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nr. 116 623 van 9 januari 2014

in de zaak RvV X / II

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

DE WND. VOORZITTER VAN DE IIde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 4 juli 2013 heeft

ingediend om de nietigverklaring te vorderen van de beslissing van 31 mei 2013 tot weigering van in

overwegingname van een asielaanvraag in hoofde van een onderdaan van een veilig land van

herkomst.

Gezien titel I bis, hoofdstuk 2, afdeling IV, onderafdeling 2, 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 17 oktober 2013, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

14 november 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken G. de MOFFARTS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat M.C. FRERE, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt voor de

verzoekende partij en van attaché L. VANDERVOORT , die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Nuttige feiten ter beoordeling van de zaak

De bestreden beslissing luit als volgt:

“U werd op 24 mei 2013 van 9u15 tot 10u30 gehoord op de zetel van het Commissariaat-generaal,

bijgestaan door een tolk die het Albanees machtig is. Uw raadsvrouw, meester Van Weyenberge, was

gedurende het gehoor aanwezig.

A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een zigeuner afkomstig uit Durres. U beschikt over de Albanese

nationaliteit. Uw neef A.(...)A.D.(...) had in 2008 een conflict met een Albanees genaamd A.T.(...).

Ag.(...) had een lading kiezelstenen voor zijn woning gestort en hij weigerde om deze te verwijderen. Uw

neef liet de kiezelstenen zelf weghalen waarna Ag.(...) hem bedreigde met een bijl. Daarop nam
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A.(...)A.(...) een wapen en schoot Ag.(...) dood. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen

jaar en is nog steeds opgesloten. U werd door uw familie telefonisch op de hoogte gebracht van het feit

dat de familie van Ag.(...) een vendetta was gestart. U nam geen spéciale maatregelen en u zette uw

leven gewoon verder. In augustus 2011 werd u in een park in Durres aangevallen door vier jongeren. Ze

kwamen naar u toe, vroegen uw naam en sloegen u in elkaar. De politie kwam ter plaatse en u werd

naar het ziekenhuis gebracht. U verbleef gedurende een maand of vijftien dagen in het ziekenhuis.

Tijdens het incident hoorde u de namen van twee van de daders. Uw nicht vertelde u achteraf dat dit de

zonen van Ag.(...) waren. U diende geen klacht in bij de politie. U denkt dat de politie niets voor u zou

doen omdat u een zigeuner bent. Na het incident bleef u voornamelijk binnen. U kwam wel nog af en toe

buiten maar u begaf zich nooit ver van uw woning. In juni 2012 vertrok u naar Italië. U diende er

asielaanvraag in. Na een tijd vernam u via uw zus dat de familie T.(...) te weten was gekomen waar u

verbleef. Omdat u vreesde voor uw leven reisde u op 2 mei 2013 naar België. Op 3 mei 2013 diende u

een asielaanvraag in. U beschikt over een Albanees paspoort afgeleverd op 29 mei 2012, een kopie van

uw geboorteakte dd. 2 mei 2013, een kopie van een attest van familiesamenstelling dd. 2 mei 2013 en

een kopie van een attest van de 'Peace Reconciliation Missionaries of Albania' waarin uw problemen

beschreven worden.

B. Motîvering

Na onderzoek van uw verklaringen en aile stukken aanwezig in uw administratief dossier dient

vastgesteld te worden dat uw asielaanvraag niet in overweging genomen kan worden.

Artikel 57/6/1, eerste lid van de Vreemdelingenwet bepaalt dat de Commissaris-generaal voor de

Vluchtelingen en Staatlozen bevoegd is om de aanvraag tôt erkenning van de vluchtelingenstatus in de

zin van artikel 48/3 of tot het bekomen van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4,

die ingediend wordt door een onderdaan van een veilig land van herkomst of door een staatloze die

voorheen in dat land zijn gewone verblijfplaats had, niet in overweging te nemen wanneer uit zijn

verklaringen niet duidelijk blijkt dat, wat hem betreft, een gegronde vrees voor vervolging bestaat in de

zin van het internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op

28 juli 1951, zoals bepaald in artikel 48/3 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.

