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nr. 44 121 van 28 mei 2010

in de zaken RvV X / IV en 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 de verzoekschriften dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 1 maart 2010 en 3

maart 2010 heeft ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen van 1 februari 2010.

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 26 maart 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 21 april 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. VERBOVEN loco advocaat J. VAN KELST, en van advocaat

A. HENDRICKX loco advocaat J. DOUWEN, die verschijnen voor de verzoekende partij, en van attaché

J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Blijkens de bestreden beslissing luidt het asielrelaas als volgt:

“Volgens uw verklaringen bezit u de Albanese nationaliteit en bent u afkomstig uit Gjinaj Has (Kukës).

In 1999 trok u samen met een neef en enkele vrienden naar het Verenigd Koninkrijk waar u als

etnische Albanees uit Kosovo asiel vroeg. U had Albanië verlaten omdat u meende er geen toekomst te

hebben en omdat u wou studeren. In 2001 werd uw asielaanvraag er geweigerd. U verbleef sindsdien

illegaal in het Verenigd Koninkrijk. U had er een relatie met Lorna Brand met wie u een dochter kreeg.

In 2007 werd u door de Britse migratiediensten gevat en gerepatrieerd naar Albanië. Uw relatie met

Lorna was toen al beëindigd. U keerde terug naar Gjinaj Has vanwaar u na 27 dagen naar Tirana ging.

Tijdens uw verblijf in het Verenigd Koninkrijk werd uw broer M.(…) op 24 mei 2005 vermoord in Prizren

(Kosovo). M.(…) was samen met zijn vriend P.(…) naar Kosovo gegaan omdat P.(…) nog geld te goed

had van de familie G.(…). Aangekomen bij het huis van de G.(…)’s werd hen gezegd naar een ander

huis te gaan om het geld op te halen. Onderweg werden M.(…) en P.(…) doodgeschoten. Twee weken
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later werd de vermoedelijke dader door de Kosovaarse autoriteiten gearresteerd. De man werd

veroordeeld tot een gevangenisstraf van een zestal jaar. Na zes maanden werd hij echter vrijgelaten.

Uw familie vermoedt dat de man zich tegen betaling heeft voorgedaan als de echte dader. Het gerucht

ging dat A.(…) G.(…) de echte dader zou zijn en naar Bulgarije is getrokken. Dit gerucht werd bevestigd

door de burgemeester van G.(…), die een verwant is van de G.(…)’s.

Uw ouders klaagden de rechtsgang in Kosovo oa aan bij een rechtbank in Tirana en bij het parket. Die

liet hen weten dat volgens de beschikbare informatie, de dader is opgesloten.

P.(…)’s familie had ondertussen een bloedwraak uitgeroepen over de familie G.(…). Uw oudste broer

F.(…) wou dit ook, maar uw vader en andere broers weigerden hieraan toe te geven. Voor de rechtzaak

had uw vader echter gesteld dat de G.(…)’s vrij konden rondlopen buiten Kukës. Eens ze in Kukës

zouden aankomen, zouden ze gedood worden. Na de rechtzaak zei uw vader dat de dood van M.(…)

moest vergeven worden. F.(…) wou wraak omdat de G.(…)’s, tegen de regels van de Kanun in, de

moord op M.(…)niet bekend hadden. De G.(…)’s stuurden 1 keer een oom aan wie uw familie vroeg

waarom ze de moord niet bekenden.

Op 16 januari 2008 werd A.(…) G.(…) in Gjakovë door onbekenden vermoord.

De G.(…)’s verdenken uw familie en P.(…)’s familie achter de moord te zitten, waarop ze lieten weten

wraak te zullen nemen. Sindsdien bleef uw familie thuis binnen. Uw vader en de familie van P.(…)

werden door de politie ondervraagd en beiden lieten weten niets met de moord te maken te hebben.

