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nr. 216 043 van 30 januari 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: 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 Albanese nationaliteit te zijn, op 10 augustus 2018

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

staatlozen van 12 juli 2018.

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 20 november 2018 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet.

Gelet op het verzoek tot horen van 4 december 2018.

Gelet op de beschikking van 17 december 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

11 januari 2019.

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

Gehoord de opmerkingen van advocaat G. MAEX, die verschijnt voor de verzoekende partij.

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 partij 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. Verzoeker dient beroep in tegen de beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen van 12 juli 2018 waarbij zijn verzoek om internationale bescherming overeenkomstig

artikel 57/6/1 van de Vreemdelingenwet volgens een versnelde procedure wordt behandeld en als

kennelijk ongegrond wordt beschouwd.
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2. Artikel 57/6/1, §1, eerste lid, b) van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen kan een verzoek om internationale

bescherming volgens een versnelde procedure behandelen, indien :

b) de verzoeker afkomstig is uit een veilig land van herkomst zoals bedoeld in paragraaf 3; (…)”

Artikel 57/6/1, § 2 van de Vreemdelingenwet bepaalt:

“In het geval van weigering van internationale bescherming en indien de verzoeker om internationale

bescherming zich in één van de gevallen vermeld in paragraaf 1, eerste lid, a) tot j) bevindt, kan de

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen dit verzoek als kennelijk ongegrond

beschouwen.”

3.1. Artikel 57/6/1, § 3, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt:

“De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen is bevoegd om de internationale

bescherming te weigeren aan een onderdaan van een veilig land van herkomst of aan een staatloze die

voorheen in dat land zijn gewone verblijfplaats had, wanneer de vreemdeling geen substantiële redenen

heeft opgegeven om het land in zijn specifieke omstandigheden niet als een veilig land van herkomst te

beschouwen ten aanzien van de vraag of hij voor erkenning als persoon die internationale bescherming

geniet in aanmerking komt.”

Bij koninklijk besluit van 17 december 2017 werd Albanië aangewezen als veilig land van herkomst.

Om een verzoek om internationale bescherming ingediend door een onderdaan van een veilig land van

herkomst of een staatloze die er voorheen zijn gewone verblijfplaats had, gegrond te kunnen verklaren,

moet de verzoeker derhalve substantiële redenen opgeven die aantonen dat, ondanks diens afkomst

van een veilig land, zijn land van herkomst in specifieke omstandigheden niet als veilig kan worden

beschouwd en dit dus in afwijking van de algemene situatie aldaar. Artikel 57/6/1, § 3, eerste lid van de

Vreemdelingenwet belet de verzoeker niet om aan te tonen dat er, wat hem 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 hij een reëel risico loopt

op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in artikel 48/4 van diezelfde wet. De bewijslast in dit

geval rust op de verzoeker.

3.2. Het is in dit geval duidelijk dat verzoeker afkomstig is van een veilig land in de zin van artikel 57/6/1,

§ 3, eerste lid van de Vreemdelingenwet, zijnde Albanië, en dat er bijgevolg een vermoeden geldt dat er

in zijnen hoofde geen vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade aanwezig is. Uit de

bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat verzoeker geen substantiële redenen heeft

opgegeven die aantonen dat, ondanks zijn afkomst van een veilig land, zijn land van herkomst in zijn

specifieke omstandigheden niet als veilig kan worden beschouwd en dit dus in afwijking van de

algemene situatie aldaar.