Een land van herkomst wordt als veilig beschouwd wanneer op basis van de rechtstoestand, de

toepassing van de rechtsvoorschriften in een democratisch stelsel en de algemene politieke

omstandigheden kan worden aangetoond dat er algemeen gezien en op duurzame wijze geen sprake is

van vervolging in de zin van het internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

ondertekend te Genève op 28 juli 1951, zoals bepaald in artikel 48/3 of dat er geen zwaarwegende

gronden zijn om aan te nemen dat de asielzoeker een reëel risico loopt op het lijden van ernstige

schade, zoals bepaald in artikel 48/4. Bij KB van 7 mei 2013 werd Albanië vastgesteld als veilig land van

herkomst.

Bovenstaande brengt met zich mee dat een asielaanvraag enkel in overweging wordt genomen indien

een onderdaan van een veilig land duidelijk aantoont dat er wat hem betreft een gegronde vrees voor

vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade bestaat. U heeft dit echter geenszins

gedaan.

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat u Albanië reeds verliet in juni 2012. U verbleef ongeveer elf

maanden in Italie maar diende er geen asielaanvraag in. Hiermee geconfronteerd antwoordde u dat u

daar werkte en van plan was om er gewoon te blijven totdat u echter van uw zus vernam dat de familie

T.(...) wist waar u zich bevond (CGVS, p. 2 en 6). Deze uitleg kan echter niet weerhouden worden als

verantwoording voor uw nalaten om een asielaanvraag in te dienen in Italië. Dit gedrag kan bovendien

niet 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 ernstige schade zoals bepaald

in de definitie van subsidiaire bescherming.

Vervolgens dient er op gewezen te worden dat u een uiterst gebrekkige kennis heeft aangaande de

bloedwraakzaak waarin u naar eigen zeggen één van de doelwitten bent. Zo wist u niets te vertellen

over de verzoeningspogingen die in deze zaak zouden ondernomen zijn. U stelde dat de familie van uw

neef wel degelijk een beroep had gedaan op een verzoeningsorganisatie maar de naam van deze

organisatie kende u niet. Hoeveel verzoeningspogingen er werden ondernomen wist u evenmin (CGVS,

p. 4). Verder kon u niet zeggen of iemand van uw familie ooit een besa (een tijdelijke verzoening) had

aangevraagd (CGVS, p. 4). Buiten Miri en Arjan, zonen van Ag.(...), kon u geen andere mannelijke

familieleden noemen van de familie T.(...) (CGVS, p. 6). Van iemand die vreest voor zijn leven kan

echter verwacht worden dat hij de identiteit kent van de personen door wie hij geviseerd wordt.

Daarnaast dient te worden opgemerkt dat u na het uitspreken van de vendetta gewoon uw leven

verderzette en niet binnenbleef. Ook na de aanval in augustus 2012 leefde u niet opgesloten in uw

woning. U verliet uw woning nog af en toe om in de buurt een koffie te gaan drinken. U ging zelf uw

paspoort aanvragen en afhalen en verliet te voet uw woning om de boot naar Italië te nemen (CGVS, p.
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2 t/m 7). Deze door u geschetste houding staat haaks op het koesteren van een gegronde vrees voor

vervolging of van een reëel risico op ernstige schade naar aanleiding van een bloedwraak. Het is

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

volledig in zijn bewegingsvrijheid wordt beperkt, daar hij telkens hij zich buitenshuis begeeft, riskeert

gedood te worden. Treffend in dit verband is ook dat uw vader gewoon bleef werken zelfs nadat u

aangevallen zou zijn door leden van de familie T.(...). Geconfronteerd hiermee antwoordde u dat uw

vader niet geviseerd wordt in deze bloedwraakkwestie omdat de andere familie uw vader niet kent,

hetgeen helemaal geen steek houdt (CGVS, p. 6). Dit staat immers haaks op de door u beweerde

vendetta. Het is immers net eigen aan een vendetta dat alle mannelijke leden van een familie of clan

geviseerd worden, van zodra een vendetta wordt uitgesproken. Hoewel u na de aanval in augustus