Door de rechtbank in Kukës werden uw familie en P.(…)’s familie in mei 2008 onschuldig bevonden aan

de moord op A.(…). De G.(…)’s gingen niet akkoord met het vonnis en dienden beroep in bij een

rechtbank in Prishtinë, waar de zaak op 15 april 2010 zou behandeld worden.

Enkele maanden na het vonnis van de rechtbank in Kukës stuurde uw familie twee ooms naar de familie

G.(…) in de hoop tot een verzoening te komen. De G.(…)’s lieten weten uw familie nog steeds te

verdenken.

In september 2008 trok u met een Schengenvisum naar Griekenland. U had uw visum gekregen op

basis van medische redenen. Sinds uw breuk met uw partner in het Verenigd Koninkrijk deed u aan

zelfmutilatie. U wou in Griekenland werken om er dan opnieuw een visum te krijgen. Na vier maanden

keerde u terug naar Albanië waar u opnieuw een visum hoopte te krijgen.

Omdat u zich niet langer veilig voelde, wachtte u uw visum niet langer af en verliet u begin februari

opnieuw het land, richting België waar u op 9 februari 2009 asiel vroeg.

In België aangekomen vernam u van uw zus dat A.(…)’s broer liet weten in Bulgarije te zijn en te weten

dat u in België bent waar hij gemakkelijk naartoe kan reizen.”

Verzoeker betwist deze beschrijving niet.

1.2. De motivering van de bestreden beslissing luidt als volgt:

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

administratieve dossier, stel ik vast dat ik u noch de status van vluchteling, noch het subsidiair

beschermingsstatuut kan geven. U heeft immers onvoldoende feiten of elementen aangehaald waaruit

een 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 zou kunnen blijken.

Vooreerst dient vastgesteld te worden dat u niet het minste begin van bewijs kan voorleggen van

uw identiteit en van de door u ingeroepen problemen met de familie G.(…).

Niettegenstaande het feit dat zowel na de moord op M.(…) als op de moord van A.(…) G.(…) een

rechtzaak werd gevoerd waarbij uw familie een betrokken partij was, kan u hiervan geen enkel

document voorleggen.

U bent evenmin in het bezit van documenten die de verschillende pogingen van uw ouders om de

rechtsgang van het proces nav de moord op uw broer aan te klagen kunnen staven CGVS, p. 12 en 17).

Nochtans verklaarde u in het bezit te zijn van dergelijke stavingsstukken en zou u ze overmaken aan het

Commissariaat-generaal. Tot op heden heeft u nagelaten dit te doen.

Verder is het volgens algemene rechtsbeginselen onmogelijk dat de familie G.(…) bij een rechtbank in

Prishtinë (Kosovo) beroep aantekent tegen een vonnis van een rechtbank in Kukës (Albanië). Uw

algemene geloofwaardigheid wordt door deze vaststellingen volledig ondermijnd.

Verder blijkt uit uw verklaringen dat u na een verblijf van vier maanden in Griekenland vanaf

september 2008 vrijwillig bent teruggekeerd naar Albanië.

Dergelijke terugkeer is geenszins in overeenstemming met een 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. Gezien het feit dat uw familie reeds sinds januari 2008 wordt zou worden
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door de familie G.(…), kan uw verklaring teruggekeerd te zijn in de hoop een nieuw visum te kunnen

bemachtigen geenszins als afdoende uitleg weerhouden worden.

Hoe dan ook, uit uw verklaringen blijkt dat u uw land heeft verlaten na een aanhoudend conflict

tussen uw familie en de familie G.(…) nav de moord op uw broer M.(…) en de daaropvolgende moord

op A.(…) G.(…).

Zowel de familie G.(…) als enkele van uw familieleden zijn voorstander van het wreken van de moord op

resp. A.(…) en M.(…).

Geen van beide families onderneemt concrete pogingen om tot een verzoening te komen.

