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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN

ARREST

Nr. 4546 van 6 december 2007
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, van Albanese nationaliteit, op 13 september 2007 heeft
ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen van 27 augustus 2007.

Gelet op het 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 van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 22 oktober 2007 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14
november 2007.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van advocaat K. VAN BELLINGEN, die verschijnt voor de
verzoekende partij en van attaché E. DEWIL, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Blijkens de bestreden beslissing luidt het asielrelaas als volgt :
 “ Volgens uw verklaringen heeft u de Albanese nationaliteit en bent u afkomstig uit Diber
(Peshkopi).
Op 8 juli 2006 huwde u traditioneel met X en verhuisde naar Tirana. Sinds uw huwelijk werd u
bijna dagelijks door uw man en uw inwonende schoonfamilie mishandeld. U werd veelvuldig
geslagen en stond alleen in voor het huishouden. Uw man verkrachtte u ook en bedreigde u
met een wapen. Uw schoonmoeder eiste dat u een hoofddoek droeg.
Uiteindelijk vluchtte u op 14 maart 2007 naar X, een vriendin, waar u voortaan bleef. Op 25
april 2007 zag u X, de neef van uw man, op straat. Hij trok u aan de haren en riep dat u terug
naar huis moest komen. Door het tumult kwamen mensen naar u toe en bracht een vrouw u
naar de politie waar een agent uw verklaringen opnam. Er werd u gezegd terug te keren naar
uw man en dat uw problemen een persoonlijke aangelegenheid betreffen die u zelf moet
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oplossen. Hij stelde dat u volgens de wetgeving als vrouw uw man moet gehoorzamen. Op 13
mei 2007 kwam uw man naar het huis van X. Hij gooide stenen naar het huis en zei dat hij
haar en haar kinderen zou doden. De dag nadien ging X naar het politiekantoor en vroeg de
politiechef te spreken. Ze vroeg hem om raad, waarop haar werd gezegd dat ze u niet langer
in huis moest houden en dat u zelf uw problemen diende op te lossen. Twee dagen later
bedreigde uw man X opnieuw, deze keer via de telefoon. Als gevolg hiervan trok u op 16 mei
2007 naar een vriendin in Magellar (Peshkopi) vanwaar u op 22 mei 2007 Albanië verliet,
richting België waar u op 25 mei 2007 aankwam en asiel vroeg. Toen u bij X verbleef, lichtte u
uw ouders in over de mishandelingen. Zij vertelden u dat X hen reeds had bedreigd. Hij vroeg
waar u was en zei u te zullen doden. Uw ouders stelden dat u de gevolgen van uw huwelijk zelf
moest dragen. Uw vader zei dat u de familie ten schande had gemaakt en dat hij u hiervoor
zou doden.
U bent in het bezit van uw rijbewijs (dd. 20 oktober 2006). Daarnaast legde uw raadsman
enkele internetartikels neer betreffende vrouwen in Albanië en een artikel van het Tijdschrift
voor Vreemdelingenrecht waarin een beslissing van het Commissariaat-generaal wordt
geanalyseerd met betrekking tot het begrip “sociale groep”.

