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nr. 116 377 van 23 december 2013

in de zaak RvV X

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 12 december 2013

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

staatlozen van 27 november 2013.

Gelet op de artikelen 39/77 en 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 20 december 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

23 december 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken W. MULS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat H. CHATCHATRIAN en van

attaché G. HABETS, 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

Volgens uw verklaringen bezit u de Albanese nationaliteit en bent u afkomstig uit het dorp

Bajze, gelegen in het district Shkoder. U bent Albanees van etnische origine, 19 jaar oud en hangt

het islamitische geloof aan.

In 2001 doodde uw neef langs vaderszijde, (A.J.), twee kennissen bij een conflict over geld. Hierop

spraken de families van de slachtoffers een vendetta uit tegen uw familie, waardoor alle ooms langs

vaderszijde en hun kinderen voortaan in hun woning moesten blijven. U was toen amper zeven jaar oud

en kon niet langer naar school gaan.
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De laatste zes jaar bracht u door in het afgelegen huis van uw oom in de bergen, maar ook daar bleef

u voortdurend binnen. Twee weken voor uw vertrek vernam u via uw neven dat uw vijanden ook in

dat dorp waren gesignaleerd. Uit vrees voor uw veiligheid zorgde uw oom ervoor dat u samen met een

tante naar Italië kon reizen. In de nacht voor uw vertrek ging u nog langs bij uw ouders om afscheid te

nemen.

Op 27 augustus 2013 nam u de boot naar Italië en vertrok u legaal uit Albanië. Eén dag later kwam

u aan in Italië, waar u drie dagen later het vliegtuig nam naar België. U verbleef van 30 augustus 2013

tot 14 oktober 2013 in België, maar vroeg toen geen asiel aan. Op 14 oktober wilde u met

Italiaanse documenten via Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk reizen, maar aan de Franse grens

werd u tegengehouden omdat uw identiteitsdocumenten vals waren. Op 5 november 2013 droeg

Frankrijk u over aan de Belgische autoriteiten. Op 13 november 2013 vroeg u hier asiel aan.

Ter staving van uw asielaanvraag legt u volgende documenten voor: een kopie van uw paspoort

en verschillende onleesbare kopieën van artikels over bloedwraak in het Engels en het Albanees.

U verklaart dat u bij uw arrestatie in Frankrijk in het bezit was van een origineel attest van

een verzoeningscommissie ter bevestiging van de bloedwraak waarin uw familie verwikkeld is. Dit

document is evenwel verloren geraakt tijdens uw overdracht naar het gesloten opvangcentrum in

Brugge.

B. Motivering

Er dient te worden vastgesteld dat op basis van de door u ingeroepen feiten ten aanzien van u niet

kan worden besloten tot 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. Er kan immers geen geloof worden gehecht aan de bloedwraak

waarin u en uw familie zouden zijn verwikkeld en die aan de basis ligt van uw vertrek uit Albanië.

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat u slechts over een bijzonder vage en beperkte kennis

beschikt over meerdere essentiële aspecten van de bloedvete waarin uw familie verwikkeld is. Zo

verklaarde u bij uw asielaanvraag op de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat uw neef twee personen

had gedood, maar bleek u hun voornamen niet te kennen en was u slechts in staat om de familienaam

van één van hen mee te delen (Vragenlijst CGVS, vraag 3.5). Tijdens het gehoor door het CGVS

voegde u hieraan toe dat volledige naam van die eerste persoon (L.) Halaj is en dat de familienaam van

het andere slachtoffer Islami is (CGVS, p. 15). Toen u erop werd gewezen dat u die informatie bij uw

asielaanvraag niet had meegedeeld, verklaarde u dat u hun namen inderdaad niet kende, maar dat u in

de tussentijd met uw vader had getelefoneerd en dat hij u die informatie had meegedeeld (CGVS, p.

17). Het is evenwel hoogst opmerkelijk dat u op het moment van uw asielaanvraag niet wist wie uw neef

precies had vermoord en u slechts één van de twee families kon opnoemen waarmee uw familie in

bloedwraak verkeert. Toen u hiermee werd geconfronteerd, verklaarde u dat hun namen u niet

interesseerden. U voegde hier aan toe dat u wel degelijk aan uw familie had gevraagd wie jullie precies

wilde doden, maar dat men u niets had verteld en dat u het nadien niet meer hebt gevraagd (CGVS, p.

17). Deze verklaringen zijn evenwel weinig aannemelijk en doen afbreuk aan de geloofwaardigheid van

uw asielmotieven.

U verklaarde verder dat bloedvete werd aangekondigd door de vaders en de ooms van de

slachtoffers. Hiernaar gevraagd bleek u op de hoogte van de namen van de vaders, maar vreemd

genoeg verklaarde u dat één van hen (B.) Smajli heet. Toen u ermee werd geconfronteerd dat u

voordien had gezegd dat de familienamen van de slachtoffers respectievelijk Halaj en Islami waren,

paste u uw verklaringen aan en zei u dat de familienaam van de vader niet Smajli maar Islami was.

