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nr. 144 384 van 28 april 2015

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 22 december 2014

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

staatlozen van 19 november 2014.

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 de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 24 december 2014 met

refertenummer X.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 6 februari 2015 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 maart 2015.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat P. ROBERT en van attaché K.

GOOSENS, 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 bent u afkomstig uit Nicaj en bent u Albanees staatsburger.

In 1977 doodde uw toen minderjarige oom N. per ongeluk D.Z.H.. Uw oom werd vergeven. Na de komst

van de democratie haalden D’s broers, G. en M., de zaak echter van onder het stof en lieten ze onder

meer aan uw vader weten dat ze bloedwraak verlangden.

Uw vader, die de dreiging nogal licht opnam, werd daarop enige tijd later, in de loop van 1993 – u was

toen ongeveer twee jaar oud –, door de twee broers H. en een onbekende derde persoon vermoord.
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Daarop ondernam de familie H. verzoeningspogingen, maar uw ooms wilden geen vergiffenis schenken

zolang ze niet zouden weten wat uw mening als volwassene in dit verband zou zijn. Wel besloot uw oom

Gj., die in hetzelfde dorp als de H.’s woonde, dat hij de H.’s met rust zou laten. Hoewel uw andere

ooms, die niet in het dorp woonden, het hiermee niet eens waren, koesterden zij

evenmin moordplannen.

Naar aanleiding van de moord op uw vader werd G. H. door de autoriteiten gearresteerd.

Hij nam alle schuld op zich, waardoor de twee andere daders op vrije voeten bleven.

Hij werd tot een lange gevangenisstraf veroordeeld.

In 1997 slaagde G. er echter in te ontsnappen. Hij verbleef sindsdien in de regio rond Shkodër. Telkens

de autoriteiten actie wensten te ondernemen tegen G., werd hij hiervan tijdig door een bevriende

politieagent op de hoogte gebracht, waardoor hij voortdurend kon ontkomen.

Na de dood van uw vader hertrouwde uw moeder. Aangezien haar nieuwe echtgenoot niet in de

bloedvete betrokken wenste te geraken, wilde hij u niet in zijn gezin opnemen. Uw moeder vermeed

sindsdien elk contact met u. U werd sindsdien door uw grootouders opgevoed.

Toen u veertien jaar oud was, betrok u een studentenkamer in Shkodër.

Als zestienjarige verhuisde u naar Tiranë, waar u bij uw oom Mi. verbleef.

In 2006 schreef één van uw ooms een brief aan een hooggeplaatst politicus waarin hij zich beklaagde

over het feit dat G. H. er voortdurend in slaagde te ontkomen. Korte tijd later werd G. alsnog

gearresteerd. Sindsdien zit hij zijn gevangenisstraf uit.

G. kon echter niet verkroppen dat hij opnieuw werd opgesloten. Hij liet meermaals via kennissen

verstaan dat hij uit was op wraak. Hij vond het immers totaal ongepast dat hij naar aanleiding van de

moord op uw vader werd opgesloten, terwijl er naar aanleiding van de dood van zijn broer destijds

niemand werd opgesloten.

Hoewel uw familie in haar geheel werd geviseerd, was u één van zijn voornaamste doelwitten.

U besloot daarop naar Griekenland te vertrekken waar u een aantal jaar in de illegaliteit verbleef.

In 2011, toen uw grootmoeder overleed, keerde u voor het eerst naar Albanië terug. U verbleef er drie

dagen en regelde intussen uw paspoort.

Met dit paspoort trok u opnieuw naar Griekenland en vroeg er asiel aan.

De asielprocedure was nog lopende, toen u in Griekenland bezoek kreeg van uw tante, die legaal in

België verblijft.

Zij zag er uw penibele leefomstandigheden en stelde u voor naar België te komen.

Uiteindelijk vroeg u op 7 oktober 2014 in België asiel aan.

U verklaarde er, ondanks dat er sinds G.s arrestatie geen concrete incidenten plaatsvonden, uit vrees

voor de wraak van G. H. en uit vrees voor de twee andere moordenaars van uw vader, die op vrije

voeten zijn, niet naar Albanië te kunnen terugkeren.

Intussen heeft ook uw oom N., net als u één van de belangrijkste doelwitten van de H.’s, Albanië

verlaten.

Hieraan voegde u nog toe dat verschillende mensen, onder wie uw oom N., Gi., een ver familielid, en

enkele kennissen, u aanzetten om naar aanleiding van de moord op uw vader bloedwraak te nemen.

Ter staving van uw identiteit en/of uw asielrelaas legde u de volgende documenten neer: uw paspoort,

uitgereikt op 2 december 2011; uw geboorteakte, d.d. 20 oktober 2014; twee certificaten, d.d. 21

november 2011 en 20 oktober 2014, ter staving van uw eigen gezinssamenstelling, waarop enkel u

vermeld staat; een certificaat, d.d. 20 oktober 2014, ter staving van de gezinssamenstelling van uw

ouders, waarop zowel uw beide ouders als uzelf vermeld staan; een kopie van een certificaat, d.d. 5

november 2014, ter staving van de gezinssamenstelling van uw grootouders met vermelding van hun

kinderen, onder wie uw overleden vader, en een deel van hun kleinkinderen; een handgeschreven attest

d.d. 19 mei 1987 waarin de omstandigheden van de dood van D.Z. omschreven worden; een

overlijdensakte van uw vader, d.d. 20 oktober 2014; een foto van uw vaders graftombe; twee brieven

van de Albanese overheid, d.d. 11 juli 2006 en 9 november 2006, als antwoord op de klacht van uw oom

naar aanleiding van het feit dat G. H. na zijn ontsnapping in de jaren 1990 nog steeds op vrije voeten

was; een attest van de voorzitter van de gemeente Shale waarin uw problemen met een niet in het

attest gepreciseerde familie bevestigd worden; en uw tijdelijke verblijfsvergunning als asielzoeker in

Griekenland.