Uit uw verklaringen blijkt nergens dat u naar aanleiding van voornoemde problemen met de G.(…)’s of in

geval van een herhaling van dergelijke feiten na een eventuele terugkeer naar Albanië geen beroep

had/zou kunnen doen op bescherming van de plaatselijke of hogere autoriteiten in uw land.

Vooreerst stelde u dat u noch uw familie ooit problemen heeft gekend met de politie of enige andere

autoriteit in uw land (CGVS, p.15). Verder werd na de moord op M.(…) een rechtzaak gehouden waarbij

de vermoedelijke dader werd veroordeeld tot een gevangenisstraf (CGVS, p.6).

Hoewel u meent dat het niet de echte dader betreft, kan u geen concrete aanwijzingen

aanbrengen waaruit dit zou blijken (CGVS, p.6-8).

Ook na de moord op A.(…) werd een rechtzaak gehouden waarbij uw familie werd gehoord. Uw familie

werd toen vrijgesproken (CGVS, p.11-12).

Verder blijkt uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie als

bijlage aan het administratieve dossier werd gevoegd dat de Albanese overheid streng optreedt tegen

gevallen van bloedwraak en hiervoor zelfs speciale politie-eenheden en rechtbanken heeft opgericht. Zo

werd op 1 januari 2004 een Serious Crime Court opgericht. Dit is een parallel systeem naast het

bestaande rechtssysteem. In 2006 en 2007 werden verschillende daders van bloedvetes berecht door

deze rechtbank. De strafwet werd aangepast en er werd een straf van niet minder dan 25 jaar gezet op

moord met voorbedachten rade in het kader van een bloedwraak, terwijl op een gewone moord

met voorbedachten rade een straf tussen de 15 en 25 jaar gevangenisstraf is voorzien. Op 7 januari

2004 werden 12 procureurs aangesteld die zich specifiek bezighouden met georganiseerde

misdaad, mensenhandel, drugs en bloedwraak. In mei 2005 keurde het parlement een wet goed die

voorziet in de oprichting van een coördinatieraad die een nationale strategie moet uitstippelen in de

strijd tegen bloedwraak. Voor de aanpak van het fenomeen vendetta is er samenwerking op

institutioneel niveau tussen de overheid en de verzoeningscommissies. De vooruitgang in de strijd tegen

vendetta blijkt voornamelijk uit de daling van het aantal moorden die toe te schrijven zijn aan

bloedwraak. Door het effectievere optreden van de politie en de snellere en strengere bestraffingen van

de daders ontstaat er tevens een sterk ontradend effect om wraak te nemen. De autoriteiten

heropenden in 2007 eveneens verschillende onopgeloste moordzaken en misdaden in het kader van

bloedvetes om een einde te maken aan de straffeloosheid.

Er kan dus geenszins gesteld worden dat de Albanese overheid geen stappen zou ondernemen om het

probleem van de bloedwraak in Albanië aan te pakken. Gelet op bovenstaande vaststellingen kan u

noch het vluchtelingenstatuut, noch de subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden.”

1.3. De Commissaris-generaal weigert van verzoeker de erkenning van de status van vluchteling en de

toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

2. Over de rechtspleging

Verzoeker heeft tegen de bestreden beslissing twee verzoekschriften ingediend. In het belang van een

goede rechtsbedeling is het aangewezen beide beroepen wegens verknochtheid samen te voegen.

3. Over de gegrondheid van het beroep

3.1.1. Verzoeker voert in zijn verzoekschrift van 26 februari 2010, gekend bij de Raad onder

dossiernummer 50.813, een schending aan van de materiële motiveringsplicht, van het

zorgvuldigheidsbeginsel en van het redelijkheidsbeginsel.

Hij wijst er vooreerst op dat de Commissaris-generaal blijkbaar geloof hecht aan zijn feitenrelaas gezien

“hierbij door de Commissaris-generaal niet de minste kanttekening wordt geplaatst”.