Even later haalde u beide namen evenwel opnieuw dooreen (CGVS, p. 15). Voorts bleek u niet te weten

hoe de ooms heetten die samen met de vaders van de slachtoffers de bloedvete hadden aangekondigd.

U verklaarde verder de vaders van de slachtoffers nog andere zonen hadden, maar bleek evenmin te

weten wat de namen van die zonen zijn (CGVS, p. 18). Van iemand die beweert twaalf jaar lang in

vrijwillige opsluiting te hebben doorgebracht uit vrees te worden vermoord in het kader van een

bloedvete, kan redelijkerwijs worden verwacht dat hij nauwgezet kan meedelen hoe dit conflict is

ontstaan en wie hem precies naar het leven staat. Dat u hiertoe allerminst in staat blijkt en u nauwelijks

enige kennis bezit over de families en individuen die u willen vermoorden, zorgt ervoor dat de

geloofwaardigheid van uw beweerde vrees tegen die families danig op de helling komt te staan.
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Bovendien is het hoogst opmerkelijk dat u nauwelijks enige kennis heeft over het wedervaren van

uw neef, (A.J.), nadat hij zijn twee vrienden had gedood. Zo verklaart u dat hij door de politie

werd meegenomen, maar weet u vreemd genoeg niet of hij voor zijn acties werd veroordeeld (CGVS,

p. 15-16). U gaf tevens aan dat u dacht uw neef in Albanië in de gevangenis zat, maar heeft er geen

flauw idee van waar hij zich momenteel bevindt. Toen hierop werd doorgevraagd, verklaarde u dat u

zeker bent dat hij in de gevangenis heeft gezeten, maar dat u niet weet waar hij nu naar toe is gegaan

(CGVS, p. 10-11). U kon evenmin meedelen hoelang uw neef precies in de gevangenis heeft gezeten

en wist zelfs niet of hij de gevangenis momenteel effectief heeft verlaten. Toen u er attent op werd

gemaakt dat het erg opmerkelijk is dat u nauwelijks enige informatie bezit over de persoon die ervoor

gezorgd heeft dat u twaalf jaar in opsluiting hebt doorgebracht, kon u enkel verklaren dat de familie er

niet van houdt om over hem te spreken en geen informatie over hem wil meedelen (CGVS, p. 16). Deze

verklaringen zijn evenwel weinig aannemelijk.

Voorts legde u erg opmerkelijke verklaringen af over de verschillende verzoeningspogingen tussen

uw familie en de families waarmee jullie in bloedvete verkeren. U verklaarde dat jullie de voorzitter van

een verzoeningscomité hebben ingeschakeld om te bemiddelen, maar dat dit geen effect had. Hij zou

de families van de slachtoffers in het eerste jaar na de moord meer dan tien keer hebben benaderd,

maar omdat die families verklaarden dat hij niet meer moest terugkeren omdat ze jullie nooit zouden

vergeven, heeft er na 2002 geen enkele verzoeningspoging meer plaatsgevonden (CGVS, p. 19). Toen

u erop werd gewezen dat die laatste verzoeningspoging al van meer dan tien jaar geleden dateert en

de mogelijkheid werd gesuggereerd dat die families intussen misschien al tot enige toegevingen

bereid zouden zijn, verklaarde u dat dit niet mogelijk was omdat ze hadden gezegd dat ze jullie nooit

zouden vergeven. Het is evenwel bijzonder opmerkelijk dat uw familie de voorbije tien jaar zelfs geen

enkele poging meer heeft ondernomen om tot (het begin van) een verzoening te komen. Uit de

informatie beschikbaar op het Commissariaat-generaal blijkt immers dat het verzoeningsproces bij een

bloedwraak een proces van lange adem is en een akkoord vaak pas na jaren van bemiddeling wordt

gesloten. Dat uw familie al na één jaar stopte met het verzoeningsproces en de situatie sindsdien al

meer dan tien jaar op zijn beloop laat, is dermate weinig aannemelijk, dat het de geloofwaardigheid van

de door u beweerde bloedvete verder ondermijnt.

Daarnaast maken uw verklaringen over de manier waarop u al die jaren in opsluiting hebt geleefd,

een weinig doorleefde indruk. Gevraagd hoe u uw dagen doorbracht in Albanië, verklaarde u dat u de

hele dag naar de televisie keek en woordenboeken Albanees-Engels las. Gevraagd of u nog iets anders

deed dan die activiteiten, verklaarde u dat u binnen met uw nichtjes speelde. Toen u vervolgens nog

meerdere keren de gelegenheid werd geboden om te vertellen over uw leven in opsluiting, herhaalde u

telkens dat dit de enige activiteiten waren waarmee u zich bezighield (CGVS, p. 5-6). Uw verklaringen

ter zake maken evenwel allerminst een doorleefde indruk. Van iemand die zijn volledige jeugd in

opsluiting heeft doorgebracht en nooit naar buiten kon, kan redelijkerwijs worden verwacht dat hij meer

gedetailleerde en doorleefde verklaringen zou kunnen afleggen over die moeilijke situatie. Dat u hiertoe

geenszins in staat bleek, doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw verklaringen.