2011 vijftien dagen tot een maand in het ziekenhuis verbleef legde u hier geen enkel (begin van) bewijs

van neer (CGVS, p. 5). Aan het door u neergelegde bewijsstuk, een kopie van een attest van de

verzoeningscommissie 'Peace Reconciliation Missionaries of Albania' kan dan weer geen enkele

bewijskracht worden toegekend. U wist immers niet door welke organisatie dit attest werd afgeleverd. U

kon ook niet uitleggen hoe deze commissie op de hoogte werd gebracht van uw problemen. U dacht dat

de dorpsoudsten of de politie of 'die van de verzoening' de commissie misschien hadden ingelicht,

hetgeen weinig steek houdt vooral gezien u verklaarde nooit een beroep te hebben gedaan op de politie

of een verzoeningscommissie (CGVS, p. 4 en 7). Verder stemt de inhoud van het door u neergelegde

attest niet overeen met uw verklaringen. U beweerde immers dat A.T.(...) vermoord werd door uw neef

(zoon van uw oom) A.(...)A.D.(...) (CGVS, p. 3 en 4). In het attest staat echter dat A.(...)A.D.(...) uw oom

is. Bovendien blijkt uit de informatie aanwezig op het Commissariaat-generaal dat attesten die het

bestaan van een bloedwraak bevestigen, gemakkelijk in Albanië gekocht kunnen worden. Ook met

betrekking tot andere documenten en attesten is er massale fraude en corruptie.

Tot slot gaf u aan dat u als zigeuner in Albanië niet geholpen zou worden door de politie (CGVS, p. 5).

Deze bewering strookt echter niet met de op het Commissariaat-generaal aanwezige informatie. Hieruit

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

particulière 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.

Gelet op bovenstaande kan er geen enkel geloof worden gehecht aan uw vluchtrelaas.

De door u neergelegde documenten kunnen aan bovenstaande vaststellingen niets wijzigen. Uw

identiteitsgegevens en nationaliteit worden immers niet betwist. Het attest van de verzoeningscommissie

werd hierboven reeds besproken.

C. Conclusie

Steunend op artikel 57/6/1 van de Vreemdelingenwet beslis ik uw asielaanvraag niet in overweging te

nemen. »

2. Onderzoek van het beroep

2.1. In een enig middel voert de verzoekende partij de schendig aan van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet, artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de materiële motiveringsplicht en de

zorgvuldigheidsverplichting.

2.2. De in artikel 62 van de Vreemdelingenwet neergelegde uitdrukkelijke motiveringsplicht heeft tot doel

de bestuurde, zelfs wanneer een beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen

waarom de administratieve overheid ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding

toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Bovenvermeld artikel verplicht de overheid

ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten

grondslag liggen en dit op een afdoende wijze. Dit impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in

feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing. De bestreden beslissing geeft

duidelijk de motieven aan op grond waarvan de beslissing is genomen. Een eenvoudige lezing volstaat

hiertoe. Verzoeker maakt niet duidelijk op welk punt deze motivering hem niet in staat stelt te begrijpen



RvV X - Pagina 4

op welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissing is genomen derwijze dat hierdoor niet

zou zijn voldaan aan het doel van artikel 62 van de Vreemdelingenwet.

Uit het verzoekschrift blijkt in tegendeel dat de verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent

nu hij ze inhoudelijk bekritiseert. Dienvolgens is het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu

bereikt en dient te worden aangenomen dat de verzoeker in wezen de schending van de materiële

motiveringsplicht aanvoert, zodat dit onderdeel van het enig middel vanuit dat oogpunt wordt

onderzocht.

Wat de materiële motiveringsplicht betreft, dient er op te worden gewezen dat de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen niet bevoegd is om zijn beoordeling in de plaats te stellen van die van de

administratieve overheid. De Raad is in de uitoefening van zijn wettelijk toezicht enkel bevoegd om na te

gaan of deze overheid bij de beoordeling van de aanvraag is uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens,

of zij die correct heeft beoordeeld en of zij op grond daarvan niet onredelijk tot haar besluit is gekomen

(cf. RvS 7 december 2001, nr. 101.624).

In zoverre de verzoeker de schending aanvoert van de zorgvuldigheidsplicht, dient te worden opgemerkt

dat dit beginsel van behoorlijk bestuur de overheid de verplichting oplegt haar beslissingen op een

zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding (RvS 22 maart 2010, nr.

