de Vreemdelingenwet of dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat zij een reëel risico 

lopen op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in artikel 48/4 van diezelfde wet. Het is in casu 

duidelijk dat verzoekers afkomstig zijn van een veilig land in de zin van artikel 57/6/1 van de 

Vreemdelingenwet, met name Albanië, en dat er bijgevolg een vermoeden geldt dat er in hoofde van de 

asielzoekers geen vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade aanwezig is. Het is aan 

verzoekers om met duidelijke en substantiële redenen aan te tonen dat ondanks hun afkomst van een 

veilig land, hun land van herkomst in specifieke omstandigheden niet als veilig kan worden beschouwd 

en dit dus in afwijking van de algemene situatie aldaar. De bewijslast in casu rust derhalve op 

verzoekers. 

 

4.1. Uit de bestreden beslissingen blijkt dat de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de 

staatlozen op een uitgebreide gemotiveerde wijze tot de conclusie komt dat uit de verklaringen van 

verzoekers niet blijkt dat er, wat hen betreft, een gegronde vrees voor vervolging bestaat in 

vluchtelingenrechtelijke zin zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of dat er 

zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat zij een reëel risico lopen op het lijden van ernstige 

schade, zoals bepaald in artikel 48/4 van diezelfde wet. 

 

In de bestreden beslissing ten aanzien van verzoekster V.M. genomen wordt vooreerst op grond van 

verschillende vaststellingen geoordeeld dat zij niet aannemelijk maakt (actueel) in een bloedvete met 

enerzijds de familie Gje(…) en anderzijds de familie Gjo(…) verwikkeld te zijn. Alles in acht genomen 

dient geconcludeerd te worden, aldus de commissaris-generaal, dat verzoekster niet aannemelijk heeft 

gemaakt dat zij actueel in een bloedvete verkeert, hetzij met de familie Gjo(…), hetzij met de familie 

Gje(…) en dat zij bij terugkeer naar Albanië in het algemeen en naar Durrës in het bijzonder, waar zij 

sinds 2003 tot 2016 onafgebroken heeft gewoond, het risico zou lopen om door een van beide families 

gedood te worden. Met betrekking tot verzoeksters verklaringen daarnaast dat zij haar moeder vreest 

omdat die ermee dreigde haar dochter te ontvoeren en omdat zij haar regelmatig telefonisch lastig viel, 

merkt de commissaris-generaal op dat ook betreffende dit vluchtmotief enkele ernstige twijfels rijzen. Hij 

wijst dienaangaande op enkele vaststellingen die, zo luidt het, de geloofwaardigheid van de door 

verzoekster aangehaalde bedreigingen vanwege haar moeder op ernstige wijze ondermijnen. Wat er 

ook van zij, zo stelt de commissaris-generaal vast, haalt verzoekster geen overtuigende feiten of 

elementen aan waaruit kan blijken dat zij naar aanleiding van de bedreigingen van haar moeder, of bij 

eventuele toekomstige problemen met haar bij een terugkeer naar Albanië, geen of onvoldoende beroep 

zou kunnen doen op de hulp van en/of bescherming door de in Albanië aanwezige autoriteiten. 

Dienaangaande wordt er o.a. op gewezen dat verzoekster in Albanië nooit een klacht heeft neergelegd, 

noch om bescherming heeft gevraagd naar aanleiding van de aanslepende telefonische bedreigingen 

van haar moeder of in verband met de aanvaring met haar in het treinstation. Gelet op het geheel van 

zijn bevindingen is de commissaris-generaal de mening toegedaan dat verzoekster niet alle 

redelijkerwijze van haar te verwachten nationale mogelijkheden tot het verkrijgen van hulp en/of 

bescherming van de in Albanië opererende veiligheidsinstanties heeft uitgeput en dat zij aldus 

onvoldoende aantoont dat het verkrijgen van internationale bescherming voor haar de enige 

overgebleven uitweg was. De door verzoekster neergelegde documenten zijn, zo wordt geoordeeld, niet 

van aard om voormelde conclusies te wijzigen. 

 

In de bestreden beslissing in hoofde van verzoeker A.M. genomen wordt vastgesteld dat deze zijn 

asielaanvraag volledig baseert op dezelfde motieven als diegene die werden aangehaald door zijn 

echtgenote V.M., thans verzoekster, zodat, verwijzende naar en de weigeringsbeslissing citerende die in 

hoofde van laatstgenoemde werd genomen, ook zijn asielaanvraag niet in overweging kan worden 

genomen. 

De Raad stelt vast dat verzoekers in voorliggend verzoekschrift geen ernstige poging ondernemen om 

de motieven van de bestreden beslissingen te verklaren of te weerleggen. De Raad benadrukt dat het 

aan verzoekers toekomt om deze motieven aan de hand van concrete elementen en argumenten in een 
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ander daglicht te plaatsen, waar zij echter geheel in gebreke blijven. Zij beperken zich immers tot het 

beknopt uiteenzetten van theoretische beschouwingen, het summier herhalen van eerder afgelegde 

verklaringen, het poneren van een gegronde vrees voor vervolging, het formuleren van algemene 

beweringen en kritiek, en het op algemene wijze tegenspreken, vergoelijken en minimaliseren van 

enkele van de vaststellingen van de commissaris-generaal, waarmee zij echter diens bevindingen niet 

weerleggen, noch ontkrachten. 

 

4.2. In zoverre verzoekers kritiek uiten op het feit dat Albanië in de lijst van veilige landen van herkomst 

werd opgenomen en lijken voor te houden dat Albanië niet als een veilig land kan worden bestempeld, 

wijst de Raad er op dat het niet tot zijn bevoegdheid behoort om zich uit te spreken over de inhoud, 

juistheid en rechtsgeldigheid van de lijst van veilige landen van herkomst, die werd vastgelegd bij het 

koninklijk besluit van 3 augustus 2016 tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid van de 

Vreemdelingenwet, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst. Uit de 

bewoordingen van artikel 57/6/1 van de Vreemdelingenwet blijkt voorts dat een land van herkomst pas 

als veilig wordt beschouwd na een grondig onderzoek waarin met verscheidene en strikt omlijnde criteria 

rekening wordt gehouden. Bovendien betreft het een weerlegbaar vermoeden. Het loutere feit dat een 

asielzoeker afkomstig is uit een veilig land van herkomst zal dus in geen geval automatisch tot gevolg 

hebben dat diens asielaanvraag niet in overweging wordt genomen. Slechts indien, na individueel 

onderzoek, blijkt dat de asielzoeker geen of onvoldoende elementen naar voren brengt waaruit blijkt dat 

hij in zijn land van herkomst daadwerkelijk vervolgd wordt of een reëel risico op ernstige schade loopt, 

zal zijn asielaanvraag niet in overweging worden genomen, hetgeen in casu in de bestreden 

beslissingen wordt vastgesteld. 