Bovendien is uw bewering dat u sinds het incident in 2001 voortdurend moest binnenblijven en u

zich zelfs niet in de tuin kon begeven (CGVS, p. 5-6), moeilijk in overeenstemming te brengen

met verschillende foto’s die op uw Facebookprofiel werden teruggevonden. Op die foto’s, die allen

werden gepost voor uw vertrek uit Albanië van 27 augustus 2013, bent u immers te zien op een terras,

aan een auto en bij verschillende feestelijkheden. Toen u met deze foto’s werd geconfronteerd,

verklaarde u dat u inderdaad op die foto’s staat afgebeeld, maar voegde u hier aan toe dat die

afbeeldingen getrukeerd zijn door een vriend, die speciaal voor u een Facebookprofiel had aangemaakt

om u het gevoel te geven dat u niet voortdurend was opgesloten (CGVS, p. 20). Deze verklaring is

evenwel weinig aannemelijk, te meer daar u voordien zelf verklaard hebt dat u in Albanië geen toegang

had tot het internet (CGVS, p. 19). Dat u te zien bent op verschillende foto’s waarbij u zich op openbare

plaatsen bevindt, doet verder afbreuk aan de geloofwaardigheid van uw asielmotieven.

Voorts dient te worden vastgesteld dat u verklaart Albanië op 27 augustus 2013 te hebben verlaten

uit vrees voor uw leven en fysieke integriteit, dat u reeds op 30 augustus 2013 in België bent

aangekomen, maar dat u hier pas op 13 november 2013 asiel hebt aangevraagd. Toen u werd gevraagd

waarom u niet meteen na uw aankomst in België asiel hebt aangevraagd, verklaarde u dat u niet wist

waar u dat kon doen en voegde u hier aan toe dat u eigenlijk naar het Verenigd Koninkrijk wou

doorreizen (CGVS, p. 20). Uit uw administratief dossier blijkt evenwel dat u van 30 augustus 2013 tot 14

oktober 2013 in België hebt verbleven (Verklaring Dienst Vreemdelingenzaken, p. 12). Pas nadat u op 5

november 2013 door de Franse autoriteiten aan België werd overgedragen, hebt u hier asiel
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aangevraagd. Dat u in België zonder aannemelijke verklaring bijna 2 maanden hebt gewacht met het

aanvragen van asiel, kan geenszins in overeenstemming worden gebracht met het hebben van een

gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of het lopen van een reëel

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

Bovenstaande vaststellingen zetten de geloofwaardigheid van de door u aangehaalde

bloedwraak ernstig op de helling.

Zelfs indien geloof gehecht zou kunnen worden aan uw bewering dat u in een bloedwraak

bent verwikkeld, quod non, dan nog dient te worden opgemerkt dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat

u in het geval van eventueel toekomstige problemen geen beroep zou kunnen doen op de

Albanese autoriteiten. U verklaarde dat de politie uw familie niet wilde helpen omdat de families van de

slachtoffers sterke banden hebben met de staat en politieagenten en rechters hebben omgekocht. Toen

u werd gevraagd welke rechters en politieagenten precies werden omgekocht, moest u evenwel

toegeven dat u dit niet wist, maar stelde u dat iedereen die in het tribunaal van Tirana en Shkoder zetelt

door hen werd omgekocht (CGVS, p. 8; Verklaring CGVS, vraag 3.5). Dit is evenwel een blote bewering

die door geen enkel concreet gegeven wordt ondersteund. Bovendien zijn uw verklaringen moeilijk

in overeenstemming te brengen met de informatie die aanwezig is op het Commissariaat-generaal.

Daaruit blijkt immers dat in Albanië tal van maatregelen werden genomen om de politie te

professionaliseren en haar doeltreffendheid te verhogen, zoals overheveling van bevoegdheden van het

Ministerie van Binnenlandse Zaken naar de politie. In 2008 werd een nieuwe politiewet aangenomen.

Volgens de Europese Commissie heeft deze wet een positief effect op het functioneren van de politie.

Voorts blijkt uit de informatie van het Commissariaat-generaal dat in het geval de Albanese politie haar

werk in particuliere gevallen niet naar behoren zou uitvoeren, er verschillende stappen ondernomen

kunnen worden om eventueel machtsmisbruik door en/of een slecht functioneren van de politie aan te

klagen. Wangedrag van politieagenten wordt immers niet zondermeer gedoogd. Gelet op voorgaande

meen ik dat er gesteld kan worden dat de Albanese autoriteiten in geval van eventuele

(veiligheids)problemen aan alle onderdanen ongeacht hun etnische origine voldoende bescherming

bieden en maatregelen nemen in de zin van artikel 48/5 van de Belgische Vreemdelingenwet d.d. 15

december 1980.