202.182, HELLEMANS; RvS 2 februari 2007, nr. 167 411; RvS 14 februari 2006, nr. 154 954). Bij het

beoordelen van de zorgvuldigheidsplicht, treedt de Raad echter niet op als rechter in hoger beroep die

de ware toedracht van de feiten gaat vaststellen. Hij onderzoekt enkel of de overheid in redelijkheid is

kunnen komen tot de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens

voorhanden zijn die met die vaststelling onverenigbaar zijn.

2.2.1. Verzoeker licht zijn middelen als volgt toe:

« De verzoeker kan niet akkoord gaan met de weigeringsbeslissing genomen door de Commissaris-

generaal.

De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen stelt dat de vluchtelingenstatus en de

subsidiaire beschermingsstatus niet kunnen toegekend worden omwille van de volgende vaststellingen

met name dat :

Albanië als veilig beschouwd wordt ;

De verzoeker geen asielaanvraag indiende in Italië ;

De verzoeker een gebrekkige kennis zou hebben van de bloedwraak ;

De informatie in het administratief dossier niet aantoont dat zigeuners gediscrimineerd worden in

Albanië.

De verzoeker kan het niet eens zijn met de motivering van de bestreden beslissing. »

Vervolgens licht verzoeker de onderdelen van zijn middelen toe:

2.2.2. “Met betrekking tot verzoekers vervolgingsproblemen wenst de verzoeker ook het volgende op te

merken.

Overeenkomstig de Guide des Procédures et Critères dient heel omzichtig omgesprongen te worden

met de bewijslast die op de kandidaat-vluchtelingen rust.

Immers is het voor velen quasi onmogelijk om bewijzen voor te leggen dat zij in hun land van

nationaliteit vervolgingsproblemen kennen.

Overwegende dat het UNHCR in verband met de bewijsproblematiek dan ook het volgende stelt in de

Guide des Procédures et Critères :

« 196. Cependant, il arrive souvent qu'un demandeur ne soit pas en mesure d'étayer ses déclarations

par des preuves documentaires ou autres, et les cas où le demandeur peut fournir des preuves à l'appui

de toutes ses déclarations sont l'exception bien plus que la règle. Dans la plupart des cas, une personne

qui fuit la persécution arrive dans le plus grand dénuement et très souvent elle n'a même pas de papiers

personnels. Aussi, bien que la charge de la preuve incombe en principe au demandeur, la tâche d'établir

et d'évaluer tous les faits pertinents sera-t-elle menée conjointement par le demandeur et l'examinateur.

Dans certains cas, il appartiendra même à l'examinateur d'utiliser tous les moyens dont il dispose pour

réunir les preuves nécessaires à l'appui de la demande. Cependant, même cette recherche

indépendante peut n'être pas toujours couronnée de succès et il peut également y avoir des

déclarations dont la preuve est impossible à administrer. En pareil cas, si le récit du demandeur paraît

crédible, il faut lui accorder le bénéfice du doute, à moins que de bonnes raisons ne s'y opposent.
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197. Ainsi, les exigences de la preuve ne doivent pas être interprétées trop strictement, et cela compte

tenu des difficultés de la situation dans laquelle se trouve le demandeur du statut de réfugié.

Cependant, cette tolérance ne doit pas aller jusqu'à faire admettre comme vraies les déclarations qui ne

cadrent pas avec l'exposé général des faits présenté par le demandeur. »

Er moet aldus zeer voorzichtig omgesprongen worden met de bewijslast.

De verzoeker legde zijn Albanees paspoort voor, een kopij van zijn geboorteakte , een kopij van de

familiesamenstelling en een kopij van een attest van een verzoeningscomité. Hiermee heeft de

verzoeker wel degelijk voldaan aan de op hem rustende bewijslast. Hij toonde zijn identiteit aan,

alsmede de grond van zijn vervolgingsproblemen. »

Betreffende de aangevoerde schending van een aantal paragrafen uit de proceduregids van UNHCR

merkt de Raad op dat deze proceduregids, hoewel hij waardevolle aanwijzingen bevat voor het

vaststellen van de hoedanigheid van vluchteling overeenkomstig artikel 1 van het Verdrag van Genève,

geen afdwingbare rechtsregels bevat (zie ook RvS 9 juni 2005, nr. 145.732).