 

4.3. Verzoekers’ huidig betoog in hun verzoekschrift dat verzoeker “van zijn kant was niet betrokken bij 

de bloedwraak die zich voltrok in de familie van mevrouw M. V. (verzoekster), en bijgevolg allerminst 

vertrouwd met het fenomeen van de bloedwraak” en dat “Hij werd pas jaren en jaren later in kennis 

gesteld door zijn echtgenote. Verzoeker kan dan ook weinig vertellen over de moord die aan de oorzaak 

ligt van de bloedwraak, De beperkte kennis van de partijen waarmee zij in een bloedvete verwikkeld 

waren, hoeft in die zin niet te verbazen”, doet op generlei wijze afbreuk aan en werpt geen ander licht op 

het motief in de bestreden beslissing waar met betrekking tot verzoekers gebrekkige kennis omtrent de 

bloedwraak als volgt wordt vastgesteld: “Deze bevinding wordt bevestigd door de bijzonder geringe 

kennis van uw echtgenoot betreffende de partijen met wie u en uw familie in een bloedvete verwikkeld 

zouden zijn. Op de Dienst Vreemdelingenzaken slaagde hij er zelfs niet eens in de namen van de door 

jullie gevreesde families te vermelden (CGVS-vragenlijst, ingevuld op DVZ, vragen 3.4 en 3.5). Hoewel 

hij op het Commissariaat-generaal deze familienamen wel kende, was hij zelf nog steeds niet zeker van 

de juistheid van deze familienamen (CGVS echtgenoot, p. 18). Dit is des te opmerkelijk daar jullie de 

problematieken waarin u verwikkeld bent besproken zouden hebben (CGVS echtgenoot, p. 18). Van een 

persoon die daadwerkelijk doodsbedreigingen ontvangen zou hebben en die getrouwd is met iemand 

die in verschillende bloedvetes verwikkeld zou zijn (CGVS echtgenoot, p. 15), kan redelijkerwijs 

verwacht worden dat deze op zijn minst zijn belagers correct bij naam kan noemen en dit bij aanvang 

van de asielprocedure. Het loutere feit dat uw echtgenoot daar nauwelijks in slaagde, doet fundamenteel 

afbreuk aan de geloofwaardigheid van de door jullie beweerde vrees voor de families Gjo.(…) en 

Gje.(…)”. De vaststelling dat verzoeker op de Dienst Vreemdelingenzaken nog niets eens kon 

benoemen met wie zijn echtgenote, thans verzoekster, in een bloedwraak verwikkeld zou zijn, nochtans 

een fundamenteel element in het kader van het asielrelaas dat de kern ervan raakt en uitmaakt nu die 

beweerde bloedwraak mede aan de basis ligt van hun vertrek uit en vrees ten aanzien van Albanië, en 

hij op het Commissariaat-generaal nog steeds niet zeker was (van de juistheid) van de familienamen 

van de belagers met wie verzoekster en haar familie al jarenlang in een bloedwraak verwikkeld zouden 

zijn, ondergraaft, zoals de commissaris-generaal in de bestreden beslissingen terecht stelt, op 

fundamentele wijze de ernst en geloofwaardigheid van de beweerde bloedwraakproblematiek, te meer 

verzoeker en verzoekster nochtans over die problematiek zouden hebben gesproken en verzoeker zelf 

door een van die families met de dood bedreigd zou zijn geweest. Deze vaststelling ondermijnt dan ook 

op ernstige wijze de geloofwaardigheid van verzoekers’ relaas en vrees met betrekking tot de families 

Gjo.(…) en Gje(…). 

 

Voormelde argumentatie van verzoekers vermag evenmin een ander licht te werpen op of afbreuk te 

doen aan de vaststelling in de bestreden beslissingen omtrent volgende tegenstrijdigheid in hun 

onderlinge verklaringen: “Vooreerst dient gewezen te worden op een voorname tegenstrijdigheid tussen 

uw verklaringen en die van uw echtgenoot betreffende het moment waarop u hem over het bestaan van 

deze bloedvetes zou hebben ingelicht. Waar u verklaarde dat u uw echtgenoot reeds op de hoogte 

bracht een week nadat uw moeder u in het treinstation benaderde, i.e. in augustus 2015, ongeveer twee 
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maanden na de geboorte van jullie dochter (CGVS, p. 18), verklaarde uw echtgenoot dat hij dit pas een 

zeven- à achttal maanden na de geboorte van uw dochter vernam (CGVS echtgenoot, p. 11, 16). 

Aangezien er geen geloof gehecht kan worden aan uw beweringen over het tijdstip waarop u uw 

echtgenoot zou hebben ingelicht over het bestaan van de bloedvetes waarin u geviseerd zou worden, 

komt de geloofwaardigheid van het (actuele) bestaan van deze bloedvetes zelf op de helling te staan.” 

Verzoekers’ huidige algemene stelling dat dit “te wijten was aan een misverstand” is geenszins van aard 

die ernstige contradictie tussen hun verklaringen op te heffen. Verzoekers ontkrachten, noch 

weerleggen de in de bestreden beslissingen opgenomen tegenstrijdigheden en bieden er geen 

aannemelijke verklaring voor. De in de aangevochten beslissingen opgesomde tegenstrijdigheden en 

incoherenties, zoals o.a. ook die in verzoeksters verklaringen omtrent het feit of de personen die haar 

broer E. in Durrës met een ijzeren staaf zouden hebben belaagd en voor dood hebben achtergelaten al 

dan niet gemaskerd waren alsook die in hun onderlinge verklaringen omtrent het feit of de beweerde 

dreigtelefoon afkomstig was van de familie Gje.(…) dan wel de familie Gjo(…), vinden hun grondslag in 

het administratief dossier en hebben geen betrekking op details, maar op feiten die rechtstreeks 

aanleiding hebben gegeven tot of verband houden met het vertrek uit het land van herkomst. Deze 

contradicties zetten de geloofwaardigheid van die verklaringen verder op de helling. 