Hierbij kan tot slot wat de bloedwraakproblematiek betreft nog worden opgemerkt dat uit de

aanwezige informatie blijkt dat de Albanese overheid zich steeds meer van de problematiek bewust is

en bereid is om bescherming te bieden aan burgers die het slachtoffer zijn van een bloedvete. In het

kader hiervan hebben de Albanese autoriteiten sinds 2001 een aantal belangrijke maatregelen

getroffen. Zo werd de strafwet aangepast waardoor er minimumstraffen werden voorzien – onder meer

voor het dreigen met bloedwraak – en werd in 2013 de straf voor moord met voorbedachte rade in een

bloedwraak verhoogd tot minimum 30 jaar. Rechtsvervolging wordt door de familie van het slachtoffer

echter vaak niet als genoegdoening beschouwd en de politie kan soms geen bescherming bieden aan

families in afzondering omdat ze weigeren om klacht in te dienen. De opeenvolgende regeringen in

Albanië hebben in de strijd tegen bloedwraak verschillende maatregelen getroffen. Zo worden specifieke

opleidingen van het politiepersoneel voor de preventie en de opheldering van moorden in het kader van

wraak en vendetta voorzien en werden gespecialiseerde politie-eenheden opgericht. Nog in 2013

organiseerde de Albanese overheid opleidingsmomenten voor magistraten met als doel de kennis en

professionele vaardigheden op het gebied van bloedwraak te verhogen. Zowel de overheid als het

middenveld proberen door preventie en sensibilisering het fenomeen van bloedwraak te bestrijden. Er

is samenwerking op institutioneel niveau, tussen de lokale overheden, de politie en het gerecht, en is

er tevens samenwerking tussen de overheid, religieuze leiders en de verzoeningscommissies. In

2012 richtte de Ombudsman een taskforce op om alle gevallen van bloedwraak te onderzoeken en

toezicht te houden op de acties van de politie en de andere betrokken overheden. De Ombudsman

verklaarde dat hij in het kader van de oplossing van klachten van burgers actiever zal optreden bij het

voorkomen van conflicten en hun gevolgen zoals bloedvetes. De vertegenwoordiger van de

Ombudsman in het kantoor te Shkodër blijft net zoals in het verleden met de lokale besturen en de

lokale ngo’s samenwerken en spoort hen aan om oplossingen te vinden om bloedwraak en de gevolgen

ervan op te lossen. Bovendien blijft hij zich actief inzetten om de Albanese overheden en de

burgermaatschappij te sensibiliseren voor het probleem en om de aanbevelingen van de instelling te

laten realiseren. Toen u werd gevraagd of uw familie contact had opgenomen met de Ombudsman,

verklaarde u dat jullie niet over het telefoonnummer beschikten om die organisatie te contacteren en dat

jullie niet wisten waar jullie dat konden vinden (CGVS, p. 18). Gelet op voorgaande meen ik dat er

gesteld kan worden dat de Albanese autoriteiten in geval van eventuele (veiligheids)problemen aan alle
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onderdanen voldoende bescherming bieden en maatregelen nemen in de zin van artikel 48/5 van de

Belgische Vreemdelingenwet d.d. 15 december 1980.

De door u voorgelegde documenten zijn niet in staat bovenstaande vaststellingen te wijzigen.

Uw paspoort bevestigt enkel uw identiteit en nationaliteit, die in deze beslissing niet ter discussie staat.

De kopieën van de verschillende artikels zijn in een dermate slechte staat, dat de exacte inhoud van

deze documenten niet kan worden achterhaald. Bijgevolg zijn deze documenten niet in staat een ander

licht te werpen op bovenstaande vaststellingen. Wat betreft het verloren gegane attest van

het verzoeningscomité waarin zou worden bevestigd dat uw familie het doelwit vormt van een

bloedvete, dient te worden opgemerkt dat uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt

blijkt dat dergelijke attesten in Albanië tegen betaling kunnen verkregen worden. Betreffende het

kwestieuze attest, dat zou zijn opgesteld door Pashko Toma (CGVS, p. 13-14), dient te worden

opgemerkt dat uit bovenvermelde informatie blijkt dat Pashko Toma ervoor bekend staat winst te slaan

uit toekennen van attesten in verband met bloedwraak. Bovendien heeft de Albanese politie een

persbericht opgesteld waaruit blijkt dat Pashko Toma ervan verdacht wordt valse attesten te hebben

opgemaakt voor personen die onterecht asiel willen verkrijgen in verschillende landen van de Europese

Unie. Nog volgens het politieonderzoek zouden de personen voor wie de documenten werden

opgesteld, niet in een zaak van wraak of bloedwraak verwikkeld zijn.