Wat het bewijs van identiteit betreft stelt de Raad vast dat de bestreden beslissing de nationaliteit en

identiteit van verzoeker niet betwist. De geloofwaardigheid van de aangehaalde feiten wordt echter niet

aanvaard door de commissaris-generaal.

2.2.3. Verzoeker stelt: “Dat de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen twijfelt aan de ernst van

verzoekers vervolgingsrelaas, mag geen reden zijn om de vervolgingsproblematiek niet meer te

onderzoeken. Inderdaad, zo vernietigde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in haar arrest dd.

26/11/2008 een beslissing van het Commissariaat-Generaal, waarbij de vraag tot asiel van een

kandidaat-vluchteling werd verworpen omwille van het 'inconsistente en vage karakter van zijn relaas',

omdat het Commissariaat had nagelaten om de vrees voor vervolging ten gronde te onderzoeken.

Dit arrest bevestigt derhalve het principe dat de Commissaris-generaal de asielaanvraag wel degelijk

ten gronde dient te onderzoeken ook al zou er door de Commissaris tot de ongeloofwaardigheid

besloten zijn.

Twijfel mag de Commissaris-generaal inderdaad niet ontslaan van de verplichting om de vrees voor

vervolging ten gronde te onderzoeken.

Effectief, dit blijkt uit het geciteerde arrest :

"De bestreden beslissing verwerpt de vraag van verzoekster omwille van een gebrek aan

geloofwaardigheid van zijn verklaringen, zich steunend op het inconsistente en vage karakter van zijn

relaas,...

De Raad brengt echter van haar zijde in herinnering dat, ingeval er twijfel bestaat over de echtheid van

bepaalde feiten of over de oprechtheid van de verzoeker, het bestaan van deze twijfel [het

Commissariaat] niet ontslaat van de verplichting het bestaan van een vrees om vervolgd te worden te

onderzoeken, omdat deze vrees op voldoende wijze kan vaststaan, en zulks ongeacht deze twijfel,

ingevolge elementen die ook voor zeker worden gehouden." (Raad voor Vreemdelingenbetwistingen,

26/11/2008, nr. 19.307, X c / C.G.R.A.) »

Daar waar de verzoekende partij verwijst naar arresten van de Raad wijst de Raad er op dat

daargelaten de vraag of het vergelijkbare zaken betreft, zij een administratief rechtscollege is waarvan

de uitspraken geen precedentswaarde hebben (RvS 28 maart 2006, nr. 156.942). De verzoekende partij

kan de schending van de arresten van de Raad niet dienstig aanvoeren.

Verzoeker maakt ook een selectieve lezing van het arrest waar hij stelt: “Dat de Commissaris-generaal

voor de Vluchtelingen twijfelt aan de ernst van verzoekers vervolgingsrelaas, mag geen reden zijn om

de vervolgingsproblematiek niet meer te onderzoeken.” De Raad stelde dat het bestaan van twijfel over

bepaalde feiten of over de oprechtheid van verzoeker de commissaris-generaal niet ontslaat van

onderzoek indien er elementen voor zeker gehouden worden. Verzoeker wijst geen dergelijke

elementen aan “die voor zeker gehouden worden”.

2.2.4. Verzoeker stelt: “De motivering moet draagkrachtig zijn, dat wil zeggen dat de motivering de

beslissing maar zal kunnen schragen wanneer zij duidelijk, niet tegenstrijdig, juist, pertinent, concreet,

precies en volledig is (RvSt. nr. 72.635, 23 maart 1998, A.P.M. 1998 (samenvatting), 64).

De Commissaris-generaal beperkt zich in de bestreden beslissing louter tot een reeks van

veronderstellingen zonder die te onderbouwen met objectieve informatie.