 

Het argument in het verzoekschrift dat “Mevrouw M.V. (verzoekster) was minderjarig ten tijde van de 

feiten. Dit verklaart meteen waarom zij geen kennis van de details van de oorzaak van de bloedwraak, 

van de modaliteiten van de bloedwraak, van de regels van de kanun en dergelijke meer kan 

verstrekken” neemt niet weg en wijzigt niets aan de door de commissaris-generaal in haren hoofde 

vastgestelde gebrekkige interesse: “Daar waar uit de beschikbare informatie blijkt dat gepoogd wordt om 

een bloedvete via traditionele verzoeningsprocedures op te lossen, wist u niet hoe u verzoening met een 

tegenpartij moest aanvragen: u erkende de regels in dit verband niet te kennen. U voegde hieraan 

bovendien toe niet geïnteresseerd te zijn in de verzoeningscommissies die zich met verzoening 

bezighouden (CGVS, p. 38-39). Dat u over verzoeningsprocessen geen enkele informatie had en dat het 

u zelfs niet eens interesseerde, hoewel van een asielzoeker die zijn land uit vrees voor vervolging of 

ernstige schade ontvlucht is in alle redelijkheid verwacht wordt dat hij of zij zich terdege informeert over 

de elementen die verband houden met de kern van zijn of haar vrees, doet bijkomend afbreuk aan de 

geloofwaardigheid van uw beweerde betrokkenheid in één of meerdere bloedvetes.” (bestreden 

beslissing verzoekster, p. 4). In die zin is het dan ook enigszins merkwaardig te noemen en verbaast het 

dat verzoekers thans in hun verzoekschrift over de oprichting van bloedwraakcomités spreken, een 

vermelding die hoe dan ook geen ander licht vermag te werpen op de in hoofde van verzoekster 

vastgestelde gebrekkige interesse. 

 

Met hun huidige stelling in het beroepschrift dat “Vooreerst verzoekers waren bijzonder jong -minderjarig 

zelfs- in de tijd van de bloedwraak door de moeder en de broers geïnstalleerd. Mevrouw V.M. 

(verzoekster) en haar broers hadden bovendien geen ouders meer, zij waren bijgevolg op zichzelf 

aangewezen om in hun onderhoud te voorzien. Zij verplaatste zich noodgedwongen voor boodschappen 

dicht bij huis, enkele huizen vederop” slagen verzoekers er niet in een ander licht te werpen op de 

motivering in de bestreden beslissingen waar met betrekking tot de houding van verzoekers en 

verzoeksters familie als volgt wordt vastgesteld: “Ook uw houding en deze van uw familieleden vallen 

niet in overeenstemming te brengen met een betrokkenheid in een bloedwraak. Het is immers eigen aan 

een vendetta dat de geviseerde van zodra een bloedwraak wordt uitgesproken, ernstig zo niet volledig in 

zijn bewegingsvrijheid wordt beperkt, daar hij telkens hij zich buitenshuis begeeft, riskeert gedood te 

worden. Uit uw verklaringen blijkt echter dat, hoewel u aanvankelijk beweerde dat u in Durrës de hele 

dag thuis bleef (CGVS, p. 13), u noch uw broers op dergelijke wijze opgesloten leefden. Zo verklaarde u 

dat jullie, toen jullie nog in Mirditë woonden, allemaal samen naar school gingen (CGVS, p. 15), dat uw 

broers voor ze naar Italië gingen nog werkten in Durrës (CGVS, p. 15), dat uzelf ook gedurende 

verschillende maanden in Durrës in een bakkerij gewerkt heeft (CGVS, p. 4), dat u in Durrës in het 

openbaar boodschappen deed ondanks dat u in een bloedvete geviseerd zou zijn (CGVS, p. 13), dat u 

boodschappen bleef doen zelfs nadat u met uw echtgenoot, die uit ging werken, was getrouwd (CGVS, 

p. 15), dat u vaak naar Fier in het noorden van Albanië trok op familiebezoek (CGVS, p. 6) en dat ook 

uw broer E.(…), die nog steeds in Albanië verblijft, er zich verplaatst: zo vermoedde u onder meer dat hij 

naar Tirana gaat (CGVS, p. 10). Overigens was ook uw vader, voordat hij door uw moeder gedood 

werd, niet beperkt in zijn bewegingsvrijheid: ondanks de door u beweerde bloedvete zette hij zijn werk 

als dorpshoofd gewoon verder en ging hij nog boodschappen doen (CGVS, p. 32-33). Daarenboven 

dient vastgesteld te worden dat zowel uzelf als uw broer E.(…) meermaals Albanië verlaten hebben om 

uw broers in Italië te bezoeken. Uw broer E.(…) nam zelfs een job aan als buschauffeur waarvoor hij 

dikwijls heen en weer tussen Albanië en Italië moet reizen. Jullie keerden telkens op vrijwillige basis 

terug naar Albanië, zonder een asielaanvraag in Italië in te dienen (CGVS, p. 4-6, p. 12). Dat u had 
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horen zeggen dat u in Italië niet aanvaard zou worden (CGVS, p. 12), rechtvaardigt uw nalaten in dit 

verband geenszins. Immers, van een persoon die daadwerkelijk risico loopt op vervolging of ernstige 

schade in zijn land van herkomst, kan redelijkerwijs worden verwacht dat hij of zij na aankomst in een 

derde land zo snel mogelijk een beroep doet op de bevoegde autoriteiten voor het verkrijgen van 

bescherming of zich op zijn minst hierover terdege informeert, temeer daar u verschillende broers heeft 

die legaal in Italië verblijven (CGVS, p. 6). Uw broers, die in Italië een verblijfsvergunning hebben, 

keerden bovendien nog verschillende malen, weliswaar gedurende een korte periode, om banale 

redenen zoals een familiebezoek naar Albanië terug (CGVS, p. 6-7). Het loutere feit dat uw broers, die 

nochtans legaal in Italië verblijven, terugkeren naar een land waar ze in een bloedvete geviseerd worden 

en waar ze bijgevolg in levensgevaar zijn – u verklaarde weliswaar dat u en uw broer E.(…) de 

voornaamste doelwitten waren, omdat jullie in Albanië verbleven en uw andere broers in Italië verblijven 

(CGVS, p. 25), maar uit de beschikbare informatie blijkt dat bloedwraak zich niet aan de Albanese 

grenzen houdt en uit uw verklaringen blijkt tevens dat één van jullie tegenpartijen gezegd heeft dat ze de 

hele familie zou vermoorden (CGVS, p. 34) –, doet wederom fundamenteel afbreuk aan de 

geloofwaardigheid van de door u beweerde bloedvetes waarin jullie nog steeds betrokken zouden zijn. 