Hij laat nadien gelden dat de motivering van de bestreden beslissing onjuist is gezien niet geoordeeld

werd op grond van de juiste feiten; zijn familie zou wél degelijk een poging ondernomen hebben om tot

verzoening te komen.
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Verzoeker wijst er verder op dat hij duidelijke en consistente verklaringen heeft afgelegd en dat er geen

onvolkomenheden en tegenstrijdigheden te vinden waren in zijn asielrelaas. Dit moet volgens hem

volstaan om aan te nemen dat hij het slachtoffer is geworden van vervolgingen in de zin van het Verdrag

van Genève.

Als reden voor het niet neerleggen van de stavingstukken die hij beloofd had bij te brengen voor het

Commissariaat-generaal, geeft verzoeker op dat dit gebeurd is “om redenen buiten zijn wil”; deze dienen

hem namelijk te worden toegezonden vanuit zijn land van herkomst. Bovendien, zo stelt hij, kan het hem

niet kwalijk genomen worden dat hij geen bewijsstukken kan voorleggen met betrekking tot de

vervolgingen, “gezien hij behoord (sic) tot de familie die betrokken is bij een incident met een andere

familie”. Hij legt uit dat het zijn familie is die betrokken is bij de procedures, niet “hij als enig persoon”.

Hij hekelt het feit dat de Commissaris-generaal de ontvangst van deze stukken niet heeft afgewacht

vooraleer een beslissing te nemen terwijl hij nochthans hiertoe “de nodige demarches” genomen heeft.

Volgens hem is dan ook het redelijkheidsbeginsel geschonden.

Verzoeker is verder van mening dat in zijn land van herkomst bloedwraak nog steeds een reëel

probleem is, ookal maakt de Albanese overheid extra middelen vrij ter bestrijding van dergelijke

fenomeen. Hij stelt ook dat er geen grondig onderzoek werd gevoerd naar de moord van zijn broer en

heeft het over “een schijnproces”. Hij houdt vol geen bescherming te kunnen genieten van de

plaatselijke autoriteiten tegen deze familievete -die volgens verzoeker niet betwist wordt door de

Commissaris-generaal- en meent dat dit een vervolging uitmaakt in de zin van het Verdrag van Genève.

Verder geeft verzoeker een theoretische uiteenzetting weer van het zorgvuldigheidsbeginsel en verwijst

hieromtrent naar rechtspraak van de Raad van State. Volgens hem vereist dit beginsel niet alleen dat er

een “zorgvuldige ontleding” moet gebeuren van de feiten, maar ook dat “de overheid met de eigen

bijgebrachte gegevens rekening houdt, ook al zijn deze ten gunste van verzoeker”.

Dat hij vanuit Griekenland vrijwillig teruggekeerd is naar zijn land van herkomst, doet volgens verzoeker

geen afbreuk aan zijn vrees voor vervolging in zijn land; hij vreesde bij zijn terugkeer wel degelijk vervolg

te worden en hij was nadien genoodzaakt om zijn land dan illegaal te verlaten.

3.1.2. Verzoeker voert aangaande de weigering van de subsidiaire beschermingsstatus een schending

in van de formele motiveringsplicht, van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen en van artikel 57/6 van voormelde wet van 15

december 1980.

Hij stelt dat er in de bestreden beslissing “geen enkele zinnige motivering” werd opgenomen waarom

aan hem deze beschermingsstatus niet werd toegekend.

3.2. Verzoeker laat ook in zijn verzoekschrift van 3 maart 2010, en gekend bij de Raad onder

dossiernummer 50.948, gelden dat de bestreden beslissing niet afdoende gemotiveerd is wat volgens

hem een schending uitmaakt van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van bestuurshandelingen en van artikel 62 van voormelde wet van 15 december 1980.

Hij stelt dat de argumenten van de Commissaris-generaal “elke grond missen, en alleszins geen reden

vormen om de asielaanvraag van verzoeker af te wijzen”.

