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nr. 204 823 van 1 juni 2018

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. LAMARCHE

Rue Grande 84

5500 DINANT

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 19 februari 2018 heeft

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

16 januari 2018.

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 het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 19 april 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 28 mei 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. LAMARCHE en van attaché I.

SNEYERS, 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 een Albanees staatsburger uit Brucaj, Shkodër (Albanië). In 2011

wijzigde u uw voornaam van ‘G. (…)’ naar ‘D. (…)’. Enkele decennia geleden (u was nog niet geboren

en twijfelt of zelfs uw vader al geboren was of niet) vermoordde uw grootvader H. Z. (…). Uw vader

stuurde in 2000 in een poging om tot verzoening te komen bemiddelaars naar de Z. (…)’s. De Z. (…)’s

lieten toen weten dat jullie niet vermoord zullen worden, maar dat zij verder weigeren ooit vrede te

sluiten. In 1985/1987 werden de kandidaten voor een verkiezing tot dorpsmagazijnier onder druk gezet

door M. M. (…) waarop alle kandidaten, met uitzondering van uw oom, zich terugtrokken uit de

verkiezingsstrijd. Uw oom werd verkozen tot dorpsmagazijnier en sindsdien verkeert uw familie in
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conflict met de M. (…)’s. Zo werden in de daaropvolgende jaren geregeld stenen naar jullie woningen

gegooid. In 2001 werd u, toen u aan de slag was als nachtbewaker in een cafetaria, beschoten. U

werd meermaals geraakt, maar kon vluchten naar een nabijgelegen bos. Twintig minuten later kwam de

politie ter plekke en werd u naar het ziekenhuis gebracht. In het ziekenhuis werd u opgezocht door 10

gemaskerde politieagenten die u meermaals sloegen. Uw arts werd in een hoek geduwd en u werd

meegenomen naar het politiecommissariaat vanwaar u na een tweetal dagen werd vrijgelaten. Tijdens

uw opsluiting werd u hard aangepakt door onder andere A. C. (…), vroegere politiedirecteur in Vlorë,

commissaris in Tirana en actief in de cel zware misdrijven in Shkodër. Tien dagen later kwam de politie

naar uw ouderlijke woning. U diende mee te komen naar het politiekantoor. Toen uw vader mee wou

gaan, werd hij opzij geduwd. U werd naar een soort appartement gebracht waar u in een kelder werd

gestopt en waar u te horen kreeg dat de politie niet weet wie u had beschoten. Toen u vroeg waarom u

door de politie eerder was geslagen, kreeg u wederom klappen. Er werd u vervolgens een document

voorgelegd waarop stond dat u niet wist wie u belaagd had. Omdat u bedreigd werd tekende u het

document waarmee uiteindelijk het dossier werd afgesloten. U vermoedt dat de M. (…)’s of de Z. (…)’s

een hand hebben in de beschieting van 2001 en dat de M. (…)’s verantwoordelijk zijn voor de

mishandelingen door de politie. U deed geen aangifte van deze beschieting, noch van de mishandeling

door de politie. Eén keer, eind 2008, gaf uw toenmalige echtgenote M’. M. (…) ook toe dat haar familie

verantwoordelijk was voor de beschieting. Ze noemde daarbij haar neven P. (…) en Lu. (…). Tussen

2002 en 2010 verbleef u in Griekenland. U keerde in die periode meermaals terug naar Albanië. Op 7

januari 2007 werd uw tante vermoord door haar echtgenoot Z. D. (…) die haar reeds jaren had

mishandeld. Z. (…) slaagde er mits omkoping van de autoriteiten in om zijn minderjarige zoon K. (…) te

laten opdraaien voor de moord. Aldus werd zijn zoon veroordeeld tot een celstraf van zes jaar. Omdat

hij evenwel minderjarig was, bleef K. (…) slechts 3 à 4 jaar opgesloten. Z. (…) vroeg tevergeefs

verzoening aan uw familie. Uw familie liet weten de dood van uw tante te willen wreken. In 2007 werd