B. Motivering

Na nader onderzoek van alle door u ingeroepen asielmotieven en de stukken in het administratief

dossier, stel ik vast dat ik u noch het statuut van vluchteling, noch het subsidiair beschermingsstatuut

kan toekennen.

Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie in het

administratieve dossier werd gevoegd, blijkt dat de situatie waarin u stelt betrokken te zijn geraakt – u

vreesde G. H. en zijn entourage omdat hij ermee gedreigd had om wraak te nemen op u en uw familie

Alija naar aanleiding van zijn opsluiting in de gevangenis ten gevolge van zijn veroordeling voor de
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onder meer door hem in het kader van een bloedwraak gepleegde moord op uw vader – bezwaarlijk

beschouwd kan worden als een vendetta (gjakmarrja), zoals die door de Kanun van Lekë Dukagjini in

een in de Balkan algemeen aanvaarde definitie beschreven werd.

In dit verband kan verwezen worden naar de positie van het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen

van de Verenigde Naties (UNHCR) dat sinds 2006 slachtoffers van bloedwraak als een “sociale groep”

beschouwt en oordeelde dat het bloedwraakfenomeen onder het toepassingsgebied van de Conventie

van Genève kan ressorteren en zo een onderscheid kan gemaakt worden met slachtoffers van

(geweld)daden van gemeen recht.

Zo heeft volgens het UNHCR een bloedwraak betrekking op de leden van één familie die leden van een

andere familie doden bij wijze van vergeldingsmaatregelen die worden uitgevoerd volgens een

eeuwenoude ere- en gedragscode.

Overeenkomstig de klassieke erecode in Albanië (de Kanun) kan een conflict maar als vendetta

beschouwd worden wanneer de wraaknemers publiekelijk het verlangen uiten om de in hun ogen

geschonden eer van hun familie of hun clan met bloed te herstellen.

Omwille van het publiekelijk karakter van de wens tot bloedwraak is elke bij de bloedwraak betrokken

persoon op de hoogte van het bestaan van de wraak, van de identiteit van de wraaknemer(s) en van de

motieven van de wraak. Een vendetta wordt volgens de Kanun binnen de 24 uur na de gepleegde

moord (nadat de eer van de wraaknemers werd geschonden) verkondigd door de tegenpartij. Alle door

de wraaknemers geviseerde mannen zien zich vanaf dan verplicht zich thuis op te sluiten uit angst te

worden gedood.

Dankzij traditioneel geregelde verzoeningsprocessen kunnen in een bloedvete verwikkelde families

tot een onderhandelde oplossing komen.

De definitie van bloedwraak overeenkomstig de Kanun sluit alle nieuwe vormen van wraak en haar

afgeleiden (hakmarrja) uitdrukkelijk uit en deze kunnen dan ook enkel beschouwd worden als

interpersoonlijke afrekeningen die zich slechts gedeeltelijk baseren op de principes van

bloedwraak zonder er echt één te zijn.

Vormen van wraak die zich niet aan de voorschriften van de Kanun houden, worden als dusdanig niet

als bloedwraak beschouwd en ressorteren bijgevolg niet onder het toepassingsgebied van

de Vluchtelingenconventie.

Aangezien de H.’s een familielid van de A.’s, i.e. uw vader, hebben vermoord en de A.’s hiervoor tot op

heden geen wraak hebben genomen, komt het in de traditionele bloedwraaklogica aan de A.’s, i.e. uw

familie, toe om wraak te nemen op de H.’s.

Dat G. H. wraak wil nemen omdat hij naar aanleiding van de door hem gepleegde moord in de

gevangenis is terechtgekomen is bijgevolg geenszins in overeenstemming te brengen met deze

traditionele bloedwraaklogica.

Dit erkende u ook meermaals (CGVS, p. 11; p. 14).

De wraakdreiging vanwege G. A. en zijn entourage is bijgevolg van louter gemeenrechtelijke

en interpersoonlijke aard en valt niet onder de criteria van de Vluchtelingenconventie.

Daarnaast kan er getwijfeld worden aan de ernst van de door u geschetste wraakdreiging vanwege G.

H..

U verklaarde in dit verband dat u vreesde dat G. H., die opgesloten is, en zijn entourage, die niet is

opgesloten, wraak zouden nemen naar aanleiding van zijn in zijn ogen onrechtvaardige opsluiting.

Hoewel u en één van uw ooms, met name uw oom N., volgens u de belangrijkste doelwitten zijn,

verklaarde u uitdrukkelijk dat de hele familie A. geviseerd wordt (CGVS, p. 13).

In dit opzicht komt het dan ook bevreemdend over dat, ondanks deze wraakdreiging die reeds kort na

de opsluiting van G. werd geuit, uw ooms, die in Albanië verblijven, normaal blijven werken, dat uw oom

N. die net als u één van de belangrijkste doelwitten zou zijn pas enkele weken geleden Albanië verlaten

zou hebben en dat verschillende familieleden die in het buitenland verblijven op al dan niet regelmatige

basis naar Albanië terugkeren (CGVS, p. 5-7; p. 12).

Deze houding van uw familieleden, die nochtans net als u, zij het in mindere mate, door de H.’s

geviseerd zouden worden, kan dan ook slechts moeilijk in overeenstemming gebracht worden met de

door u beweerde ernst van de wraakdreiging.

Zelfs al zou u de ernst van de wraakdreiging vanwege G. H. (en zijn entourage) aannemelijk

gemaakt hebben, dan nog dient vastgesteld te worden dat u geen overtuigende feiten of elementen

aangehaald heeft waaruit kan blijken dat u voor de door u aangehaalde interpersoonlijke en

gemeenrechtelijke problemen met G. H. (en zijn entourage) geen of onvoldoende beroep kon doen – of

in het geval van eventuele toekomstige problemen met hen bij een terugkeer naar Albanië zou kunnen

doen – op de hulp van en/of bescherming door de in Albanië aanwezige autoriteiten en dat er aldus

zwaarwegende gronden zouden zijn om aan te nemen dat er sprake is van een reëel risico op het lijden

van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.
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Immers, voordat internationale bescherming kan worden verleend aan een asielzoeker, dient

aangetoond te worden dat de asielzoeker geen aanspraak kan maken op nationale bescherming. Van

een asielzoeker mag dan ook redelijkerwijs worden verwacht dat hij eerst alle redelijke van hem te

verwachten mogelijkheden uitput om bescherming te krijgen in eigen land, hetgeen u niet gedaan heeft.