Volgens hem blijkt “zowel uit bekende info over Kosovo/Albanië eveneens uit het persoonlijk relaas van

verzoeker” dat het “duidelijk” is dat hij in de toekomst gevaar loopt in zijn land van herkomst.

Verzoeker wijst ook in dit verzoekschrift er op dat zijn verklaringen éénduidig zijn en dat de verklaringen

een voldoende bewijs kunnen zijn van de hoedanigheid van vluchteling indien ze mogelijk,

geloofwaardig en eerlijk zijn. Hij vraagt dat daarom hem minstens het voordeel van de twijfel wordt

toegekend.

3.3. Uit de samenlezing van de verzoekschriften blijkt dat verzoeker vraagt de bestreden beslissing te

hervormen en van hem de vluchtelingenstatus te erkennen, minstens hem de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen.

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

Zoals ieder burger die om en 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,
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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.

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 voormelde wet van 15 december

1980 bedoelde beslissingen, over volheid van bevoegdheid. 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.

5. De Raad stelt vast dat verzoeker in zijn verzoekschrift van 26 februari 2010 enkel kritiek uit op de

bestreden beslissing, met name dat die foutief gemotiveerd zou zijn, maar maakt zelf de beweerde

problemen met de familie G. helemaal niet hard.

Hij brengt vooreerst geen enkel -begin van- bewijs voor van zijn identiteit en van de door hem

ingeroepen problemen met de familie G., en dit terwijl zowel na de moord op M. als na de moord op A.

G., een rechtszaak werd gevoerd waarbij zijn familie betrokken partij was. Hij legt evenmin documenten

neer van de verschillende pogingen van zijn ouders om de rechtsgang van het proces naar aanleiding

van de moord op zijn broer aan te klagen.

Zijn verklaringen blijven blote beweringen.

Daarenboven merkt de Raad op dat verzoeker het argument van de Commissaris-generaal, namelijk dat

het onmogelijk is dat de familie G. bij een rechtbank in Kosovo beroep aantekent tegen een vonnis van

een rechtbank in Albanië, niet weerlegt. Deze motivering blijft dan ook staande.

In tegenstelling tot wat verzoeker in zijn verzoekschrift beweert, heeft de Commissaris-generaal -gelet

op sub 1.2. uiteengezet is- wel degelijk ”kanttekeningen” gemaakt bij de weergave van verzoekers

asielrelaas.

Inderdaad staat in de bestreden beslissing duidelijk te lezen dat de Commissaris-generaal helemaal

geen geloof hecht aan zijn relaas en heeft op grond van de juiste feiten geoordeeld dat verzoeker

onvoldoende feiten of elementen heeft aangehaald waaruit een 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 zou kunnen blijken.

Verzoekers uitleg dat hij geen stavingstukken kan voorleggen omwille van “redenen buiten zijn wil”

gezien deze enerzijds moeten worden toegestuurd vanuit zijn land van herkomst en anderzijds omdat

het zijn familie is die betrokken is bij de procedures, niet hij “als enig persoon”, wordt door de Raad niet

aangenomen.

Het is volgens de Raad helemaal geen abnormaliteit dat stavingstukken omtrent problemen van een

asielzoeker uit zijn land van herkomst (moeten) komen en zo zijn familie betrokken is bij procedures, is

de mogelijkheid om stukken te bekomen via een aantal (familie-)leden groter dan in het geval van

moeilijkheden enkel in eigen hoofde.

Niet onvermeld mag worden gelaten dat verzoeker de mogelijkheid om aan zijn familie de toezending

van de documenten te vragen gezien hij, zoals hij verklaarde in het verhoorverslag van 15 januari 2010

(zie p. 2) nog contact heeft met zijn familie in zijn land van herkomst.

Zijn verweer snijdt geen hout.
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De Raad is van mening dat de door verzoeker voorgehouden onmogelijkheid om stukken bij te brengen,

de geloofwaardigheid van zijn asielrelaas neerhaalt.