C. Conclusie

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

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1.1. In een enig middel beroept verzoeker zich op de schending van artikel 48/3 en 48/4 van de

voormelde wet van 15 december 1980 (hierna: vreemdelingenwet), van het redelijkheidsbeginsel, van

de materiële motiveringsplicht en van artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming van de

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM).

Waar verweerder stelt dat verzoeker de namen van de slachtoffers op de Dienst Vreemdelingenzaken

(hierna: DVZ) niet kon opnoemen, wijst verzoeker erop dat kinderen, zeker op de jonge leeftijd die

verzoeker had toen hij het huis niet meer mocht verlaten, afgeschermd worden en zo min mogelijk

informatie wordt meegedeeld om hen te beschermen. Verzoeker kon dan ook pas namen noemen nadat

hij contact had opgenomen met zijn vader in Albanië. Verzoeker verklaarde tijdens het gehoor dat de

namen Smajli en Islami hetzelfde betekenen en dus door elkaar gebruikt worden.

Het is door toedoen van zijn neef dat verzoeker en alle jongens van de familie onder huisarrest staat en

beroofd wordt van een menswaardig leven, waarvoor de familie die neef veroordeelt. Bovendien was

verzoeker slechts zeven jaar oud op het moment van de moorden. Het is volgens verzoeker dan ook

vanzelfsprekend dat zijn familie een kind zo weinig mogelijk zal vertellen om hem de gruwel te

besparen. Ook de familie van (A.J.) wenst geen informatie mee te delen om hun zoon te beschermen.

Verzoeker heeft in alle eerlijkheid alle informatie over zijn neef waarover hij beschikt, aan verweerder

verteld.

Verder heeft verzoeker aangegeven dat er meer dan tien pogingen zijn geweest om de families met

elkaar te verzoenen. Bloedwraak is een eeuwenoude traditie bij vele families – zeker in de regio

waarvan verzoeker afkomstig is – en is zeer diepgeworteld. Het kan volgens verzoeker verwacht worden

dat verweerder een grondig onderzoek voert naar de individuele situatie van verzoeker en het gevaar

voor bloedwraak. Dat de families van de slachtoffers vastbesloten zijn zich te wreken voor hun verlies,

blijkt ook uit verzoekers verklaringen.

Uit verschillende artikelen over bloedwraak blijkt dat slachtoffers van bloedwraak – vaak jonge kinderen

– van ’s morgens tot ’s avonds binnen voor de tv zitten. Dat er niet veel te beleven valt binnenshuis,

hoeft geen verdere uitleg. Dat verweerder verzoekers verklaringen in twijfel trekt omdat die niet

gedetailleerd en doorleefd genoeg zijn, berust op een verkeerde indruk.

Dat verzoeker pas na twee maanden asiel aanvroeg, heeft te maken met het feit dat het gevaar voor zijn

leven buiten Albanië geweken was. Daarnaast heeft verzoeker twaalf jaar in opsluiting geleefd en is hij
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totaal wereldvreemd. Er werd hem verteld te vluchten en in het Verenigd Koninkrijk bescherming te

vragen. Onderweg werd hij echter opgepakt door de Belgische autoriteiten. Eén van verzoekers neven

verblijft in het Verenigd Koninkrijk en verzoeker wou deze vervoegen. Deze praktische beweegredenen

om niet onmiddellijk asiel aan te vragen in België, doen geen afbreuk aan verzoekers gegronde vrees

voor vervolging of zijn risico op het lopen van ernstige schade.

Waar verweerder verwijst naar de informatie in het administratief dossier aangaande bloedwraak in

Albanië, voert verzoeker aan dat het feit dat er de laatste jaren enkele algemene maatregelen werden

genomen om bloedwraak tegen te gaan, niet betekent dat de problemen betreffende deze eeuwenoude

en diepgewortelde traditie onmiddellijk van de baan zijn. Verzoeker verwijst naar enkele internetartikelen

en stelt dat het gevaar op effectieve bloedwraak reëel is en blijft en dat verweerders informatie zeer

algemeen is en een té optimistisch beeld geeft. Verweerder heeft tevens geen onderzoek gedaan naar

verzoekers specifieke situatie.

Waar verweerder verzoekers argumenten naast zich neerlegt en erop wijst dat Pahko Toma ervan

verdacht wordt documenten te hebben vervalst, wijst verzoeker erop dat in een democratische staat

men iemand onschuldig acht tot het tegendeel is bewezen en dat verweerder er niet van mag uitgaan

dat verzoekers verklaringen ipso facto onjuist zijn aangezien zij gestaafd worden door documenten

opgemaakt door Pahko Toma. Verweerder dient een grondig onderzoek te doen.

2.1.2. Verzoeker voegt volgende stukken bij zijn verzoekschrift: vier internetartikelen met betrekking tot

bloedwraak in Albanië (stukken 3-6) en zijn identiteitsbewijs (stuk 7).