Zo stelt de Commissaris-generaal dat het land als veilig kan beschouwd worden maar worden er geen

rapporten en verslagen voorgelegd dat dit effectief het geval is, zowel wat de algemene

veiligheidssituatie betreft als wat de problematiek van de bloedwraak betreft.
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Evident dient de Commissaris-generaal zijn beslissing te schragen met objectieve informatie alvorens

het kan besluiten dat het land van herkomst als veilig kan beschouwd worden. »

Met dit middel betwist verzoeker de insluiting van Albanië bij de veilige landen van herkomst op grond

van het KB van 7 mei 2013 in toepassing van artikel 57/6/1 van de vreemdelingenwet. Dienaangaande

wijst de Raad erop dat de verzoeker hiermee in wezen kritiek uitoefent op artikel 1 van het koninklijk

besluit van 7 mei 2013 tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid van de 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, zoals van

kracht op datum van de bestreden beslissing. Krachtens artikel 39/1, § 1, tweede lid van de

vreemdelingenwet is de Raad echter enkel bevoegd voor “individuele beslissingen” genomen met

toepassing van de wetten betreffende het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen en niet voor reglementaire bepalingen. Ook dit onderdeel van het middel kan daarom

niet dienstig worden aangevoerd.

2.2.5. Verzoeker stelt: “Dat overeenkomstig artikel 1 (A) 2 van de Conventie van Genève waarnaar art.

48/3 Vreemdelingenwet verwijst, een vluchteling elke persoon is die uit gegronde vrees voor vervolging

wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een 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 boven bedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit

en verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit

hoofde van bovenstaande vrees, niet wil terugkeren.

Dat het element "gegronde vrees voor vervolging" in voormelde definitie inhoudt dat er een aannemelijk

risico op vervolging wegens één van de in Conventie van Genève vermelde redenen bestaat.

Dat in dezen zeer nuttig kan worden verwezen naar VANHEULE, D.; Vluchtelingen: een overzicht na de

wet van 6 mei 1993, Gent, Mys & Breesch, 1993, nrs. 32-36 die stelt:

"De vrees voor vervolging zal enkel tot erkenning kunnen leiden indien deze vrees ook gegrond is in

acht aenomen de bestaande toestand in het land van herkomst.

Het bestaan van het door de asielzoeker ingeroepen risico van vervolging moet aldus worden bewezen.

De bewijslast rust aldus op de kandidaat-vluchteling, die er alle belang bij heeft om een degelijk dossier

samen te stellen dat zowel alle bewijzen bevat van de persoonlijke gebeurtenissen als bewijselementen

die de gegrondheid van de vrees kunnen staven.

De bewijslast gaat evenwel niet zover dat de kandidaat-vluchteling zou moeten aantonen dat de

gevreesde vervolging ook effectief zal plaatsvinden, hetgeen in bijna alle gevallen onmogelijk zou zijn.

Het volstaat dat de kandidaat-vluchteling het bestaan van de objectieve feiten bewijst die aanleiding

geven tot de redelijkerwijze te verwachten vervolging.

[...]

De beoordeling van de gegrondheid houdt ook een oordeel in over de bestaande situatie in het land van

herkomst. Na de verklaringen van de kandidaat-vluchteling te hebben aanhoord zal de overheid die met

de beoordeling van de erkenningsaanvraag is belast. moeten uitmaken of (het risico voor) de vervolging

in het land van herkomst bestaat of kan bestaan.

Fundamenteel komt de beoordeling van de gegrondheid van de vrees neer op het aanvaarden van het

redelijkerwijs bestaan van het risico voor vervolging.

De bevoegde instantie zal moeten uitmaken of het bestaan van een risico op vervolging van de

betrokkene op grond van de door hem of haar aangehaalde feiten redelijkerwijze kan worden aanvaard

in acht genomen de objectieve gegevens die over het land van herkomst bekend zijn."

De verzoekende partij geeft een theoretische bespreking van het vluchtelingenbegrip en de voorwaarde

van een gegronde vrees voor vervolging. De Raad wijst erop dat een louter theoretische omschrijving

van een juridisch begrip, zoals de "gegronde vrees voor vervolging", niet volstaat om te kunnen

besluiten dat dit beginsel geschonden zou zijn. De verzoekende partij dient met concrete argumenten de

motieven van de bestreden beslissing te weerleggen.

2.2.6. Verzoeker vervolgt: «De verzoeker heeft aangehaald dat hij als mannelijk lid problemen van

bloedwraak riskeert. Ook als neef kan een mannelijk lid geviseerd worden door de familie die op

bloedwraak uit is. Uit de landeninformatie blijkt dat de problematiek van de vendetta en de canun wel

degelijk nog bestaan.

De verzoeker legt dan ook bronnen voor die dit aantonen (zie stukken onder nr. 3 in bijlage).