Jullie houding, met name jullie frequente reizen tussen Italië en Albanië en jullie openbare leven in 

Durrës, valt dan ook hoegenaamd niet in overeenstemming te brengen met een mogelijke betrokkenheid 

in een bloedvete of een mogelijke vrees om in het kader van een bloedvete gedood te worden.” 

Verzoekers ontkrachten, noch weerleggen voormelde pertinente motieven. Met hun algemene uitleg dat 

ze reeds op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen waren om in hun onderhoud te voorzien en ze zich 

noodgedwongen voor boodschappen dicht bij huis verplaatsten, enkele huizen vederop, bieden ze, net 

als met hun argument dat minderjarigen volgens de Kanun niet het voorwerp mogen uitmaken en 

verzoekster dus in relatieve veiligheid naar school kon gaan, geen verklaring of rechtvaardiging voor de 

vaststelling dat verzoeksters vader, toen deze nog leefde, ondanks de beweerde bloedvete zijn werk als 

dorpshoofd gewoon verder zette en nog boodschappen ging doen, en dat ook verzoekster en haar 

broers op latere leeftijd, wanneer hun vader reeds overleden was, regelmatig zich buitenshuis begaven. 

Zo blijkt uit verzoeksters verklaringen aan de commissaris-generaal o.a. dat verzoeksters broers voor ze 

naar Italië gingen nog in Durrës werkten, dat verzoekster zelf gedurende verschillende maanden in 

Durrës in een bakkerij heeft gewerkt en in het openbaar boodschappen bleef doen, zelfs nadat ze met 

verzoeker trouwde welke buitenshuis ging werken, dat ze vaak op familiebezoek ging naar Fier in het 

Noorden van Albanië, dat haar broer E. die nog steeds in Albanië verblijft zich er ook nog verplaatst en 

o.a. naar Tirana gaat, dat zowel verzoekster als haar broer E. meermaals Albanië verlaten hebben om 

hun broers in Italië een bezoekje te brengen, dat E. zelfs een job als buschauffeur aannam waarvoor hij 

dikwijls heen en weer tussen Albanië en Italië dient te reizen, en dat verzoeksters broers die in Italië een 

verblijfsvergunning hebben nog verschillende malen naar Albanië terugkeerden voor banale redenen 

zoals een familiebezoek. De houding van verzoekster en haar broers, die geenszins louter betrekking 

heeft op hun kindertijd toen ze nog naar school gingen en zich allerminst beperkt tot en kan 

toegeschreven worden aan louter korte en noodzakelijke boodschappen dichtbij huis, valt derhalve, 

zoals de commissaris-generaal op goede grond en terecht vaststelde, niet in het minst in 

overeenstemming te brengen met een mogelijke betrokkenheid in een bloedvete of een mogelijke vrees 

om in het kader van een bloedvete te worden gedood.  

 

Door de commissaris-generaal werd hier dienaangaande tevens terecht aan “toegevoegd (..) dat de 

houding van uw broers op facebook evenmin te rijmen is met de door u beweerde betrokkenheid in een 

bloedvete. Aangezien uit de reeds geciteerde informatie blijkt dat het Albanese bloedwraakfenomeen 

zich niet aan de Albanese landsgrenzen houdt, is het weinig aannemelijk dat, indien uw broers werkelijk 

in een bloedvete betrokken zouden zijn en indien de tegenpartij werkelijk niet zou weten waar uw broers 

in Italië verblijven, omdat Italië een groot land is, zoals u beweerde (CGVS, p. 34), ze op hun 

facebookaccount cruciale informatie over hun verblijf in het Noord-Italiaanse Bolzano (Bozen) en het 

vlakbij gelegen Terlano (Terlan) zouden prijsgeven (verklaring DVZ, vraag 17). Ook uw broer E.(…) 

vertelt op zijn facebookaccount openlijk dat hij in Durrës verblijft.” Het huidig betoog van verzoekers dat 

zij navraag gedaan hebben bij verzoeksters broers en dat deze blijkbaar foutieve geografische 

informatie op Facebook zouden hebben geplaatst om strategische redenen, waarover zij hen evenwel 

geen verdere informatie wilden verstrekken, neemt, daargelaten de geloofwaardigheid van die blote 

bewering, hoe dan ook niet weg dat verzoeksters broer E., die nog in Albanië verblijft, op zijn 

facebookaccount openlijk aangeeft dat hij in Durrës verblijft, de stad waar verzoekster en haar broers 

sedert de periode 2003-2004 hebben gewoond en geleefd. De Raad ziet bovendien niet goed in in 

welke zin het strategisch is om, wanneer men in een bloedwraak verwikkeld zou zijn, op Facebook aan 

te geven waar men verblijf, laat staan het land waar men effectief verblijft als verblijfplaats op sociale 

media te vermelden, dit gelet ook op de informatie van het Commissariaat-generaal waaruit blijkt dat 

Albanese vendetta’s zich niet tot de grenzen van Albanië beperken. 
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Daar waar verzoekers thans aanvoeren dat zij “tot een bepaalde sociale groep behoren, zijnde de groep 

van slachtoffers van bloedwraak”, benadrukt de Raad dat aan hun verklaringen als zouden zij met de 

families Gjo(…) en Gje(…) in een bloedwraak verkeren geen geloof kan worden gehecht. De Raad wijst 

er ook op dat het behoren tot een bepaalde groep er niet automatisch op wijst dat de asielzoeker wordt 

vervolgd. De asielzoeker moet immers een gegronde vrees voor vervolging aantonen in de 

vluchtelingenrechtelijke zin. Bij gebrek aan een gegronde vrees voor vervolging, zoals in casu gelet op 

de ongeloofwaardigheid van verzoekers’ relaas aangaande de bloedwraak met en vrees voor de 

families Gjo(…) en Gje(…), is het behoren tot een bepaalde sociale groep irrelevant.  