U heeft immers in Albanië nooit klacht neergelegd naar aanleiding van de wraakdreiging.

Uw motivatie om dit niet te doen, met name dat u vreesde dat het indienen van een klacht de problemen

zou verergeren (CGVS, p. 13), kan uw nalaten ter zake geenszins rechtvaardigen. De bedoeling van het

indienen van een klacht bestaat er precies in bescherming te verkrijgen tegen uw belager(s) en

eventuele verdere problemen die hij (zij) zou(den) kunnen veroorzaken te voorkomen. Indien de

autoriteiten niet op de hoogte worden gebracht van de feiten kunnen zij hiertegen vanzelfsprekend niet

optreden.

Verder blijkt nog uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt 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.

Dat de politie in Albanië steeds beter werkt, blijkt ook uit uw verklaringen. Hoewel G. H. na zijn

ontsnapping uit de gevangenis in 1997 jarenlang bescherming van een politieagent leek te genieten,

kwam hier ergens rond 2006 een einde aan, werd G. H. gearresteerd en zit hij momenteel nog steeds

zijn gevangenisstraf, die hij opgelegd kreeg naar aanleiding van de moord op uw vader, uit. Bovendien

blijkt uit uw verklaringen tevens dat verschillende familieleden van G. H., meer bepaald twee zonen,

naar aanleiding van één of meerdere moorden door de autoriteiten werden gearresteerd en opgesloten

(CGVS, p. 10-11).

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 het geheel van voorgaande bevindingen ben ik de mening toegedaan dat u niet alle

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

bescherming van de in Albanië opererende veiligheidsinstanties heeft uitgeput en dat u

aldus onvoldoende heeft aangetoond dat het verkrijgen van internationale bescherming voor u de enige

overgebleven uitweg was.

Tot slot kan er nog opgemerkt worden dat u niet aannemelijk gemaakt heeft daadwerkelijk zwaar onder

druk gezet te worden om naar aanleiding van de moord op uw vader bloedwraak te nemen.

U verklaarde in dit verband dat uw oom Nd. u tijdens een ruzie verweet dat u geen bloedwraak nam en

dat een ver familielid, Gi., en enkele kennissen hierop ook al gealludeerd hadden (CGVS, p. 14-16).

In dit verband dient er echter vastgesteld te worden dat uw oom Nd. uw enige oom is die u dit heeft

verweten en dat dit verwijt bovendien in een ruzie met hem kan gekaderd worden (CGVS, p. 15-16).

Toen u naar aanleiding van dit verwijt uw andere ooms en tantes contacteerde, waren zij geschokt door

de woorden van uw oom Nd. en vroegen ze zich zelfs af hoe het mogelijk was dat hij een dergelijk

discours had gehouden (CGVS, p. 15).

Overigens komt het erg bevreemdend over dat uw oom Nd. u enerzijds zou verwijten dat u geen

bloedwraak neemt en dat hij anderzijds zelf geen bloedwraak wenst te nemen uit vrees in de

gevangenis terecht te komen (CGVS, p. 14); dat hij in deze context van u zou verlangen dat u

bloedwraak zou nemen en dat u bijgevolg het risico zou lopen om zelf in de gevangenis terecht te

komen, is dan ook niet meteen aannemelijk en geloofwaardig.

Binnen uw (grote) familie zijn er hoe dan ook in totaal slechts twee mensen, i.e. uw oom Nd. en uw ver

familielid Gi., die vonden dat u bloedwraak moest nemen (CGVS, p. 16).

In het licht van bovenstaande vaststellingen kan er dan ook bezwaarlijk gesteld worden dat de

(psychologische) druk op u om naar aanleiding van de dood van uw vader bloedwraak te nemen ernstig

en zwaarwichtig is.

De door u beweerde druk op u om bloedwraak te nemen kan dan ook geenszins in overeenstemming

gebracht worden met een vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of met ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert werd aan uw administratieve dossier

toegevoegd.
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De door u in het kader van uw asielaanvraag neergelegde documenten kunnen bovenstaande

vaststellingen niet wijzigen.

Uw identiteit, uw nationaliteit en de identiteit en de nationaliteit van uw familieleden staan hier immers

niet ter discussie.

Ook aan het feit dat uw oom N. in zijn kindertijd per ongeluk D.Z. doodde, dat uw vader in 1993 in het

kader van een bloedwraak overleed en dat uw oom in 2006 zijn beklag deed bij de bevoegde minister

omdat G. H. nog steeds op vrije voeten was wordt niet meteen getwijfeld.

Dit doet echter geen afbreuk aan bovenstaande vaststellingen dat de huidige dreiging vanwege de H.’s

bezwaarlijk als een bloedwraakdreiging kan beschouwd worden, dat er getwijfeld kan worden aan de

ernst van deze dreiging en dat u hoe dan ook niet aannemelijk gemaakt heeft naar aanleiding van deze

dreiging over geen of onvoldoende beschermingsmogelijkheden in Albanië te beschikken.

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. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen

Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 22 december 2014 een schending in van de artikelen 48/3,

48/5 § 2, 48/6, 48/7 en 62 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna:

vreemdelingenwet).

Verzoeker laat gelden dat volgens de commissaris-generaal de wraakdreiging vanwege G. A. en zijn

entourage geen bloedwraak vormt in de traditionele zin, maar eerder een louter gemeenrechtelijke en

interpersoonlijke dreiging met als gevolg “dat, indien verzoeker een reëel risico loopt in geval van

terugkeer naar Albanië, hij de subsidiaire beschermingsstatus in plaats van de vluchtelingenstatus zou

moeten ontvangen”.