Het is niet omdat de autoriteiten pogingen ondernemen om deze problematiek aan te pakken dat deze

problemen niet meer bestaan.
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De Commissaris-generaal bewijst derhalve geenszins dat verzoekers probleem puur gemeenrechtelijk is

waardoor hij voor zijn leven dient te vrezen.

Trouwens. het is helemaal niet onmogeliik dat de verzoekende partii problemen ondervond omwille van

de door hem geschetste omstandigheden.

Effectief, triviale problemen kunnen plots een heel andere wending krijgen en aanleiding geven tôt

bloedwraak / eerwraak :

Zie hiervoor ondermeer het artikel "Albanie na de Kosovo-crisis - Van bloedwraak tôt de Groot Albanese

Gedachte" door Menno Langeveld

http://www.atlcom.nl/ap_archive/pdf/AP%202001%20nr.%202/Langeveld.pdf :

"De bloedwraak heeft er toe geleid dat duizenden mannen hun huizen niet meer durven te verlaten uit

angst gedood te worden. De Kanun is helaas zelden duidelijk over de redenen die het inroepen van de

bloedwraak legitimeert. Dit wordt op basis van het subsidiariteitsbeginsel overgelaten aan de

verantwoordelijkheid en de interpretatie van de Albanees. Een verkeerde blik naar een getrouwde vrouw

of het doden van de hond van de buurman. zijn voorbeelden uit de recente praktijk die aevolad werden

door een proces van bloedwraak. Het wegenverkeersrecht van de Kanun staat daarnaast bij bepaalde

verkeersongevallen eveneens toepassing van de vendetta toe. Bij twijfel over de ware toedracht van

een botsing is bloedwraak altijd toegestaan."

De verzoekende partij verwijst naar algemene mensenrechten rapporten over bloedwraak in Albanië. De

loutere verwijzing naar rapporten van algemene aard over de toestand van het land van herkomst

zonder een concreet verband aan te tonen met haar individuele en persoonlijke situatie (RvS 24 januari

2007, nr.167.854), bewijst persoonlijke vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of dat in hare

hoofde een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire

bescherming bestaat niet. Dit risico dient in concreto te worden aangetoond en de verzoekende partij

blijft hier in gebreke.

2.2.7. Verzoeker vervolgt: “De verzoeker heeft bewijs aangedragen omtrent de bloedwraak waarin hij

verwikkeld is. Hij doet werkelijk zijn best om zijn asielaanvraag te onderbouwen en te steunen.

Het document is wel degelijk te kwalificeren als 'tastbaar bewijs'.

Zo stelt de note on burden of proof (UNHCR -16/12/1998) met betrekking tôt het niet hebben van

documenten als "tastbaar bewijs":

"§ 10. As regards supportive evidence, where there is corroborative evidence supporting the statements

of the applicant, this would reinforce the veracity ofthe statements made. On the otherhand. aiven the

special situation of asylum seekers. they should not be required to produce ail necessary evidence. In

particular, it should be recognised that, often, asylum-seekers would havefled without their personal

documents. Failure to produce documentary evidence to substantiate oral statements should, therefore,

not prevent the claim from being accepted if such statements are consistent with known facts and the

general credibility of the applicant is good."

Betreffende de aangevoerde schending van de nota van UNHCR “burden of proof in refugee claims”

merkt de Raad op dat deze nota, hoewel zij waardevolle aanwijzingen bevat voor het vaststellen van de

hoedanigheid van vluchteling overeenkomstig artikel 1 van het Verdrag van Genève, geen afdwingbare

rechtsregels bevat.

Met deze argumentatie waar verzoeker er op wijst dat hij een bewijs heeft voorgelegd van de

aangehaalde feiten toont verzoeker niet aan dat de beoordeling van dit stuk zoals blijkt uit de motivering

van de bestreden beslissing waarbij geen bewijswaarde aan dit stuk gehecht wordt onredelijk is.

2.2.8. Verzoeker vervolgt: “Bloedwraak komt hierbij nog steeds frequent voor in het noorden van

Albanië: Zie hiervoor ondermeer het artikel "Slachtoffer van eerwraak" :

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/17839-slachtoffer-van-eerwraak.html

"Er zijn ook een aantal zuid-Europese landen waar eerwraak schijnt voor te komen met name in Kosovo

en Albanië. Deze kende voor lange tijd de "Kanun" = eerverlies wordt met bloed hersteld. Sinds de val

van het communisme is de Kanun weer in opmars."