2.2.1. De feitelijke beoordeling bij het overwegen of een persoon wordt vervolgd in de zin van het

Verdrag van Genève is mutatis mutandis gelijk aan deze zoals gedaan door het EHRM bij het

onderzoek of een persoon een reëel risico loopt om blootgesteld te worden aan een behandeling in de

zin van artikel 3 EVRM. Het is daarom aannemelijk dat artikel 3 EVRM een risico op vervolging omwille

van één van de gronden omschreven in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève omvat (UNHCR,

Manual on Refugee Protection and the European Convention on Human Rights, Regional Bureau For

Europe, Department of International Protection, april 2003, updating augustus 2006, 3.7).

Artikel 3 EVRM stemt tevens inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2, b) van de voormelde wet van 15

december 1980 (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, 2009, http://curia.europa.eu).

De toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire

beschermingsstatus maakt integraal deel uit van onderhavig arrest, zodat een bijkomend onderzoek

naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM niet aan de orde is.

2.2.2. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de asielzoeker

zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook hij aantonen dat zijn aanvraag

gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en hij moet de waarheid

vertellen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR, Handbook and Guidelines on procedures and

criteria for determining refugee status, reissued Geneva, december 2011, nr. 205). De verklaringen van

de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze plausibel, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). Zij mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten.

In het relaas mogen geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het

niveau van de relevante bijzonderheden voorkomen. 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 (UNHCR, a.w., nr. 204). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet niet

bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is niet de taak van de Raad 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 gaan om die

elementen die een toekenning van bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.3. Ingevolge artikel 49/3 van de vreemdelingenwet wordt verzoekers asielaanvraag in hetgeen volgt

bij voorrang onderzocht in het kader van het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en

vervolgens in het kader van artikel 48/4.

2.3.1. Waar verzoeker stelt dat hij steeds binnenshuis bleef en dat hij niet geïnformeerd werd om hem te

beschermen, dient opgemerkt dat verzoeker tijdens zijn gehoor voor de commissaris-generaal
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verklaarde dat zijn neef na de moorden zich eerst verzette tegen zijn arrestatie en dat de tweede keer

speciale troepen zijn gekomen en hem hebben meegenomen (gehoorverslag CGVS, p. 15). Blijkens

deze verklaring zou verzoeker wel degelijk ingelicht zijn over de omstandigheden die tot de vermeende

bloedwraak aanleiding gaven. Daarenboven merkt verweerder in zijn nota met opmerkingen terecht op

dat, hoewel verzoeker jong was op het moment van de beweerde moorden, hij nog tot zijn negentiende

in Albanië is gebleven, zodat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat verzoeker meer details zou

trachten te verzamelen, mede in acht genomen dat deze situatie voor verzoeker levensbepalend is.

Waar verzoeker op de DVZ verklaarde de familienamen van de twee vrienden die zijn neef vermoordde,

niet te kennen (administratief dossier, stuk 7, verklaring 3.5) en tijdens zijn gehoor voor de commissaris-

generaal na contact met zijn vader wel met familienamen op de proppen komt (gehoorverslag CGVS, p.

15), voert verweerder in zijn nota met opmerkingen terecht aan dat van een asielzoeker, die beweert te

vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming van de Belgische autoriteiten vraagt, mag

worden verwacht dat deze alle elementen ter ondersteuning van zijn asielaanvraag op correcte wijze en

zo accuraat mogelijk aanbrengt. Hij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds

van bij het eerste interview, daar op hem de verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen

aan de asielprocedure. Gelet op de verregaande impact van de beweerde gebeurtenissen op

verzoekers leven, kan verwacht worden dat hij de namen van de families die hem in het kader van een

bloedwraak zouden willen vermoorden, kent en reeds tijdens het eerste interview kan weergeven. Wat

betreft het afwisselend gebruik van de namen Smajli en Islami doorheen zijn gehoor voor de

commissaris-generaal en verzoekers bewering in onderhavig verzoekschrift dat hij heeft verklaard dat

deze achternamen hetzelfde betekenen en door elkaar gebruikt worden, dient opgemerkt dat nergens

uit een lezing van het gehoorverslag blijkt dat verzoeker verklaarde dat voornoemde namen hetzelfde

betekenen en door elkaar gebruikt worden. Verzoeker komt dan ook niet verder dan een blote bewering,

die de motivering van de bestreden beslissing niet ongedaan kan maken.

Waar verzoeker vervolgens stelt dat er meer dan tien verzoeningspogingen zijn geweest tussen de

families, maar dat de families van de slachtoffers niet de intentie hebben om verzoekers familie te

vergeven, dient opgemerkt dat er sinds 2002 geen enkele verzoeningspoging meer geweest is

(gehoorverslag CGVS, p. 19). Nochtans blijkt uit de door verweerder aan het administratief dossier

toegevoegde informatie (zie map ‘Landeninformatie’) dat een verzoeningspoging in het kader van een

bloedwraak een werk van lange adem is, terwijl verzoekers neef de moorden in 2001 zou gepleegd

hebben (gehoorverslag CGVS, p. 14) en er sinds 2002 geen verzoeningspogingen meer geweest

zouden zijn, hetgeen niet te rijmen is met voormelde informatie van verweerder.