Waar verzoekers in hun verzoekschrift verwijzen naar de door hen in het kader van onderhavige 

asielaanvraag aangebrachte juridische stukken, wijst de Raad erop dat het feit dat verzoeksters moeder 

werd veroordeeld en haar ooms P. en M. verdacht worden van moord niet betwijfeld wordt, maar dat 

hieruit geenszins het (actuele) bestaan van een bloedvete blijkt. Deze documenten zijn geenszins van 

aard de geloofwaardigheid van verzoekers’ relaas omtrent de bloedwraak met en hun ingeroepen vrees 

jegens de families Gje(…) en Gjo(…) te herstellen.  

Aan verzoekers’ verklaringen in een bloedwraak verwikkeld te zijn met en een gegronde vrees voor 

vervolging te koesteren jegens de families Gje(…) en Gjo(…) kan, gelet op het geheel van de 

vaststellingen uit de bestreden beslissingen welke door verzoekers niet worden ontkracht of weerlegd, 

geen geloof worden gehecht. Een ongeloofwaardig relaas kan geen aanleiding geven tot het in 

aanmerking nemen van een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingrechtelijke zin, noch van een 

reëel risico op ernstige schade in de zin van de subsidiaire bescherming. 

 

Een verwijzing naar algemene informatie, zoals het door verzoekers als bijlage aan hun verzoekschrift 

gevoegde artikel omtrent bloedwraak in Albanië van 22 mei 1996, daterend van meer dan 20 jaar 

geleden dus en in die zin geenszins actueel te noemen, volstaat niet om aan te tonen dat men in zijn 

land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat hem/haar betreft een reëel risico 

op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming bestaat. 

Deze vrees voor vervolging of dit risico op ernstige schade dient in concreto te worden aangetoond en 

verzoekers blijven hier, gelet op de ongeloofwaardigheid van hun relaas, in gebreke (RvS 9 juli 2003, nr. 

121.481; RvS 15 december 2004, nr. 138.480). 

 

4.4. Waar verzoekers met betrekking tot de beweerde problemen met en vrees voor verzoeksters 

moeder laten gelden dat “Tevens zou volgens de CGVS verzoekster de bescherming van de Albanese 

overheid en politie hebben kunnen inroepen”, merkt de Raad op dat hun bewering dienaangaande dat 

“Deze hulp is theoretisch misschien een mogelijkheid doch de praktijk laat te wensen over”, niet op 

enige eigen persoonlijke en concrete ervaring(en) berust. Verzoekers hebben immers, ze tonen het 

tegendeel niet aan en maken dit geenszins aannemelijk, in Albanië met betrekking tot de problemen met 

verzoeksters moeder nooit een klacht ingediend bij de Albanese politie, noch op enige andere manier 

hulp of bescherming bij de Albanese autoriteiten en/of elders gezocht of trachten te zoeken. Ze kunnen 

dan ook, gelet op hun totale nalaten hun hulp in te roepen, bezwaarlijk ernstig voorhouden dat de 

Albanese autoriteiten met betrekking tot die problemen niet in staat of onwillig zouden zijn om hen hulp 

en/of bescherming te bieden. Internationale bescherming kan evenwel slechts worden ingeroepen bij 

gebrek aan nationale bescherming. Een asielzoeker moet aannemelijk maken dat hij of zij alle redelijke 

van hem of haar te verwachten mogelijkheden tot bescherming heeft uitgeput, hetgeen in casu, zo stelt 

de Raad samen met de commissaris-generaal vast, allerminst het geval is. Uit niets blijkt derhalve en 

verzoekers maken geenszins in concreto aannemelijk dat het hen met betrekking tot de problemen met 

verzoeksters moeder in Albanië, daargelaten de geloofwaardigheid ervan, aan nationale bescherming 

ontbreekt. 

 

Met hun verklaringen omtrent en verwijzing naar (algemene informatie omtrent) corruptie in Albanië 

tonen verzoekers niet aan, en ze maken niet met concrete, valabele en objectieve elementen 

aannemelijk dat de informatie en de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal omtrent de 

beschermingsmogelijkheden in Albanië onjuist zouden zijn en dat de Albanese autoriteiten geen 

redelijke maatregelen treffen in de zin van artikel 48/5 van de Vreemdelingenwet tot voorkoming van 

vervolging of het lijden van ernstige schade die zij zeggen te vrezen. Verzoekers maken hiermee, gelet 

op wat voorafgaat, evenmin aannemelijk dat de Albanese autoriteten hen niet zouden kunnen of willen 

helpen. 

 

4.5. Betreffende verzoekers’ verwijzing naar rechtspraak van de Raad dient erop te worden gewezen dat 

rechterlijke beslissingen in de continentale rechtstraditie geen precedentwaarde hebben (RvS 21 mei 

2013, nr. 223.525; RvS 16 juli 2010, nr. 5885 (c); RvS 18 december 2008, nr. 3679 (c)). De rechtspraak 
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van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreft individuele gevallen en heeft geen 

precedentwaarde die bindend is. Elke asielaanvraag dient op individuele basis en aan de hand van de 

hiertoe in concreto aangevoerde elementen onderzocht te worden, zoals in casu geschiedt. 

 

4.6. In zoverre verzoekers artikel 3 van het EVRM geschonden achten, wijst de Raad erop dat artikel 3 

van het EVRM vereist dat verzoekers doen blijken dat er ernstige en zwaarwichtige gronden aanwezig 

zijn om aan te nemen dat zij in het land waarnaar zij mogen worden teruggeleid, een ernstig en reëel 

risico lopen om te worden blootgesteld aan foltering of mensonterende behandeling. De bescherming 

verleend via artikel 3 van het EVRM vindt immers slechts in uitzonderlijke gevallen toepassing. Degene 

die aanvoert dat hij een dergelijk risico loopt, moet zijn beweringen staven met een begin van bewijs. 

Een loutere bewering of eenvoudige vrees voor onmenselijke behandeling, of verwijzing naar (algemene 

informatie omtrent) een algemene situatie in het land van herkomst volstaat op zich niet om een inbreuk 

uit te maken op voornoemd artikel. 