Waar de commissaris-generaal zijn redenering baseert op het feit dat G. H. wraak wil nemen omdat hij

naar aanleiding van de door hem gepleegde moord in de gevangenis is terechtgekomen, wat niet met

de traditionele bloedwraaklogica zou overeenkomen, wijst verzoeker erop dat de commissaris-generaal

zelf het verschil tussen een klassieke bloedwraak, genoemd gjakmarrja, en andere soorten wraak,

genoemd hakmarrja, als “subtiel maar belangrijk” beschrijft, onder verwijzing naar het CEDOCA-verslag.

Dit betekent volgens verzoeker dat de commissaris-generaal zelf erkent dat het verschil tussen de twee

soorten bloedwraak soms uiterst klein is en dat de commissaris-generaal stelt “een verschil qua definitie

van vendetta” vaststelt.

Verzoeker laat gelden dat ook de speciale verslaggever van de Verenigde Naties voor

buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige terechtstellingen “wijst er op dat er geen eenduidige

definitie is van de bloedwraakmoord”.

Volgens verzoeker is het UNHCR een gezaghebbende bron bij uitstek voor de interpretatie van de

Conventie van Genève en blijkt uit een brief die het UNHCR op 27 december 2013 aan de Raad en in

kopie aan de commissaris-generaal stuurde (zie inventaris, stuk 2) volgens verzoeker dat het UNHCR

geen enge, maar wel een ruime benadering van de bloedwraak hanteert, die “als factor moet worden

meegewogen in een holistische beoordeling van alle aspecten van het individuele geval”.

Volgens verzoeker is het feit dat de vervolger, hier G. A. en diens entourage, niet op een strikte manier

de regels van de Kanun volgen, dus volgens het UNHCR geen reden om hem de status van vluchteling

te weigeren.

Verzoeker voert verder aan dat de commissaris-generaal “twijfelt” aan de ernst van de wraakdreigingen.

Verzoeker stelt evenwel vast dat de commissaris-generaal uitdrukkelijk de vervolgingen waarvan hij

reeds het slachtoffer is geweest erkent, alsook dat hij door zijn moeder achtergelaten werd en dat hij

vanaf zijn zeventiende in de clandestiniteit moest leven.

In die omstandigheden moet volgens verzoeker hem overeenkomstig artikel 48/6 van de

vreemdelingenwet, het voordeel van de twijfel gegund worden.

Hij haalt aan dat hij ook op basis van artikel 48/7 van de vreemdelingenwet erkend had moeten worden.
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Volgens verzoeker volstaat het niet dat de commissaris-generaal “twijfelt” aan de ernst van de

wraakdreigingen, gezien volgens dit artikel de bewijslast in dit geval omgekeerd wordt en het dus aan de

commissaris-generaal is om aan te tonen dat er goede redenen zijn om aan te nemen dat die vervolging

of ernstige schade zich niet opnieuw zal voldoen.

Verzoeker wijst verder nog op een aantal bijkomende elementen die hij neerlegt en die, samen gelezen

met de reeds eerder neergelegde elementen en de niet betwiste verklaringen van verzoeker, volgens

hem bewijzen dat hij een risico op vervolging loopt in geval van terugkeer naar Albanië.

Het betreft een stuk houdende de gezinssamenstelling van M. A. (zie inventaris, stuk 3) waaruit blijkt dat

zij gescheiden is van haar man, die het slachtoffer van bloedwraak had kunnen worden, zodat haar

zonen A.A. en E.A. bijgevolg veel minder risico lopen het slachtoffer van de bloedwraak te worden.

Verzoeker stelt dat beide jongens in Italië leven en hij zal pogen een kopie van hun Italiaanse

verblijfsdocumenten te bekomen.

Hij voegt ook een bewijs toe (zie inventaris, stuk 4) dat zijn oom N. reeds in 2002 in het Verenigd

Koninkrijk asiel aanvroeg, wat volgens hem betekent dat de twee meest geviseerde familieleden,

namelijk zijn oom en verzoeker zelf toen hij 17 jaar oud werd, Albanië ontvlucht zijn. Verzoeker haalt

aan dat hij consequent is geweest aangezien hij jarenlang in zijn land in de clandestiniteit verbleef, en

nadien in erbarmelijk omstandigheden in Griekenland, om aan de bloedwraak te ontsnappen.

Verzoeker voegt ook een attest bij (zie inventaris, stuk 5) van de associatie “the peace reconciliation

missionaries of Albania”, die het bestaan van de bloedwraak bevestigt, evenals het feit dat hij in geval

van terugkeer naar zijn land van herkomst, in levensgevaar is. Verzoeker voegt eraan toe dat hij zich

bewust is van het bestaan van een verslag van de commissaris-generaal waaruit blijkt dat sommige

attesten van soortgelijke verenigingen niet altijd volledig betrouwbaar zijn (zie inventaris, stuk 6), maar

hij citeert dienaangaande de “immigration and refugee board of Canada” die stelt dat “it does not mean

that all attestation letters issued by those organizations contain false information”.

Hij voegt ook een bewijs bij (zie inventaris, stuk 7) dat G. H., ondanks het feit dat hij voor moord

veroordeeld werd en aan de justitie probeerde te ontsnappen, op 18 augustus 2003 per beslissing van

het gemeentebestuur van Shale, van naam kon veranderen.

Verder voegt hij nog een bewijs bij (zie inventaris, stuk 8) dat stelt dat het vonnis ten laste van G. H. niet

meer terug te vinden is omdat dit vonnis verbrand werd.

Waar de commissaris-generaal besluit dat de Albanese Staat aan verzoeker een bescherming tegen de

vervolging in de zin van artikel 48/5, § 2 van de vreemdelingenwet kan bieden, merkt verzoeker op dat

dit in schril contrast staat met bepaalde passages uit het CEDOCA-verslag. Volgens hem luidt ook het

besluit van een verslag (zie inventaris, stuk 9) van de Duitse regering van april 2014 over bloedwraak in

Albanië als volgt: “De zwakte van de Albanese Staat, uitgebreide corruptie en criminaliteit, evenals het

gebrek aan vertrouwen van de bevolking in het gerecht verhinderen de strijd tegen het fenomeen en

beperken de beschermingsmogelijkheden voor de betrokkenen”.