In de bestreden beslissing stelt de commissaris-generaal vooreerst vast dat geen geloof kan worden

gehecht aan verzoekers verklaringen dat zijn deelname aan de verkiezingsfraude onder dwang tot stand

is gekomen en dat hij deze verkiezingsfraude van meet af aan kenbaar wou maken. Verzoekers steeds

wisselende verklaringen omtrent het ontbreken van cruciale elementen (de verkiezingsfraude en zijn

gedwongen deelname hieraan) in de pv’s van zijn initiële verklaringen brengen, zo luidt de bestreden

beslissing, zijn verklaringen omtrent de beweerde druk/bedreigingen tot verkiezingsfraude en omtrent

zijn wil van meet af aan de fraude aan te hebben gekaart fundamenteel in het gedrang. Bijgevolg komt,

aldus de commissaris-generaal, ook de geloofwaardigheid van verzoekers beweerde

problemen/bedreigingen van (naasten van) getuigen en van aanhangers van de kiescommissieleden ten

tijde van de rechtszaak op de helling te staan, te meer daar verzoeker –die jaren als advocaat

werkzaam was-, zo wordt hieraan toegevoegd, geen enkel begin van bewijs voorlegt van deze

bedreigingen, zoals een aangifte bij de politie of een medisch attest van zijn verwondingen. De

commissaris-generaal merkt voorts op dat geen van verzoekers verklaringen kan weerhouden worden

als rechtvaardiging voor het niet indienen van een klacht voor de problemen (met zijn belagers of met de

agenten die niet wilden optreden) die hij beweert gekend te hebben. Deze vaststelling draagt, aldus de

commissaris-generaal, bijgevolg bij tot het ongeloofwaardig karakter van verzoekers beweerde

problemen/bedreigingen tijdens de rechtszaak. Volledigheidshalve wordt hieraan toegevoegd dat zelfs

indien er enig geloof kan worden gehecht aan zijn verklaringen tijdens zijn rechtszaak bedreigingen

ontvangen te hebben, verzoeker niet aannemelijk maakt dat hij geen beroep kan doen op de hulp van

en bescherming door de Albanese autoriteiten. Voorts wordt er o.a. nog op gewezen dat verzoekers

beroepsprocedure tegen de uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg momenteel lopende is en dat
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verzoeker hiervoor een advocaat heeft aangenomen. Uit niets blijkt dan ook, zo oordeelt de

commissaris-generaal, dat verzoeker geen toegang heeft tot beroepsmogelijkheden. In dit verband

wordt nog opgemerkt dat zelfs indien verzoeker meent dat de SP een hand heeft in zijn proces, uit niets

blijkt dat hij dit niet zou kunnen aanklagen. Wat betreft verzoekers vrees dat hij strafrechtelijk vervolgd

zal worden in Albanië omdat hij zijn land van herkomst reeds langer dan drie maanden heeft verlaten en

daarom de visumvrije reisperiode heeft overschreden, wordt aangestipt dat er sinds 1 mei 2006 een

akkoord van kracht is tussen de Europese Unie, waarvan België een lid is, en Albanië over de

terugname door Albanië van personen met de Albanese nationaliteit zonder geldige

verblijfsdocumenten. Uit informatie beschikbaar op het Commissariaat-generaal blijkt zelfs dat Albanië

een actief beleid voert voor de re-integratie van Albanese burgers die terugkeren naar Albanië. Bijgevolg

kan, zo meent de commissaris-generaal, hieruit geenszins een vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin

of ernstige schade afgeleid worden. De door verzoeker aangebrachte documenten zijn, zo wordt tot slot

geoordeeld, niet van aard om aan voormelde conclusies afbreuk te doen.

De commissaris-generaal weigert verzoeker internationale bescherming en beschouwt diens verzoek

om internationale bescherming als kennelijk ongegrond, in toepassing van artikel 57/6/1, §2 van de

Vreemdelingenwet. Hij besluit dat verzoeker geen substantiële redenen opgeeft om zijn land van

herkomst in zijn specifieke omstandigheden niet te beschouwen als een veilig land van herkomst ten

aanzien van de vraag of hij voor erkenning als persoon die internationale bescherming geniet in

aanmerking komt.

3.3. Uit de lezing van het verzoekschrift blijkt weliswaar dat verzoeker het niet eens is met de motieven

van de bestreden beslissing, doch hij onderneemt geen ernstige poging om deze motieven te verklaren

of te weerleggen. De Raad benadrukt dat het aan verzoeker toekomt om deze motieven aan de hand

van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen, waar hij echter geheel in

gebreke blijft. Verzoeker gaat immers niet in concreto in op de concrete motieven uit de bestreden

beslissing, doch hij beperkt zich daarentegen louter tot het herhalen van eerder afgelegde verklaringen,

het poneren van een gegronde vrees voor vervolging, en het formuleren van algemene beweringen en

kritiek (op de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal), waarmee hij echter die bevindingen niet

weerlegt, noch ontkracht.