 

Dergelijk algemeen verweer vanwege verzoekers is niet dienstig om de gedetailleerde en pertinente 

motieven van de bestreden beslissingen, die draagkrachtig zijn, steun vinden in het administratief 

dossier en betrekking hebben op de kern van hun asielrelaas, te ontkrachten. 

 

Verzoekers voeren geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat zij in geval 

van een terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zouden lopen zoals 

bedoeld in artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt. 

 

5. Bijgevolg blijkt niet duidelijk dat verzoekers redenen heeft om te vrezen te worden vervolgd in 

vluchtelingenrechtelijke zin of dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat zij een reëel 

risico op ernstige schade lopen in geval van terugkeer naar Albanië.” 

 

2. Door een verzoek tot horen in te dienen, maken de verzoekende partijen kenbaar dat zij het niet eens 

zijn met deze in de beschikking opgenomen grond (zij worden overeenkomstig artikel 39/73, § 3 van de 

Vreemdelingenwet immers geacht met deze grond in te stemmen wanneer zij niet vragen gehoord te 

worden). In dit kader dient te worden benadrukt dat het verzoeken om een hoorzitting om alsnog zijn 

visie kenbaar te maken de enige functie van het verzoek tot horen is (cf. Wetsontwerp van 6 december 

2010 houdende diverse bepalingen (II), Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, 2010-2011, nr. 53 

0772/001, 25, 26) en dit verzoek zodoende niet mag beschouwd worden als een bijkomende memorie. 

Bovendien dient erop gewezen te worden dat het verzoek tot horen er niet toe strekt aan de 

verzoekende partijen de mogelijkheid te geven onvolkomenheden in het verzoekschrift, hetzij deze 

waarop in de beschikking overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de Vreemdelingenwet precies gewezen 

wordt, hetzij andere, alsnog recht te zetten. Ook het betoog ter terechtzitting vermag dit niet te doen. 

  

3.1. De verwerende partij is niet ter terechtzitting verschenen.  

 

3.2. Artikel 39/59, § 2 van de Vreemdelingenwet bepaalt als volgt: 

 

“Alle partijen verschijnen ter terechtzitting of zijn er vertegenwoordigd. Wanneer de verzoekende partij 

noch verschijnt noch vertegenwoordigd is, wordt het beroep verworpen. De andere partijen die niet zijn 

verschenen of niet vertegenwoordigd zijn, worden geacht in te stemmen met de vordering of het beroep. 

In elke kennisgeving van een beschikking tot vaststelling van de rechtsdag wordt melding gemaakt van 

deze paragraaf.” 

 

Artikel 39/59, § 2 van de Vreemdelingenwet houdt niet in dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 

op grond van de afwezigheid van de verwerende partij ter terechtzitting verplicht zou zijn het beroep 

gegrond te verklaren en aldus de verzoekende partijen te erkennen als vluchteling of hen de subsidiaire 

beschermingsstatus toe te kennen. Evenmin houdt deze bepaling een omkering van de bewijslast in. Zij 

heeft enkel tot gevolg dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de eventuele excepties en het 

verweer ten gronde in de nota met opmerkingen van de verwerende partij niet dient te beantwoorden 

(RvS 13 mei 2014, nr. 227.364; RvS 13 mei 2014, nr. 227.365). 

 

4. Ter terechtzitting, alwaar zij uitdrukkelijk worden uitgenodigd te reageren op de beschikking van 13 

september 2017, voeren verzoekende partijen aan dat verzoekster minderjarig was toen de 

problematiek die de bloedwraak veroorzaakte plaatsgreep. Zij wijzen erop dat dit een verklaring is voor 

de vaststellingen dat verzoekster niet zoveel weet over bijvoorbeeld de verzoeningsprocedure, en de 



  

 

 

RvV X - Pagina 8 

namen van de families. Voor het overige verwijzen verzoekende partijen naar de nieuwe stukken die zij 

hebben ingediend. 

 

Waar verzoekende partijen erop wijzen dat verzoekster minderjarig was toen de problematiek die de 

bloedwraak veroorzaakte plaatsgreep en stellen dat dit een verklaring is voor de vaststellingen dat 

verzoekster niet zoveel weet over bijvoorbeeld de verzoeningsprocedure, en de namen van de families, 

wijst de Raad op de grond in de beschikking waar als volgt wordt vastgesteld: “Het argument in het 

verzoekschrift dat “Mevrouw M.V. (verzoekster) was minderjarig ten tijde van de feiten. Dit verklaart 

meteen waarom zij geen kennis van de details van de oorzaak van de bloedwraak, van de modaliteiten 

van de bloedwraak, van de regels van de kanun en dergelijke meer kan verstrekken” neemt niet weg en 

wijzigt niets aan de door de commissaris-generaal in haren hoofde vastgestelde gebrekkige interesse: 

“Daar waar uit de beschikbare informatie blijkt dat gepoogd wordt om een bloedvete via traditionele 

verzoeningsprocedures op te lossen, wist u niet hoe u verzoening met een tegenpartij moest aanvragen: 

u erkende de regels in dit verband niet te kennen. U voegde hieraan bovendien toe niet geïnteresseerd 

te zijn in de verzoeningscommissies die zich met verzoening bezighouden (CGVS, p. 38-39). Dat u over 

verzoeningsprocessen geen enkele informatie had en dat het u zelfs niet eens interesseerde, hoewel 

van een asielzoeker die zijn land uit vrees voor vervolging of ernstige schade ontvlucht is in alle 

redelijkheid verwacht wordt dat hij of zij zich terdege informeert over de elementen die verband houden 

met de kern van zijn of haar vrees, doet bijkomend afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw beweerde 

betrokkenheid in één of meerdere bloedvetes.” (bestreden beslissing verzoekster, p. 4). In die zin is het 

dan ook enigszins merkwaardig te noemen en verbaast het dat verzoekers thans in hun verzoekschrift 

over de oprichting van bloedwraakcomités spreken, een vermelding die hoe dan ook geen ander licht 

vermag te werpen op de in hoofde van verzoekster vastgestelde gebrekkige interesse.” Verzoekende 

partijen werpen hier geen ander licht op. 