Volgens verzoeker gaat het, in acht genomen wat voorafgaat, niet op dat hij volgens de commissaris-

generaal klacht bij de politie had moeten indienen. Hij legt uit dat hij redenen had om te denken dat

zulke klacht zijn toestand en zijn blootstelling aan het gevaar voor zijn leven alleen maar zou

verergeren.

Verzoeker voert ook een schending aan van de artikelen 2 en 3 van het Europees Verdrag tot

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4

november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955 (hierna: EVRM).

Hij wijst erop dat hij verklaarde, bij terugkeer naar zijn land van herkomst, door de bloedwraak voor zijn

leven te vrezen en dat de commissaris-generaal daarbij van oordeel is dat de bloedwraak geen

bloedwraak in de traditionele zin van het woord is. Hij laat gelden dat dit niets verandert aan het risico

dat hij in geval van terugkeer zal lopen.

Hij resumeert de twee redenen die de commissaris-generaal ten gronde aanhaalt om zijn aanvraag te

verwerpen.

Het besluit van de commissaris-generaal dat verzoeker beroep kan doen op de bescherming van de

Albanese Staat, terwijl de vaststellingen vervat in het CEDOCA-verslag volgens verzoeker net tot het

tegenovergestelde besluit leiden, zou een schending van de artikelen 2 en 3 EVRM vormen.

Ook de afleiding door de commissaris-generaal uit het gedrag van verzoekers familieleden dat de

bedreigingen lastens hem niet ernstig zijn, maakt aldus verzoeker een schending uit van deze artikelen.

Verzoeker vraagt aan de Raad (zie p. 8) de beslissing van de commissaris-generaal te hervormen en

van hem de vluchtelingenstatus te erkennen.

2.1.2. Stukken
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Bij zijn verzoekschrift voegt verzoeker: “brief van het UNHCR”, “gezinssamenstelling van Mevrouw M.

A.”, “bewijs van het indienen van een asielaanvraag door de heer N. A. in het Verenigd Koninkrijk”,

“verklaring van de vereniging “The peace reconciliation missionaries of Albania””, “antwoorddocument

van het “Immigration and Refugee Board of Canada” van 1.2.2012”, “bewijs van de naamverandering

van de heer G. H.”, “attest betreffende het vonnis uitgesproken ten aanzien van de heer G. H.” en

“Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Albaniën – Blutrache, april 2014”.

In een aanvullende nota van 3 maart 2015 (zie p. 2), neergelegd ter terechtzitting, legt verzoeker neer

als “nieuwe stukken die de kans aanzienlijk groter maken dat hij in aanmerking komt voor de erkenning

als vluchteling of voor de subsidiaire bescherming” (sic): “kopie van de Italiaanse identiteitskaarten van

A.A. en E.A.”, een artikel uit een Albanese krant over een bezoek van Staatssecretaris Francken in

januari 2015 waaruit zou blijken dat de Belgische Staat zich de middelen gegeven heeft om de

authenticiteit van attesten na te kijken en een persmededeling van de N-VA van 22 januari 2015 die het

bestaan van nauwe contacten met de Albanese autoriteit bevestigt om de bewijswaarde van het door

verzoeker neergelegde attest na te kijken.

2.2. Beoordeling

2.2.1. Bevoegdheid

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

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

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

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

de grond van het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95).

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

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

2.2.2. Bewijslast

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

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

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

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

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

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

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84).

De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen

dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124).

Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden onderzocht en

men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7 oktober 2008, nr.

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

Genève, 1992, nr. 204).

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

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

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

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

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

bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.3. Vluchtelingenstatus

De Raad is van oordeel dat verzoeker geen gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3

van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet) aannemelijk maakt, om reden dat:

(i) de situatie die verzoeker beschrijft (zie het verhoorverslag van 7 november 2014, p. 11-14) niet

beschouwd kan worden als een “vendetta” (gjakmarrja) zoals die door de Kanun van Lekë Dukagjini in
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een in de Balkan algemeen aanvaarde definitie beschreven werd en die volgens UNHCR ressorteert

onder het toepassingsgebied van het Vluchtelingenverdrag;

(ii) de vaststelling dat verzoekers ooms, die in Albanië verblijven, normaal zijn blijven werken, dat zijn

oom N. -die net als verzoeker één van de belangrijkste doelwitten zou zijn- pas enkele weken geleden

Albanië verlaten zou hebben en dat verschillende familieleden die in het buitenland verblijven, op al dan

niet regelmatige basis naar Albanië terugkeren (het verhoorverslag, p. 5-7, 12, 13), niet in

overeenstemming kan worden gebracht met de voorgehouden ernst van de wraakdreiging, die reeds

kort na de opsluiting van G. werd geuit;

(iii) verzoeker niet aantoont dat hij geen of onvoldoende beroep kon doen -of in geval van nieuwe

problemen bij een eventuele terugkeer naar Albanië zou kunnen doen- op de hulp en/of bescherming

van de Albanese autoriteiten (zie het verhoorverslag, p. 11-13; zie het verhoorverslag van E.Z., p. 14,

15), temeer gezien uit de informatie door de commissaris-generaal toegevoegd aan het administratief

dossier, blijkt 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

vreemdelingenwet;

(iv) verzoeker niet aantoont daadwerkelijk zwaar onder druk gezet te worden om naar aanleiding van de

moord op zijn vader bloedwraak te nemen (zie het verhoorverslag, p. 14-16).

In zijn verzoekschrift voert verzoeker aan dat de commissaris-generaal zelf het verschil tussen een

klassieke bloedwraak, genoemd “gjakmarrja”, en andere soorten wraak, genoemd hakmarrja”, als

“subtiel maar belangrijk” beschrijft, onder verwijzing naar het CEDOCA-verslag.