Verzoekers verwijt dat de Commissaris-generaal niet gewacht heeft een beslissing te nemen tot hij

bewijsstukken neergelegd heeft, is ook onterecht.

Verzoeker heeft in februari 2009 asiel gevraagd en de bestreden beslissing dateert van 1 februari 2010;

het blijkt dat hij bijgevolg een jaar de tijd heeft gehad om stukken op te vragen uit een ander Europees

land ter ondersteuning van zijn asielrelaas.

Zijn bewering dat hij pas naar aanleiding van de vraagstelling op het Commissariaat-generaal de

noodzaak heeft ingezien om stukken bij te brengen, wordt evenmin aanvaard. Aan verzoeker werd

reeds op de Dienst Vreemdelingenzaken gevraagd werd naar documenten ter ondersteuning van zijn

asielrelaas; ook in de oproepingsbrief van het Commissariaat-generaal werd gewezen werd op het

belang van het meebrengen van stavingstukken; verzoeker heeft na zijn laatste gehoor nog twee weken

tijd gekregen om stukken bij te brengen. Bovendien is verzoeker een volwassen man uit Albanië van wie

mag aangenomen worden dat hij beseft dat wie iets beweert, ook iets moet bewijzen.

Ook zijn verklaringen dat hij alsnog “demarches” heeft gedaan, zijn loze beweringen.

Zijn aanvoering dat hij duidelijke verklaringen heeft afgelegd zonder tegenstrijdigheden -hij verklaarde

ook over stavingstukken te beschikken (zie verhoorverslag van, 15 januari 2010, p.9) maar bracht deze

niet bij- volstaat niet om het niet neerleggen van stukken goed te praten. De bewijslast rust in hoofdzaak

op de asielzoeker zelf.

De Raad leest in zijn verzoekschrift van 26 februari 2010 dat verzoeker de stelling van de Commissaris-

generaal niet deelt dat de Albanese overheid streng optreedt tegen gevallen voor bloedwraak.

Vastgesteld wordt dat verzoeker geen afdoende argumenten aanbrengt die zijn mening ondersteunen;

verzoeker beperkt zich inderdaad louter tot het herhalen van een aantal eerder afgelegde verklaringen,

het opwerpen van losse beweringen en het tegenspreken van de gevolgtrekking door de Commissaris-

generaal. Zo is de verklaring dat er geen grondig onderzoek werd gevoerd naar de moord van zijn broer

en dat dit onderzoek is uitgedraaid tot een “schijnproces”, niets anders dan een blote bewering.

Als dusdanig wordt géén afbreuk gedaan aan de concrete vaststellingen die steun vinden in het

administratief dossier en op omstandige wijze worden uitgewerkt in de bestreden beslissing.

Verzoeker toont bijgevolg niet aan dat hij naar aanleiding van de beweerde problemen met de G.’s of in

geval van een herhaling van dergelijke feiten na een eventuele terugkeer naar Albanië geen beroep kon

doen of zal kunnen doen op bescherming van de -lokale of hogere- autoriteiten in zijn land van

herkomst.

Wat de uitleg van verzoeker betreft dat de terugkeer uit Griekenland naar zijn land van herkomst geen

afbreuk doet aan zijn vrees, is de Raad van oordeel dat de bestreden beslissing terecht stelt dat de

vrijwillige terugkeer van verzoeker van Griekenland naar Albanië in september 2008 niet in

overeenstemming te brengen is met een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige

schade gezien zijn familie reeds sinds januari 2008 geviseerd zou worden door de familie G.. Ook deze

vaststelling keert zich tegen de geloofwaardigheid van het bestaan van de voorgehouden vrees.

Het zorgvuldigheidsbeginsel legt aan de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

de verplichting op zijn beslissingen op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een

correcte feitenvinding.