 

Verzoekende partijen gaan voorts niet in op de grond in de beschikking waar het volgende wordt 

vastgesteld: “Met hun huidige stelling in het beroepschrift dat “Vooreerst verzoekers waren bijzonder 

jong -minderjarig zelfs- in de tijd van de bloedwraak door de moeder en de broers geïnstalleerd. 

Mevrouw V.M. (verzoekster) en haar broers hadden bovendien geen ouders meer, zij waren bijgevolg 

op zichzelf aangewezen om in hun onderhoud te voorzien. Zij verplaatste zich noodgedwongen voor 

boodschappen dicht bij huis, enkele huizen vederop” slagen verzoekers er niet in een ander licht te 

werpen op de motivering in de bestreden beslissingen waar met betrekking tot de houding van 

verzoekers en verzoeksters familie als volgt wordt vastgesteld: “Ook uw houding en deze van uw 

familieleden vallen niet in overeenstemming te brengen met een betrokkenheid in een bloedwraak. Het 

is immers eigen aan een vendetta dat de geviseerde van zodra een bloedwraak wordt uitgesproken, 

ernstig zo niet volledig in zijn bewegingsvrijheid wordt beperkt, daar hij telkens hij zich buitenshuis 

begeeft, riskeert gedood te worden. Uit uw verklaringen blijkt echter dat, hoewel u aanvankelijk 

beweerde dat u in Durrës de hele dag thuis bleef (CGVS, p. 13), u noch uw broers op dergelijke wijze 

opgesloten leefden. Zo verklaarde u dat jullie, toen jullie nog in Mirditë woonden, allemaal samen naar 

school gingen (CGVS, p. 15), dat uw broers voor ze naar Italië gingen nog werkten in Durrës (CGVS, p. 

15), dat uzelf ook gedurende verschillende maanden in Durrës in een bakkerij gewerkt heeft (CGVS, p. 

4), dat u in Durrës in het openbaar boodschappen deed ondanks dat u in een bloedvete geviseerd zou 

zijn (CGVS, p. 13), dat u boodschappen bleef doen zelfs nadat u met uw echtgenoot, die uit ging 

werken, was getrouwd (CGVS, p. 15), dat u vaak naar Fier in het noorden van Albanië trok op 

familiebezoek (CGVS, p. 6) en dat ook uw broer E.(…), die nog steeds in Albanië verblijft, er zich 

verplaatst: zo vermoedde u onder meer dat hij naar Tirana gaat (CGVS, p. 10). Overigens was ook uw 

vader, voordat hij door uw moeder gedood werd, niet beperkt in zijn bewegingsvrijheid: ondanks de door 

u beweerde bloedvete zette hij zijn werk als dorpshoofd gewoon verder en ging hij nog boodschappen 

doen (CGVS, p. 32-33). Daarenboven dient vastgesteld te worden dat zowel uzelf als uw broer E.(…) 

meermaals Albanië verlaten hebben om uw broers in Italië te bezoeken. Uw broer E.(…) nam zelfs een 

job aan als buschauffeur waarvoor hij dikwijls heen en weer tussen Albanië en Italië moet reizen. Jullie 

keerden telkens op vrijwillige basis terug naar Albanië, zonder een asielaanvraag in Italië in te dienen 

(CGVS, p. 4-6, p. 12). Dat u had horen zeggen dat u in Italië niet aanvaard zou worden (CGVS, p. 12), 

rechtvaardigt uw nalaten in dit verband geenszins. Immers, van een persoon die daadwerkelijk risico 

loopt op vervolging of ernstige schade in zijn land van herkomst, kan redelijkerwijs worden verwacht dat 

hij of zij na aankomst in een derde land zo snel mogelijk een beroep doet op de bevoegde autoriteiten 

voor het verkrijgen van bescherming of zich op zijn minst hierover terdege informeert, temeer daar u 

verschillende broers heeft die legaal in Italië verblijven (CGVS, p. 6). Uw broers, die in Italië een 

verblijfsvergunning hebben, keerden bovendien nog verschillende malen, weliswaar gedurende een 

korte periode, om banale redenen zoals een familiebezoek naar Albanië terug (CGVS, p. 6-7). Het 

loutere feit dat uw broers, die nochtans legaal in Italië verblijven, terugkeren naar een land waar ze in 
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een bloedvete geviseerd worden en waar ze bijgevolg in levensgevaar zijn – u verklaarde weliswaar dat 

u en uw broer E.(…) de voornaamste doelwitten waren, omdat jullie in Albanië verbleven en uw andere 

broers in Italië verblijven (CGVS, p. 25), maar uit de beschikbare informatie blijkt dat bloedwraak zich 

niet aan de Albanese grenzen houdt en uit uw verklaringen blijkt tevens dat één van jullie tegenpartijen 

gezegd heeft dat ze de hele familie zou vermoorden (CGVS, p. 34) –, doet wederom fundamenteel 

afbreuk aan de geloofwaardigheid van de door u beweerde bloedvetes waarin jullie nog steeds 

betrokken zouden zijn. Jullie houding, met name jullie frequente reizen tussen Italië en Albanië en jullie 

openbare leven in Durrës, valt dan ook hoegenaamd niet in overeenstemming te brengen met een 

mogelijke betrokkenheid in een bloedvete of een mogelijke vrees om in het kader van een bloedvete 

gedood te worden.” Verzoekers ontkrachten, noch weerleggen voormelde pertinente motieven. Met hun 

algemene uitleg dat ze reeds op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen waren om in hun onderhoud te 

voorzien en ze zich noodgedwongen voor boodschappen dicht bij huis verplaatsten, enkele huizen 

vederop, bieden ze, net als met hun argument dat minderjarigen volgens de Kanun niet het voorwerp 

mogen uitmaken en verzoekster dus in relatieve veiligheid naar school kon gaan, geen verklaring of 

rechtvaardiging voor de vaststelling dat verzoeksters vader, toen deze nog leefde, ondanks de 

beweerde bloedvete zijn werk als dorpshoofd gewoon verder zette en nog boodschappen ging doen, en 

dat ook verzoekster en haar broers op latere leeftijd, wanneer hun vader reeds overleden was, 

regelmatig zich buitenshuis begaven. Zo blijkt uit verzoeksters verklaringen aan de commissaris-

generaal o.a. dat verzoeksters broers voor ze naar Italië gingen nog in Durrës werkten, dat verzoekster 

zelf gedurende verschillende maanden in Durrës in een bakkerij heeft gewerkt en in het openbaar 

boodschappen bleef doen, zelfs nadat ze met verzoeker trouwde welke buitenshuis ging werken, dat ze 

vaak op familiebezoek ging naar Fier in het Noorden van Albanië, dat haar broer E. die nog steeds in 