Dit betekent volgens verzoeker dat de commissaris-generaal zelf erkent dat het verschil tussen de twee

soorten bloedwraak soms uiterst klein is en dat de commissaris-generaal “een verschil qua definitie van

vendetta” vaststelt.

Verzoeker laat gelden dat ook de speciale verslaggever van de Verenigde Naties voor

buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige terechtstellingen “er op wijst dat er geen eenduidige

definitie is van de bloedwraakmoord”.

Volgens verzoeker is het UNHCR een gezaghebbende bron bij uitstek voor de interpretatie van het

Vluchtelingenverdrag en blijkt uit een brief die het UNHCR op 27 december 2013 aan de Raad en in

kopie aan de commissaris-generaal stuurde (zie inventaris, stuk 2) dat het UNHCR geen enge, maar

wel een ruime benadering van de bloedwraak hanteert, die “als factor moet worden meegewogen in een

holistische beoordeling van alle aspecten van het individuele geval”.

Vooreerst merkt de Raad op dat de opmerkingen van verzoeker dat het verschil tussen de twee soorten

“bloedwraak” soms uiterst klein is, dat de commissaris-generaal “een verschil qua definitie van vendetta”

vaststelt, dat de speciale verslaggever van de Verenigde Naties, voor buitengerechtelijke,

standrechtelijke of willekeurige terechtstellingen “wijst er op dat er geen eenduidige definitie is van de

bloedwraakmoord” en dat het UNHCR geen enge, maar wel een ruime benadering van de bloedwraak

zou hanteren, niet aantoont dat de door verzoeker beschreven situatie strookt met de vendetta zoals die

door de Kanun van Lekë Dukagjini in een in de Balkan algemeen aanvaarde definitie beschreven werd

en die volgens UNHCR ressorteert onder het toepassingsgebied van het Vluchtelingenverdrag.

Verzoeker toont met zijn opmerkingen niet aan dat de informatie die door de commissaris-generaal werd

toegevoegd aan het administratief dossier (zie “COI Focus: Albanië: Bloedwraak” van 27 augustus

2014, p. 8, 9), foutief is of dat deze informatie verkeerd werd geïnterpreteerd, temeer gezien verzoeker

nalaat enige andersluidende informatie voor te leggen.

Het komt nochtans aan verzoeker toe om met concrete en objectieve gegevens aan te tonen dat de

betreffende informatie niet correct is.

Volledigheidshalve stelt de Raad vast dat, bij het beoordelen van voornoemde informatie, het advies van

het UNHCR betreffende de interpretatie van de definitie van bloedwraak -door verzoeker gevoegd aan

zijn verzoekschrift- wél degelijk in overweging heeft genomen.

De Raad treedt de commissaris-generaal bij waar hij, op basis van alle informatie in het administratief

dossier, waaronder het advies van UNHCR, tot het besluit is gekomen dat de wraakdreiging vanwege

G.H. en diens entourage niet in overeenstemming te brengen is met de traditionele bloedwraaklogica en

aldus geen verband houdt met de criteria bepaald in het Vluchtelingenverdrag.

In zijn verzoekschrift wordt aangevoerd dat verzoeker overeenkomstig artikel 48/6 van de

vreemdelingenwet, het voordeel van de twijfel gegund moet worden.

Hij stelt dat hij op basis van artikel 48/7 van de vreemdelingenwet erkend had moeten worden.
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Volgens verzoeker volstaat het immers niet dat getwijfeld wordt aan de ernst van de wraakdreigingen,

gezien volgens dit artikel de bewijslast in dit geval omgekeerd wordt en het dus aan de commissaris-

generaal was om aan te tonen dat er goede redenen zijn om aan te nemen dat die vervolging of ernstige

schade zich niet opnieuw zal voldoen.

Vooreerst merkt de Raad op dat het weerlegbaar vermoeden van artikel 48/7 van de vreemdelingenwet

pas ontstaat wanneer de reeds ondergane vervolging of ernstige schade door de asielzoeker afdoende

is aangetoond conform de principes vastgelegd in artikel 48/6 vanvoormelde wet, namelijk aan de hand

van bewijsstukken of, bij gebrek hieraan, volgens de cumulatieve voorwaarden ter zake bepaald.

In casu maakt verzoeker niet aannemelijk dat hij reeds een vervolging of ernstige schade onderging,

gezien:

(i) verzoekers ooms, die in Albanië verblijven, normaal zijn blijven werken, dat zijn oom N. -die net als

verzoeker één van de belangrijkste doelwitten zou zijn- pas enkele weken geleden Albanië verlaten zou

hebben en dat verschillende familieleden die in het buitenland verblijven, op al dan niet regelmatige

basis naar Albanië terugkeren (het verhoorverslag, p. 5-7, 12,13), niet in overeenstemming kan worden

gebracht met de beweerde ernst van de wraakdreiging, die reeds kort na de opsluiting van G. werd

geuit;

(ii) verzoeker niet aantoont dat hij geen of onvoldoende beroep kon doen -of in geval van nieuwe

problemen bij een eventuele terugkeer naar Albanië zou kunnen doen- op de hulp en/of bescherming

van de Albanese autoriteiten (zie het verhoorverslag, p. 11-13; zie het verhoorverslag van E.Z., p. 14-

15), temeer gezien uit de informatie door de commissaris-generaal toegevoegd aan het administratief

dossier, blijkt 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

vreemdelingenwet.

Bijgevolg kan verzoeker zich niet beroepen op artikel 48/6 van de vreemdelingenwet, gezien hij niet in

grote lijnen als geloofwaardig kan worden beschouwd en de criteria van artikel 48/6 cumulatief dienen te

worden vervuld.

Aangaande de bescherming van de Albanese autoriteiten tegen de vervolging in de zin van artikel 48/5,

§ 2 van de vreemdelingenwet, wordt in het verzoekschrift opgeworpen op dat dit in schril contrast staat

met bepaalde passages uit het CEDOCA-verslag.