Uit het administratief dossier blijkt bovendien dat de verzoeker werd opgeroepen voor een verhoor, dat

hij tijdens dit verhoor de kans kreeg om zijn asielmotieven omstandig uiteen te zetten en aanvullende

bewijsstukken neer te leggen, en dat het verhoor plaatsvond met behulp van een tolk die de Albanese

taal machtig is. Het zorgvuldigheidsbeginsel is niet geschonden.

Een schending van het redelijkheidsbeginsel kan evenmin worden volgehouden, aangezien de

bestreden beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is

gebaseerd. Deze motieven zijn deugdelijk en vinden steun in het administratief dossier.

6. Aangaande de grief van verzoeker dat de bestreden beslissing niet afdoende is gemotiveerd

betreffende de afwijzing van de subsidiaire beschermingsstatus, leest de Raad in de bestreden

beslissing dat verzoeker de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus werd geweigerd, omdat
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wat betreft artikel 48/4, §2, a. en b. van voormelde wet van 15 december 1980, geen geloof wordt

gehecht aan zijn asielrelaas.

Een ongeloofwaardig relaas kan inderdaad niet als basis dienen voor een toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, §2, a. en b. van de voormelde wet van 15 december

1980.

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

zin van artikel 48/4 van voormelde wet van 15 december 1980.

Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62 van de voormelde wet van 15

december 1980 en artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering

van bestuurshandelingen, is bijgevolg voldaan.

Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de

beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren

met de middelen die het recht hem verschaft (RvS 2 februari 2007, nr. 167.408; RvS 15 februari 2007,

nr. 167.852). Uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker de motieven van de bestreden beslissing kent,

zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt.

De aangevoerde schending van “artikel 57/6, voorlaatste alinea, Vw” kan dan ook niet worden

weerhouden.

De Raad merkt op dat verzoeker in zijn verzoekschrift van 3 maart 2010 zich beperkt tot het stellen dat

de motieven van de Commissaris-generaal “elke grond missen, en alleszins geen reden vormen om de

asielaanvraag van verzoeker af te wijzen”, maar laat echter na om ook maar enigszins uit te leggen

waarom deze elke grond zou missen. De Raad stelt daarenboven vast dat verzoeker niet de minste

poging doet om de motieven in de bestreden beslissing te weerleggen waardoor deze dan ook staande

blijven.

Een verwijzing naar de algemene situatie in het land van herkomst -“zowel uit bekende info over

Kosovo/Albanië eveneens uit het persoonlijk relaas van verzoeker”- (zie het verzoekschrift, p. 3) volstaat

niet om aan te tonen dat verzoeker in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat

er wat hem betreft een reëel risico op lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van

subsidiaire bescherming bestaat. Deze vrees voor vervolging dient in concreto te worden aangetoond

en verzoeker blijft hier in gebreke.

De Raad wijst er voorts op dat het voordeel van de twijfel enkel kan worden verleend indien de

asielinstanties overtuigd zijn van de geloofwaardigheid van het asielrelaas, quod non, en schaart zich

bijgevolg achter de stelling van de Commissaris-generaal dat verzoekers relaas geen

geloofwaardigheid verdient (zie sub. 1.2.).

7. Uit wat voorafgaat kan worden besloten dat aan verzoekers asielrelaas geen geloof kan worden

gehecht.

Een ongeloofwaardig relaas dient niet getoetst te worden aan de vluchtelingendefinitie zoals bepaald in

artikel 48/3 van voormelde wet van 15 december 1980. Dergelijk relaas kan evenmin als basis dienen

voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4 van voormelde wet

van 15 december 1980.

Van verzoeker kan bijgevolg noch zijn vluchtelingenstatus worden erkend noch aan hem de subsidiaire

beschermingsstatus worden toegekend.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De zaken RvV 50 813 / IV en RvV 50 948 / IV worden gevoegd.

Artikel 2

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 3

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op achtentwintig mei tweeduizend en tien door:

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

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M. BONTE