Albanië verblijft zich er ook nog verplaatst en o.a. naar Tirana gaat, dat zowel verzoekster als haar broer 

E. meermaals Albanië verlaten hebben om hun broers in Italië een bezoekje te brengen, dat E. zelfs een 

job als buschauffeur aannam waarvoor hij dikwijls heen en weer tussen Albanië en Italië dient te reizen, 

en dat verzoeksters broers die in Italië een verblijfsvergunning hebben nog verschillende malen naar 

Albanië terugkeerden voor banale redenen zoals een familiebezoek. De houding van verzoekster en 

haar broers, die geenszins louter betrekking heeft op hun kindertijd toen ze nog naar school gingen en 

zich allerminst beperkt tot en kan toegeschreven worden aan louter korte en noodzakelijke 

boodschappen dichtbij huis, valt derhalve, zoals de commissaris-generaal op goede grond en terecht 

vaststelde, niet in het minst in overeenstemming te brengen met een mogelijke betrokkenheid in een 

bloedvete of een mogelijke vrees om in het kader van een bloedvete te worden gedood.  

Door de commissaris-generaal werd hier dienaangaande tevens terecht aan “toegevoegd (..) dat de 

houding van uw broers op facebook evenmin te rijmen is met de door u beweerde betrokkenheid in een 

bloedvete. Aangezien uit de reeds geciteerde informatie blijkt dat het Albanese bloedwraakfenomeen 

zich niet aan de Albanese landsgrenzen houdt, is het weinig aannemelijk dat, indien uw broers werkelijk 

in een bloedvete betrokken zouden zijn en indien de tegenpartij werkelijk niet zou weten waar uw broers 

in Italië verblijven, omdat Italië een groot land is, zoals u beweerde (CGVS, p. 34), ze op hun 

facebookaccount cruciale informatie over hun verblijf in het Noord-Italiaanse Bolzano (Bozen) en het 

vlakbij gelegen Terlano (Terlan) zouden prijsgeven (verklaring DVZ, vraag 17). Ook uw broer E.(…) 

vertelt op zijn facebookaccount openlijk dat hij in Durrës verblijft.” Het huidig betoog van verzoekers dat 

zij navraag gedaan hebben bij verzoeksters broers en dat deze blijkbaar foutieve geografische 

informatie op Facebook zouden hebben geplaatst om strategische redenen, waarover zij hen evenwel 

geen verdere informatie wilden verstrekken, neemt, daargelaten de geloofwaardigheid van die blote 

bewering, hoe dan ook niet weg dat verzoeksters broer E., die nog in Albanië verblijft, op zijn 

facebookaccount openlijk aangeeft dat hij in Durrës verblijft, de stad waar verzoekster en haar broers 

sedert de periode 2003-2004 hebben gewoond en geleefd. De Raad ziet bovendien niet goed in in 

welke zin het strategisch is om, wanneer men in een bloedwraak verwikkeld zou zijn, op Facebook aan 

te geven waar men verblijf, laat staan het land waar men effectief verblijft als verblijfplaats op sociale 

media te vermelden, dit gelet ook op de informatie van het Commissariaat-generaal waaruit blijkt dat 

Albanese vendetta’s zich niet tot de grenzen van Albanië beperken.” 

 

Verzoekende partijen wijzen voorts zeer algemeen op de documenten die zij hebben ingediend, zonder 

echter in concreto verweer te voeren tegen en concrete argumenten aan te brengen met betrekking tot 

de grond in de beschikking waar wordt vastgesteld: ”Waar verzoekers in hun verzoekschrift verwijzen 

naar de door hen in het kader van onderhavige asielaanvraag aangebrachte juridische stukken, wijst de 

Raad erop dat het feit dat verzoeksters moeder werd veroordeeld en haar ooms P. en M. verdacht 

worden van moord niet betwijfeld wordt, maar dat hieruit geenszins het (actuele) bestaan van een 

bloedvete blijkt. Deze documenten zijn geenszins van aard de geloofwaardigheid van verzoekers’ relaas 

omtrent de bloedwraak met en hun ingeroepen vrees jegens de families Gje(…) en Gjo(…) te 

herstellen.” 
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De Raad benadrukt dat aan de verklaringen van verzoekende partijen in een bloedwraak verwikkeld te 

zijn met en een gegronde vrees voor vervolging te koesteren jegens de families Gje(…) en Gjo(…), gelet 

ook op het geheel van de vaststellingen uit de bestreden beslissingen welke niet worden ontkracht of 

weerlegd, geen geloof kan worden gehecht. Een ongeloofwaardig relaas kan geen aanleiding geven tot 

het in aanmerking nemen van een gegronde vrees voor vervolging in vluchtelingrechtelijke zin, noch van 

een reëel risico op ernstige schade in de zin van de subsidiaire bescherming. 

 

Verzoekende partijen gaan, afgezien van enkele zeer algemene beweringen, niet of nauwelijks in de op 

de in de beschikking van 13 september 2017 opgenomen grond. Ze brengen geen concrete en valabele 

argumenten bij die de in voormelde beschikking opgenomen grond en de in de bestreden beslissing 

gedane vaststellingen ontkrachten of weerleggen. 

 

5. Derhalve wordt geen afbreuk gedaan aan voormelde in de beschikking aangevoerde grond (en de in 

de bestreden beslissingen gedane vaststellingen). Bijgevolg blijkt niet dat verzoekende partijen redenen 

hebben om te vrezen te worden vervolgd in vluchtelingenrechtelijke zin of dat zij een reëel risico op 

ernstige schade lopen in geval van terugkeer naar Albanië. 

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Enig artikel 

 

Het beroep wordt verworpen. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negenentwintig november tweeduizend 

zeventien door: 

 

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter, 

 

dhr. R. VAN DAMME, griffier. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

R. VAN DAMME  M.-C. GOETHALS 

 