Waar verzoeker verwijst naar de internetartikelen bij zijn verzoekschrift (stukken 3-5) en stelt dat vele

slachtoffers van bloedwraak thuis van ’s morgens tot ’s avonds voor de tv zitten, dient opgemerkt dat de

bestreden beslissing niet stelt dat het ongeloofwaardig is dat verzoeker tv keek, woordenboeken las en

met zijn nichtjes speelde, maar dat het niet doorleefd en geloofwaardig overkomt dat verzoeker,

wanneer hem de kans wordt geboden om meer gedetailleerde verklaringen af te leggen omtrent de

periode dat hij het huis niet kon verlaten (gehoorverslag CGVS, p. 5-6). Daarenboven merkt verweerder

in zijn nota met opmerkingen terecht op dat verzoeker geen enkel verweer voert tegen de vaststellingen

in de bestreden beslissing aangaande de foto’s op zijn facebook-pagina. Deze vaststellingen moeten

dan ook als vaststaand beschouwd worden en doen verder afbreuk aan verzoekers asielrelaas.

Betreffende het indienen van zijn asielaanvraag, dient te worden opgemerkt dat redelijkerwijze kan

worden aangenomen dat een kandidaat-vluchteling, die beweert zijn land te zijn ontvlucht vanwege een

gegronde vrees voor vervolging en een dringende nood te hebben aan internationale bescherming,

onmiddellijk bij aankomst in Europa of kort daarna, van wanneer hij daartoe de kans heeft, een

asielaanvraag zou indienen. Dat verzoeker naliet dit te doen en gedurende twee maanden talmde

alvorens asiel aan te vragen, getuigt niet van een ernstige en oprechte vrees voor vervolging in zijn

hoofde. Verweerder wijst in zijn nota met opmerkingen ook terecht op artikel 48/6, tweede lid, d) van de

vreemdelingenwet, dat stelt dat een asielzoeker zijn aanvraag tot internationale bescherming zo spoedig

mogelijk moet indienen, tenzij hij goede redenen kan aanvoeren waarom hij dit nagelaten heeft. Dat

verzoeker wereldvreemd zou zijn omdat hij gedurende twaalf maanden opgesloten heeft geleefd, kan,

tevens gelet op de hoger vastgestelde ongeloofwaardigheid inzake de omstandigheden van deze

opsluiting, niet worden aangenomen. Verweerder wijst er in zijn nota met opmerkingen bovendien

terecht op dat verzoeker over de nodige zelfredzaamheid beschikt om alleen door de Europese Unie te

reizen, hetgeen alleszins niet wijst op wereldvreemdheid in hoofde van verzoeker. Dat verzoeker wenste

door te reizen naar het Verenigd Koninkrijk, doet evenmin afbreuk aan de verwachting dat verzoeker zo

snel mogelijk een asielaanvraag indient, teneinde te vermijden dat hij zou worden teruggestuurd naar
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een land waar hij vervolging vreest. Dat verzoeker, nadat hij door Frankrijk op 5 november 2013 aan

België werd overgedragen, pas op 13 november 2013 een asielaanvraag indiende (en dus nog eens

acht dagen talmde), doet eveneens afbreuk aan de ernstige en oprechte vrees voor vervolging in zijn

hoofde.

Dit klemt des te meer aangezien verzoeker, ter terechtzitting ondervraagd overeenkomstig artikel 14 PR

RVV, verklaarde dat hij de bedoeling had om na aankomst in het Verenigd Koninkrijk, eerst wat te

werken en dan eventueel asiel aan te vragen, hetgeen een voorgenomen handelwijze is die zijn nood

aan internationale bescherming verder ondermijnt.

Waar verzoeker verwijst naar de bij zijn verzoekschrift gevoegde internetartikelen (stukken 3-6) in een

poging om de door verweerder aan het administratief dossier toegevoegde informatie (zie map

‘Landeninformatie’) te weerleggen, merkt verweerder in zijn nota met opmerkingen terecht op dat

verzoeker niet aantoont dat hem desgevallend a priori geen nationale beschermingsmogelijkheden open

staan, dat niet wordt betwist dat bloedwraak in Albanië nog steeds voorkomt maar dat de

internetartikelen bij het verzoekschrift slechts bepaalde aspecten belichten en zodoende geen afbreuk

doen aan verweerders informatie in het administratief dossier. De bestreden beslissing wijst er dan ook

terecht op dat “uit de aanwezige informatie blijkt dat de Albanese overheid zich steeds meer van de

problematiek bewust is en bereid is om bescherming te bieden aan burgers die het slachtoffer zijn van