Volgens verzoeker luidt ook het besluit van een verslag (zie inventaris, stuk 9) van de Duitse regering

van april 2014 over bloedwraak in Albanië als volgt: “De zwakte van de Albanese Staat, uitgebreide

corruptie en criminaliteit, evenals het gebrek aan vertrouwen van de bevolking in het gerecht

verhinderen de strijd tegen het fenomeen en beperken de beschermingsmogelijkheden voor de

betrokkenen”.

Volgens verzoeker gaat het, in acht genomen wat voorafgaat, niet op dat hij volgens de commissaris-

generaal klacht bij de politie had moeten indienen. Hij legt uit dat hij redenen had om te denken dat

zulke klacht zijn toestand en zijn blootstelling aan het gevaar voor zijn leven alleen maar zou

verergeren.

Vooreerst wijst de Raad erop dat internationale bescherming slechts kan worden verleend indien blijkt

dat de asielzoeker geen enkele aanspraak kan maken op nationale bescherming en dat van verzoeker

aldus mag worden verwacht dat hij eerst alle mogelijkheden uitputte om bescherming te verkrijgen in

eigen land.

De Raad stelt vast dat verzoeker in Albanië nooit klacht heeft neergelegd naar aanleiding van de

wraakdreiging (zie het verhoorverslag, p. 13).

Uit verzoekers verklaringen blijkt verder dat, hoewel G. H. na zijn ontsnapping uit de gevangenis in

1997, jarenlang bescherming van een politieagent leek te genieten, hier ergens rond 2006 een einde

aan kwam, dat G. H. werd gearresteerd en dat hij momenteel nog steeds zijn gevangenisstraf uitzit, die

hij opgelegd kreeg naar aanleiding van de moord op verzoekers vader; bovendien blijkt uit verzoekers

verklaringen tevens dat verschillende familieleden van G. H., meer bepaald twee zonen, naar aanleiding

van één of meerdere moorden door de autoriteiten werden gearresteerd en opgesloten (zie het

verhoorverslag, p. 10,11).

Zodoende toont verzoeker niet aan dat de Staat, noch partijen of internationale organisaties die de Staat

of een aanzienlijk deel van zijn grondgebied beheersen, geen bescherming kunnen of willen bieden

tegen de beweerde vervolging of ernstige schade.

Bovendien blijkt uit de informatie door de commissaris-generaal toegevoegd aan het administratief

dossier, 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

vreemdelingenwet.

Verzoekers verwijzingen naar passages uit het CEDOCA-verslag en naar een passage uit een verslag

van de Duitse regering van april 2014, toegevoegd aan het verzoekschrift, tonen niet aan dat

voornoemde informatie van recentere datum van het verslag (“COI Focus: Albanië:

Beschermingsmogelijkheden” van 4 juli 2014) foutief is of dat deze informatie verkeerd werd

geïnterpreteerd.

De Raad sluit zich aan bij de inhoud van voornoemde informatie in het administratief dossier. Deze

informatie is gesteund op velerlei bronnen en werd verzameld in het kader van een CEDOCA-

onderzoek, verricht door een gespecialiseerd en onpartijdig ambtenaar.

De door verzoeker bij zijn verzoekschrift gevoegde stukken kunnen bovenstaande vaststellingen niet

wijzigen.

Uit het neergelegde certificaat van gezinssamenstelling van 9 december 2014 (stuk 3) blijkt louter dat

verzoekers tante M.I. gescheiden is.

De door verzoeker bijgebrachte documenten aangaande de asielaanvraag van zijn oom N.A. in het

Verenigd Koninkrijk in 2002 (stuk 4), geven niet aan op basis van welke motieven zijn oom asiel

aanvroeg. Daarnaast blijkt uit het neergelegde “Monthly Progress Report to Detainees” van 1 juli 2002

dat de asielaanvraag van verzoekers oom op 15 mei 2002 werd geweigerd en dat de beroepsprocedure

nog hangende was. Verzoeker laat echter na de uitkomst van de asielprocedure van zijn oom mee te

delen en beperkt zich eveneens tot het neerleggen van enkel de eerste pagina van het verhoor van zijn

oom door het “Home Office Immigration and Nationality Directorate” van 12 mei 2002, met name (een

deel van) de inleiding waarin de persoonsgegevens zijn opgenomen.

Derhalve laat verzoeker de Raad in het ongewisse over de precieze asielmotieven en verklaringen van

zijn oom.

De Raad benadrukt dat een verzoek om internationale bescherming op individuele basis plaatsvindt en

daarbij rekening wordt gehouden met, onder meer, alle relevante feiten in verband met het land van

herkomst op het tijdstip van de beslissing, met de door verzoeker afgelegde verklaringen en

overgelegde stukken en met de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van verzoeker.

Elke aanvraag dient met andere woorden individueel te worden onderzocht waarbij de aanvrager op een

voldoende concrete manier dient aan te tonen dat hij een gegronde vrees voor vervolging of een

persoonlijk risico op ernstige schade loopt.

Met betrekking tot het door “The Peace Reconciliation Missionaries of Albania” uitgereikte attest (stuk

5), merkt de Raad op dat uit de informatie door de commissaris-generaal toegevoegd aan het

administratief dossier, blijkt dat attesten die het bestaan van een bloedwraak bevestigen gemakkelijk

kunnen worden gekocht in Albanië.

De Raad hecht derhalve geen bewijswaarde aan dergelijke stukken.

Het citaat van de “immigration and refugee board of Canada” die stelt dat “it does not mean that all

attestation letters issued by those organizations contain false information” doet hieraan geen afbreuk.

In het bij het verzoekschrift gevoegde rapport van 1 februari 2012 (zie “Purchase of False Attestation

Letters”) wordt immers eveneens melding gemaakt van het feit dat er valse attesten gekocht kunnen

worden en dat de Albanese Minister van Binnenlandse Zaken een “task force” heeft opgericht om het

probleem van valse bloedwraakdocumenten voor asielzoekers te onderzoeken.