2. De motivering van de bestreden beslissing luidt als volgt:
“ Er dient te worden vastgesteld dat u onvoldoende concrete gegevens of elementen heeft
aangehaald op basis waarvan ten aanzien van u kan besloten worden tot het bestaan van een
gegronde vrees voor vervolging zoals voorzien in de Vluchtelingenconventie of van een reëel
risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire
bescherming.
Wat de mishandelingen door uw man en schoonfamilie en de daaropvolgende bedreigingen
van uw vader betreft, dient opgemerkt te worden dat deze moeilijkheden beperkt bleven tot
het privaatrechtelijke niveau.
Uit niets blijkt de betrokkenheid van de/ een lokale overheid bij de door u uiteengezette
problemen.
U hebt in dit verband geen elementen aangehaald waaruit zou blijken dat u geen beroep zou
kunnen doen op de bescherming van uw autoriteiten. Met uitzondering van één bezoek aan
de politie hebt u zelf geen stappen ondernomen om de mishandelingen aan te klagen en een
verbetering in uw situatie teweeg te brengen. U stelde dat in Albanië al veel moeite kostte om
een geboorteakte te verkrijgen, laat staan om mishandelingen aan te klagen. Dergelijke
verklaring kan geenszins weerhouden worden daar het zeer ernstige feiten betreft en bijgevolg
niet gelijk kunnen gesteld worden met administratieve procedures bij het regelen van een
geboorteakte.
Uit informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en waarvan een kopie als
bijlage aan het administratief dossier werd gevoegd blijkt trouwens dat op 18 december 2006
het Albanese parlement een wet heeft aangenomen betreffende maatregelen in de strijd tegen
huiselijk geweld. De wetgeving kwam tot stand met medewerking van het “Women’s Legal
Rights Project”. Slachtoffers van geweld kunnen van de rechtbank op basis van deze
wetgeving beschermingsmaatregelen vragen ten opzichte van de daders. Wanneer deze
maatregelen door de daders overtreden worden kan dat leiden tot de arrestatie en vervolging
van de daders. Verder stelt de wet uitdrukkelijk dat opleidingen voor politie-officieren moeten
voorzien worden voor het behandelen van zaken aangaande huiselijk geweld en dat binnen
elk politie departement een bijzondere eenheid moet gevormd worden betreffende deze
problematiek. Tot slot bevat de wetgeving bepalingen die de overheid ertoe moeten aanzetten
het publieke bewustzijn aangaande deze vorm van geweld te verhogen. In het licht van deze
nieuwe wetgeving werd trouwens in april 2007 reeds een seminarie gehouden met Albanese
rechters, onderzoeksrechters en politie-officieren. Daarnaast zijn er verschillende
organisaties waar u als slachtoffer van huiselijk en/of seksueel geweld terecht kan. Zo is er
onder meer een NGO-netwerk actief, genaamd “Network against Gender Violence and
Trafficking” dat voorziet in de directe en indirecte hulp aan vrouwen die het slachoffer werden
van geweld. Tevens is er het “Women’s Advocacy Centre” dat juridische steun en juridisch
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advies verleent aan vrouwen. In Tirana zijn bovendien twee opvanghuizen voor mishandelde
vrouwen.
In het licht van bovenstaande is het bijgevolg ook weinig geloofwaardig dat een organisatie
bedoeld om mishandelde vrouwen te helpen, vrouwen zal aanraden terug te keren naar hun
man, zich aan hun echtgenoot te onderwerpen en hem niet in vraag te stellen, wat volgens uw
beweringen het advies was aan uw vriendinnen toen zij dergelijke vrouwenorganisatie
contacteerden nadat zij mishandeld waren (CGVS, p. 7).
Uit uw verklaringen kan helemaal niet afgeleid worden dat u, in geval van herhaling van
mishandeling door uw partner en/of (schoon)familie, geen beroep zou kunnen doen op
voornoemde initiatieven. Het feit dat één agent en één lokale politiechef stellen dat u terug
moet keren naar uw man en die voortaan dient te gehoorzamen, betekent geenszins dat u
geen bescherming kan inroepen van andere (hogere) politie- en overheidsdiensten.
Tenslotte dient er gewezen te worden op enkele inconsistenties in uw verklaringen. Zo
beweerde u in eerste instantie sinds uw huwelijk op 8 juli 2006 tot uw vlucht op 14 maart 2007
in de Saukwijk in de X te Tirana gewoond te hebben met uw partner en schoonfamilie. Uw
partner werkte één week per maand in Tropoje (CGVS, p. 2 en 4). Ter staving van uw
identiteit legde u een rijbewijs neer, afgeleverd op 20 oktober 2006. Als verblijfplaats staat op
dit rijbewijs echter 'Studentenwijk'. Hiermee geconfronteerd beweerde u dat uw nicht in deze
wijk woonde en dat u samen met haar uw rij-examen had geleerd. Wanneer uw man in
Tropoje werkte verbleef u af en toe bij haar en daarom was u er ook geregisteerd (CGVS, p.
3). Deze verklaringen staan echter haaks op de uitleg die u gaf op de vraag waarom u pas op
25 april 2007 voor de eerste keer naar de politie ging, terwijl de mishandelingen zouden
begonnen zijn direct na uw huwelijk in juli 2006. U stelde ter verklaring van deze laattijdigheid
immers dat uw partner u nooit buiten liet, u steeds vergezelde en dat, wanneer hij in Tropoje
werkte, uw schoonmoeder u nooit uit het oog verloor (CGVS, p. 8-9).
Door deze incoherentie wordt de geloofwaardigheid van de omstandigheden van uw vertrek
uit Tirana ernstig in het gedrang gebracht.
De door uw raadsman neergelegde artikels zijn geenszins van aard bovenstaande
vaststellingen te wijzigen vermits deze informatie dateert van vóór de recente wetswijzigingen
in Albanië en niets afdoen aan bovenstaande vaststellingen mbt de mogelijkheid om de
bescherming van uw autoriteiten in te roepen. “

3.1. Verzoekster vraagt in haar verzoekschrift en bevestigt dit ter terechtzitting, enkel om de
toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus onder artikel 48/4, § 2, b van de wet van
15 december 1980.
Zij stelt dat haar asielrelaas aantoont dat zij in haar land van herkomst een onmenselijke en
vernederende behandeling zal ondergaan bij terugkeer.
Verzoekster verwijst in dit kader naar de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens. Verder stelt zij dat zij geen steun kan verwachten van de overheid, nu zij en
haar vriendin reeds beroep deden op de politie en deze weigerde in te grijpen. Tot slot werpt
verzoekster op dat zij, gelet op de omstandigheden, niet over een vestigingsalternatief
beschikt.