een bloedvete. In het kader hiervan hebben de Albanese autoriteiten sinds 2001 een aantal belangrijke

maatregelen getroffen. Zo werd de strafwet aangepast waardoor er minimumstraffen werden voorzien –

onder meer voor het dreigen met bloedwraak – en werd in 2013 de straf voor moord met voorbedachte

rade in een bloedwraak verhoogd tot minimum 30 jaar. Rechtsvervolging wordt door de familie van het

slachtoffer echter vaak niet als genoegdoening beschouwd en de politie kan soms geen bescherming

bieden aan families in afzondering omdat ze weigeren om klacht in te dienen. De opeenvolgende

regeringen in Albanië hebben in de strijd tegen bloedwraak verschillende maatregelen getroffen. Zo

worden specifieke opleidingen van het politiepersoneel voor de preventie en de opheldering van

moorden in het kader van wraak en vendetta voorzien en werden gespecialiseerde politie-eenheden

opgericht. Nog in 2013 organiseerde de Albanese overheid opleidingsmomenten voor magistraten met

als doel de kennis en professionele vaardigheden op het gebied van bloedwraak te verhogen. Zowel de

overheid als het middenveld proberen door preventie en sensibilisering het fenomeen van bloedwraak te

bestrijden. Er is samenwerking op institutioneel niveau, tussen de lokale overheden, de politie en het

gerecht, en is er tevens samenwerking tussen de overheid, religieuze leiders en de

verzoeningscommissies. In 2012 richtte de Ombudsman een taskforce op om alle gevallen van

bloedwraak te onderzoeken en toezicht te houden op de acties van de politie en de andere betrokken

overheden. De Ombudsman verklaarde dat hij in het kader van de oplossing van klachten van burgers

actiever zal optreden bij het voorkomen van conflicten en hun gevolgen zoals bloedvetes. De

vertegenwoordiger van de Ombudsman in het kantoor te Shkodër blijft net zoals in het verleden met de

lokale besturen en de lokale ngo’s samenwerken en spoort hen aan om oplossingen te vinden om

bloedwraak en de gevolgen ervan op te lossen. Bovendien blijft hij zich actief inzetten om de Albanese

overheden en de burgermaatschappij te sensibiliseren voor het probleem en om de aanbevelingen van

de instelling te laten realiseren. Toen u werd gevraagd of uw familie contact had opgenomen met de

Ombudsman, verklaarde u dat jullie niet over het telefoonnummer beschikten om die organisatie te

contacteren en dat jullie niet wisten waar jullie dat konden vinden (CGVS, p. 18). Gelet op voorgaande

meen ik dat er gesteld kan worden dat de Albanese autoriteiten in geval van eventuele

(veiligheids)problemen aan alle onderdanen voldoende bescherming bieden en maatregelen nemen in

de zin van artikel 48/5 van de Belgische Vreemdelingenwet d.d. 15 december 1980.”

Wat betreft het door verzoeker vermelde attest van het verzoeningscomité en verzoekers kritiek dat

verweerder dit niet ter zijde kan schuiven omdat de opsteller ervan, Pahko Toma, ervan verdacht wordt

documenten te hebben vervalst doch nog niet veroordeeld werd, dient opgemerkt dat verzoeker

verklaarde dat dit attest verloren ging (gehoorverslag CGVS, p.12-13) en het dus niet werd voorgelegd,

zodat verweerder het überhaupt niet ter zijde kon schuiven. Gelet op de hoger vastgestelde

ongeloofwaardigheid van verzoekers asielrelaas kan evenmin geloof gehecht worden aan verzoekers

verklaring dat hij in het bezit was van een attest van een verzoeningscomité en dit is kwijtgeraakt. Waar

verzoeker bij onderhavig verzoekschrift nog zijn identiteitsbewijs bijbrengt (stuk 7), dient opgemerkt dat

verzoekers identiteit niet in twijfel wordt getrokken, doch dat dit stuk niet van aard is om de

geloofwaardigheid van zijn asielrelaas te herstellen.

Verzoekers relaas is blijkens de terechte motivering derhalve behept met ongeloofwaardige verklaringen

inzake essentiële elementen. Aangezien verzoeker niet verder komt dan het herhalen van reeds eerder

afgelegde verklaringen, het opwerpen van losse beweringen en het tegenspreken van de
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gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, worden deze motieven van de bestreden beslissing niet

dienstig weerlegd. Deze motieven vinden steun in het administratief dossier, zijn pertinent en correct en

worden door de Raad tot de zijne gemaakt.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde vrees

voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, zoals

bepaald in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet.

2.3.2. In acht genomen hetgeen voorafgaat, toont verzoeker, de overige elementen in het dossier mede

in acht genomen, niet aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat hij

bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade in de zin

van artikel 48/4, § 2 van de vreemdelingenwet.

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 drieëntwintig december tweeduizend dertien

door:

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

mevr. K. VERHEYDEN, griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. VERHEYDEN W. MULS