Waar verzoeker inhoudelijk kritiek uit op (het verloop en de afloop van) zijn rechtszaak in Albanië, in het

kader waarvan de rechtbank van eerste aanleg hem bij een vonnis van 20 oktober 2017 veroordeelde

tot een voorwaardelijke celstraf van 3 jaar wegens verkiezingsfraude, wijst de Raad erop dat verzoeker

de mogelijkheid had om zijn opmerkingen en kritiek met betrekking tot de inhoud van het vonnis en het

verloop van de gerechtelijke procedure aan te kaarten en aan te klagen door beroep aan te tekenen,

hetgeen hij blijkens zijn verklaringen heeft gedaan, doch de beroepsprocedure zou nog lopende zijn. Het

is niet aan de Raad om, nu hij hiertoe vanzelfsprekend niet bevoegd is, zich inhoudelijk over het vonnis

uit te spreken. Het feit dat verzoeker beroep kan aantekenen, toont overigens nogmaals aan dat hij wel

degelijk over beroepsmogelijkheden en rechtsbescherming geniet in Albanië en dat zijn rechten er

gewaarborgd zijn.

Het, zoals verzoeker, op algemene wijze verwijzen naar (algemene informatie van in casu EASO

omtrent) en aanklagen van corruptie in het Albanees justitieel en politioneel apparaat en de politieke

heerschappij van de SP, de socialistische partij in Albanië en (haar misbruiken tijdens) de Albanese

verkiezingen in 2013, 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, of dat het hem of haar in het land van

herkomst aan nationale bescherming ontbeert. Dit dient in concreto te worden aangetoond en verzoeker

blijft hier, gelet op de concrete vaststellingen in de bestreden beslissing die door verzoeker op generlei

wijze worden ontkracht of weerlegd, in gebreke (cf. RvS 9 juli 2003, nr. 121.481; RvS 15 december

2004, nr. 138.480).

Verzoeker voert verder geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat hij in

geval van een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou 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.

4. Bijgevolg lijkt verzoeker niet aan te tonen dat hij redenen heeft om te vrezen te worden vervolgd in

vluchtelingenrechtelijke zin of dat hij een reëel risico op ernstige schade loopt in geval van terugkeer

naar Albanië.”
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2. Door een verzoek tot horen in te dienen, maakt de verzoekende partij kenbaar dat zij het niet eens is

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

Vreemdelingenwet immers geacht met deze grond in te stemmen wanneer zij niet vraagt 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 partij 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 partij te erkennen als vluchteling of haar 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).

4.1. Ter terechtzitting, alwaar verzoekende partij uitdrukkelijk wordt uitgenodigd te reageren op de

beschikking van 20 november 2018, wijst de Raad vooreerst op de vraag om vrijwillige terugkeer van

verzoekende partij. In antwoord hierop bevestigt de raadsman van verzoekende partij dat zij zich in het

buitenland bevindt en stelt de raadsman dat zij wel haar asielaanvraag wil verderzetten.

4.2. Uit het aan het rechtsplegingsdossier toegevoegde ‘aanvraagformulier vrijwillige terugkeer’ (stuk 8)

blijkt dat verzoekende partij op 30 november 2018 schriftelijk haar wens uitdrukte om vrijwillig, met de

hulp van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), terug te keren naar haar land van herkomst,

met name Albanië, en met als luchthaven van bestemming: Tirana.