Wat de documenten aangaande de naamsverandering van G.H. en de vernietiging van het vonnis

uitgesproken tegen G.H. (stukken 7 en 8) bovenstaande motieven kunnen wijzigen, temeer gezien uit

verzoekers verklaringen blijkt dat G.H. actueel de gevangenisstraf uitzit die hij opgelegd kreeg naar

aanleiding van de moord op verzoekers vader (zie het verhoorverslag, p. 10-12).

De ter zitting neergelegde stukken doen evenmin afbreuk aan bovenstaande vaststellingen.

De “kopie van de Italiaanse identiteitskaarten van A.A. en E.A.”, de zonen van M.A. die in Italië leven en

door de scheiding van hun ouders veel minder risico zouden lopen het slachtoffer van de bloedwraak te

worden, hebben geen uitstaans met verzoekers individuele situatie.

Waar verzoeker een artikel uit een Albanese krant over een bezoek van Staatssecretaris Francken in

januari 2015 neerlegt, waaruit zou blijken dat de Belgische Staat over de mogelijkheid beschikt om de

authenticiteit van attesten te controleren, en een persmededeling van de N-VA van 22 januari 2015

neerlegt, die het bestaan van nauwe contacten met de Albanese autoriteiten bevestigt om de

bewijswaarde van het door verzoeker neergelegde attest na te kijken, en hij in de aanvullende nota

aanvoert dat het niet volstaat om te stellen geen bewijswaarde te hechten aan dergelijke stukken,

gezien rechtspraak van het EHRM van 2 oktober 2012 zou stellen dat verzoekers aanvraag niet

verworpen kan worden “zonder eerst die vereniging te contacteren, ten einde de bewijswaarde van het

document na te kijken”, antwoordt de Raad dat de bewijslast inzake de gegrondheid van een
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asielaanvraag in beginsel op de asielzoeker zelf rust; zoals iedere burger die om een erkenning vraagt,

moet ook de asielzoeker aantonen dat zijn aanvraag gerechtvaardigd is.

Het komt bijgevolg in de eerste plaats aan verzoeker toe om aan de hand van een coherent relaas,

achtergrondkennis van zijn leefwereld en voor zijn relaas relevante elementen de waarachtigheid ervan

aannemelijk te maken, quod non in casu, gelet op bovenstaande vaststellingen.

De Raad wijst erop dat er slechts sprake is van een onderzoeksplicht in hoofde van de asielinstanties in

zoverre de asielzoeker verifieerbare elementen heeft aangebracht waarvan redelijkerwijs mag worden

verwacht dat deze nader worden onderzocht. Geen enkele bepaling of beginsel verplicht de met het

onderzoek van de asielaanvraag belaste instanties de vreemdeling bij te staan in zijn inspanningen om

de status van vluchteling te bekomen en de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling zelf op te

vullen (RvS, nr. 164.792 van 16 november 2006). Bovendien dient de commissaris-generaal niet te

bewijzen dat de voorgehouden feiten onwaar zijn.

Waar verzoeker verwijst naar het arrest “Singh et autres c. Belgique” van 2 oktober 2012 van het

EHRM, waarin België veroordeeld werd in een zaak van Sikhs die als afgewezen asielzoekers naar

Moskou dreigden te worden teruggestuurd, merkt de Raad nog op dat dit arrest er enkel op wijst dat de

nationale asielinstanties, wanneer er twijfels bestaan omtrent de voorgehouden nationaliteit en

verblijfplaatsen van een asielzoeker en deze asielzoeker vervolgens documenten aanbrengt die deze

twijfels zouden kunnen wegnemen, de plicht hebben deze documenten te onderzoeken om zo meer

zekerheid te verkrijgen over het al dan niet bestaan van een risico blootgesteld te worden aan een in

artikel 3 EVRM verboden handeling voor betrokkenen in hun land van herkomst.

Verzoeker gaat er bij een selectieve lezing van voormeld arrest, echter aan voorbij dat zijn

asielaanvraag niet werd afgewezen omwille van twijfels omtrent diens voorgehouden nationaliteit en

verblijfplaats, doch wel omdat hij zijn vrees voor vervolging niet aannemelijk maakt en evenmin aantoont

dat hij niet op de bescherming van de Albanese autoriteiten kan rekenen.

De Raad besluit aldus dat, zelfs al zou de Belgische Staat zich inderdaad de middelen hebben gegeven

om de authenticiteit van attesten na te kijken en zelfs al zouden er nauwe contacten bestaan met de

Albanese overheid, de asielinstanties in casu geenszins verplicht waren of zijn “die vereniging te

contacteren, ten einde de bewijswaarde van het document na te kijken”, temeer gezien uit de informatie

door de commissaris-generaal toegevoegd aan het administratief dossier reeds blijkt dat attesten die het

bestaan van een bloedwraak bevestigen, in Albanië gemakkelijk tegen betaling kunnen worden

verkregen.

Gelet op bovenstaande vaststellingen wordt in hoofde van verzoeker geenvrees in de zin van artikel 1

van het Vluchtelingenverdrag in aanmerking genomen.

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

2.2.4. Subsidiaire beschermingsstatus

Daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2, § 1 van

vreemdelingenwet bepaalde bevoegdheid, geen uitspraak doet over een verwijderingsmaatregel (RvS

24 juni 2008, nr. 184.647), stemmen de artikelen 2 en 3 EVRM inhoudelijk overeen met artikel 48/4, § 2,

a) en b) van de vreemdelingenwet. Aldus wordt getoetst of in hoofde van verzoekster een reëel risico op

ernstige schade bestaande uit doodstraf of executie, dan wel foltering of onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie,

2009, http://curia.europa.eu).

Verzoekers relaas kan ook niet als basis dienen voor een toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de vreemdelingenwet.

Verzoeker brengt geen andere elementen aan die wijzen op een reëel risico op ernstige schade in de

zin van voormelde wetsbepalingen.

Verzoeker voert tevens 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 over algemeen

bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

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

toegekend.
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2.2.5. Besluit

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

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

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

3. Kosten

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende

partij.

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.

Artikel 3

De kosten van het beroep, begroot op 175 euro, komen ten laste van de verzoekende partij.

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

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME M. BONTE