3.2. Artikel 48/5 van de wet van 15 december 1980 stelt dat ernstige schade kan uitgaan van
of veroorzaakt worden door:

“[…]
a) de staat;
b) partijen of organisaties die de staat of een aanzienlijk deel van zijn grondgebied
beheersen;
c) niet-overheidsactoren, indien kan worden aangetoond dat de actoren als bedoeld in
a) en b), inclusief internationale organisaties, geen bescherming als bedoeld in § 2
kunnen of willen bieden tegen vervolging of ernstige schade. […] ”

3.3. Verzoekster beweert een risico op ernstige schade te lopen veroorzaakt door haar
schoonfamilie en haar eigen familie, zijnde niet-overheidsactoren.
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Aldus moet, om in aanmerking te komen voor de subsidiaire beschermingsstatus, door
verzoekster worden aangetoond dat de Staat, noch partijen of organisaties die een deel van
het grondgebied bestrijken, noch internationale organisaties, bescherming kunnen of willen
bieden tegen het risico op ernstige schade.

3.4. Verzoekster beweert in haar verzoekschrift dat zij slechts één maal beroep deed op de
politie. Dit gebeurde niet op haar eigen initiatief, maar naar aanleiding van een incident waarbij
zij op straat door de neef van haar echtgenoot werd mishandeld. Verder stelt verzoekster dat
ook haar vriendin één maal beroep deed op de politie, en dat ook zij niet geholpen werd (zie
verzoekschrift p. 4). Op basis van deze elementen meent verzoekster dat lastens haar niet
kan weerhouden worden dat zij geen verdere klachten heeft neergelegd.

3.5. De Raad is van mening dat subsidiaire bescherming slechts kan worden verleend indien
blijkt dat de aanvraagster in casu geen aanspraak kan maken op de Staat, op partijen of
organisaties om bescherming te bekomen.
Van verzoekster mag derhalve worden verwacht dat zij eerst bescherming vraagt aan de
nationale overheden.
Uit wat voorafgaat sub 3.4. blijkt dat verzoekster slechts eenmaal om bescherming heeft
gevraagd (zie het feitenrelaas: “ …. en bracht een vrouw u naar de politie waar een agent uw
verklaringen opnam.”).
De Raad meent dat slechts een eenmalige politieaangifte -waarvan geen bewijs wordt
bijgebracht (Vr.: Vroeg u kopie van de klacht? Antw.; Neen; zie verhoorblad van 12 juli 2007, p.
5), waarna verzoekster blijkbaar ook geen poging meer heeft gedaan om zich voor het gevolg
te informeren, onvoldoende is om aan te tonen dat de overheid in haar land van herkomst
onwillig is of niet in staat, bescherming te verlenen.
Dit klemt des te meer nu uit de bestreden beslissing blijkt dat de Albanese overheid wel
degelijk stappen onderneemt om partnergeweld meer doeltreffend aan te pakken, en er
vrouwenorganisaties zijn die lotgenoten als verzoekster kunnen helpen bij het verkrijgen van
nationale bescherming.

3.6. Verzoekster merkt op dat in de nota waarnaar de Commissaris-generaal verwijst er
gewezen wordt (p. 12) dat personen in sommige gevallen, voornamelijk in het noorden van
het land,  ten gevolge van culturele geplogenheden, geen voldoende toegang hebben tot
bescherming wegens de houding van sommige politiebeambten.

3.7. De Raad stelt vast dat verzoekster die sinds haar huwelijk woonachtig in de hoofdstad
Tirana (zie het verhoorblad van 12 juli 2007, p. 4-5) aldaar bij de politie aangifte deed.  Haar
opmerking sub 3.6. is derhalve niet dienstig.

3.8. Uit wat voorafgaat blijkt dat niet voldaan is aan één van de voorwaarden voorzien in artikel
48/4, §1 van de wet van 15 december 1980,
De subsidiaire beschermingsstatus kan bijgevolg niet worden toegekend.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel.

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op 6 december 2007 door:

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

dhr. J. MAESSCHALCK , toegevoegd griffier.

De griffier,  De voorzitter,

J. MAESSCHALCK   M. BONTE