In het betreffende document staat o.a. te lezen dat “Door dit document te ondertekenen, verklaar ik me

vrijwillig in te schrijven voor het Vrijwillige Terugkeer-programma (REAB) en dat:

- Ik België vrijwillig wil verlaten om terug te keren naar het land van bestemming vermeld op de eerste

pagina van dit document (Albanië)

- alle lopende procedures die werden opgestart om een verblijf in België te verkrijgen mogen worden

stopgezet. Na mijn vertrek mag de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat voor de

Vluchtelingen en Staatlozen, en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen mijn dossier(s) afsluiten

en de verblijfsdocumenten die ik zou kunnen bezitten, annuleren.

- Indien ik binnen de 5 jaar terugkeer naar België, kan ik geen nieuwe aanvraag tot vrijwillige

terugkeer indienen.”

Verzoekende partij ondertekende het betreffende document op voormelde datum, waarmee zij

schriftelijk en uitdrukkelijk bevestigde hiermee akkoord te gaan.

4.3.1. “De vluchtelingenstatus wordt toegekend aan de vreemdeling die voldoet aan de voorwaarden

van artikel 1 van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen dat op 28 juli 1951 te Genève tot

stand is gekomen, zoals gewijzigd bij het Protocol van New York van 31 januari 1967.”

Dit artikel verwijst naar artikel 1 van het Internationaal verdrag van 28 juli1951 betreffende de status van

vluchtelingen, B.S. 4 oktober 1953.
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Luidens artikel 1, A.2 van dit verdrag is een vluchteling elke persoon “die (…) uit gegronde vrees voor

vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn

politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de

bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die,

indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waarvan hij vroeger zijn gewone

verblijfplaats had, daarheen, niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren.”

Uit het voorgaande blijkt dat de vluchtelingendefinitie uit volgende criteria bestaat die in hoofde van de

verzoeker om internationale bescherming cumulatief dienen vervuld te zijn om erkend te worden als

vluchteling in de zin van artikel 48/3, § 1 van de Vreemdelingenwet:

- een vreemdeling zijn in de zin van artikel 1 van de Vreemdelingenwet;

- gegronde vrees hebben voor vervolging;

- om redenen van zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn

politieke overtuiging;

- zich buiten het land bevinden waarvan men de nationaliteit bezit;

- de “bescherming” van het land van nationaliteit niet kunnen of, “wegens deze vrees”, niet willen

inroepen of die, indien hij geen nationaliteit bezit en verblijft buiten het land waarvan hij vroeger zijn

gewone verblijfplaats had, daarheen, niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil

terugkeren.

4.3.2. “De subsidiaire beschermingsstatus wordt toegekend aan de vreemdeling, die niet voor de

vluchtelingenstatus in aanmerking komt en die geen beroep kan doen op artikel 9ter, en ten aanzien van

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

of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef, terugkeert, een

reëel risico zou lopen op ernstige schade zoals bepaald in paragraaf 2 en die zich niet onder de

bescherming van dat land kan of, wegens dat risico, wil stellen en niet onder de uitsluitingsgronden

zoals bepaald in artikel 55/4, valt. (…)”

4.4. De Raad wijst erop dat “zich buiten het land bevinden waarvan men de nationaliteit bezit” een

voorwaarde is om te voldoen aan de vluchtelingenstatus. De subsidiaire beschermingsstatus kan ook

niet worden toegekend aan de persoon die intussen teruggekeerd is naar zijn/haar land van herkomst.

Verzoekende partij, die blijkens informatie toegevoegd aan het rechtsplegingsdossier op 19 december

2018 in het kader van het Vrijwillige Terugkeer-programma (REAB) van IOM naar Albanië terugkeerde

(uittreksel vreemdelingenregister), heeft derhalve geen belang (meer) bij haar vraag de bestreden

beslissing te hervormen en haar als vluchteling te erkennen dan wel haar de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen, zoals zij in haar verzoekschrift vraagt.

De stelling van de raadsman van verzoekende partij, die bevestigt dat verzoekende partij zich in het

buitenland bevindt, dat verzoekende partij wel haar verzoek om internationale bescherming wil

verderzetten, wijzigt niets en doet geen afbreuk aan het voorgaande.
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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 dertig januari tweeduizend negentien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M.-C. GOETHALS