De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen dient dan ook te worden verzocht na

vernietieine door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen om hierover bijkomend onderzoek te

verrichten gezien de kwestieuze lacune in de bestreden beslissing. »

In zoverre de door verzoeker aangehaalde feiten wat zijn persoon betreft niet aannemelijk zijn en

verzoeker niet aannemelijk maakte dat de commissaris-generaal onredelijk was in dit oordeel is er geen

reden om de bestreden beslissing te vernietigen voor nader onderzoek. In het kader van het
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zorgvuldigheidsbeginsel onderzoekt de Raad alleen of de overheid in redelijkheid is kunnen komen tot

de door haar gedane feitenvaststelling en of er in het dossier geen gegevens voorhanden zijn die met

die vaststelling onverenigbaar zijn. Verzoeker maakt dit echter niet aannemelijk.

2.2.9. Verzoeker vervolgt: “De verzoeker heeft weinig tot geen vertrouwen in de Albanese autoriteiten.

Niettegenstaande aanpassingen aan het aanwervingsbeleid en andere standaardisering door het

Ministerie van Binnenlandse Zaken, blijft de algehele prestatie van de politie zwak.

Onprofessioneel gedrag, corruptie en lage salarissen zijn de belangrijke hinderpalen voor de

ontwikkeling van een effectieve burgerlijke politie.

Ondanks het feit dat er inspanningen zijn gebeurd om de politionele en gerechtelijke dienstverlening te

versterken, dient vastgesteld te worden dat de verbeteringen op heden nog voornamelijk theoretisch van

aard zijn en dat er voor de effectieve implementatie in de praktijk nog veel dient te gebeuren.

Bovendien heeft de Albanese bevolking jarenlang geen vertrouwen gehad in de politionele en

gerechtelijke autoriteiten.

Dit vertrouwen kan niet hersteld worden door louter theoretische omkaderingen.

Rekening houdende met deze vaststelling en de conservatieve mentaliteit en het xenofobe gedrag naar

zigeuners toe dat bij de overgrote meerderheid van de Albanese bevolking standhoudt, is het niet

verwonderlijk dat de verzoeker niet geneigd was om naar de politiediensten te stappen omdat hij

vreesde aldaar uitgelachen te worden. »

Uit deze algemene stellingen blijkt dat verzoeker het niet eens is met de bestreden beslissing en toont

hij niet aan dat de overheid niet in redelijkheid is kunnen komen tot de door haar gedane

feitenvaststelling en weerlegt hij niet in concreto de bestreden beslissing.

2.2.10. Verzoeker besluit: “Tot slot beschikt de verzoeker niet over een intern vluchtalternatief beschikt,

teneinde de problemen in zijn regio te ontlopen. De verzoeker kan zich niet elders in Albanië vestigen

omdat op heden de mentaliteit ten aanzien van zigeuners in geheel Albanië hetzelfde is.

De verzoeker kan niet steeds van ene plaats naar de andere plaats verhuizen.

Zolang er in Albanië geen ware mentaliteitswijziging is gekomen onder de Albanese bevolking, dient de

verzoeker steeds bang te zijn voor beledigingen, dreigementen of fysieke aanvallen.

Een menswaardig intern vluchtalternatief is er niet. »

De Raad stelt vast dat er nergens in de bestreden beslissing sprake is van een intern vluchtalternatief

zodat dit middel geen steun vindt in het administratief dossier.

2.2.11. Daar waar verzoeker informatie betreffende de situatie van de eerwraak in Albanië voegt bij zijn

verzoekschrift stelt de Raad vast dat algemene informatie bij gebrek aan aannemelijkheid van het

asielrelaas niet aantoont dat het oordeel van de commissaris-generaal in dit verband onredelijk was.

2.2.12. De aangehaalde middelen zijn niet gegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op negen januari tweeduizend veertien door:

dhr. G. de MOFFARTS, wnd. voorzitter,

toegevoegd rechter in vreemdelingenzaken

mevr. C. VAN DEN WYNGAERT, griffier.
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