M’. M. (…) (een nicht van M.) in Griekenland zo wat aan u opgedrongen door de familie M. (…), waarop

u met haar diende te huwen. U betrapte haar na enige tijd met een andere man, waardoor u haar in

2009 verliet en in 2010 een echtscheiding aanvroeg in Albanië – een echtscheiding die uiteindelijk in

2015 door de rechter werd uitgesproken. Omdat u M’. (…) in 2009 aan de deur zette, werd u in

september 2009 aangevallen door haar familie. U werd toen veelvuldig geslagen. Wanneer u nadien in

het ziekenhuis werd verzorgd, stelde u een verkeersongeval gehad te hebben. U had immers geen

verblijfspapieren in Griekenland en vreesde tevens dat indien u namen zou noemen, u nog meer

problemen zou kennen. In 2010 keerde u terug naar Albanië, waar u tot februari 2014 verbleef. In die

periode trok u evenwel geregeld naar Italië en Griekenland. In 2010 werd u door uw familie aangeduid

om de dood van uw tante te wreken. Z. (…) werd toen door uw familie ingelicht over het feit dat u was

aangesteld om de bloedwraak te plegen. U wilt evenwel geen moord plegen, maar liet dit enkel aan uw

moeder weten. Aangezien u in die periode veel tussen Griekenland en Albanië reisde, kon u uw familie

laten geloven dat u de nodige voorbereidingen trof. Sinds u werd aangesteld om de moord te plegen,

ervaart u een psychologische druk van uw familie. Zo werd u meermaals uitgelachen en werd u gezegd

dat u naast een hond zou vastgebonden worden indien u de dood van uw tante niet wreekt. Als

gevolg hiervan nam u in 2010 één keer gif in waardoor u in het ziekenhuis belandde. In 2012/2013 zocht

de politie u in uw ouderlijk huis. U was toen in Griekenland. Bij uw terugkeer naar Albanië lieten uw

ouders u weten dat u gezocht werd wegens diefstal. U meldde zich hierop bij hoofdcommissaris F. L.

(…) die u ondervroeg over de zaken die u ten laste waren gelegd. Nadat u had aangetoond in

Griekenland te hebben verbleven, zei de commissaris dat u een vrij man bent en mocht u naar huis. In

2013 werd een grote groep Albanezen, waaronder A. T. (…) en A. K. (…), gearresteerd op verdenking

van diefstal. Twee dagen later werd in de pers kenbaar gemaakt dat er een aanhoudingsbevel tegen u

was uitgevaardigd. U meldde zich spontaan bij de politie waar u te horen kreeg dat het een vergissing

betrof. Toen u kort daarop naar Griekenland wou, werd u aan de Albanese grens aangehouden. U werd

meegenomen naar het politiekantoor in Shkodër waar u beschuldigd werd van terrorisme (u werd

verdacht een bom geplaatst te hebben aan de wagen van iemand van justitie/politie), van een

gewapende overval en van diefstal. U ontkende deze aantijgingen. Uw vader regelde een advocaat die

u aanraadde de diefstal te bekennen om aldus een lichte straf te krijgen en opdat de andere

beschuldigingen zouden worden ingetrokken. U vroeg uw advocaat een kortgeding te regelen. Voor de

rechtbank, waar u enkel verdacht werd van diefstal, werden voor u belastende verklaringen van de

andere arrestanten voorgelegd. Voor de zitting sprak u met deze arrestanten en zij lieten weten dat de

politie hen met geweld had gedwongen om deze verzonnen verklaringen te ondertekenen. U werd

uiteindelijk wegens diefstal veroordeeld tot een celstraf van 11 maanden. In beroep werd deze

veroordeling bevestigd. Na zes maanden en 20 dagen werd u vrijgelaten in januari 2014. U meent

wederom dat de M. (…)’s een hand hebben in deze gebeurtenissen. Op 20/25 januari 2014 werd u op

straat beschoten. U kon ontkomen. U weet niet precies wie u beschoot, maar u vermoedt dat ofwel de

M. (…)’s ofwel Z. G. (…) verantwoordelijk zijn/ is. In februari 2014 verliet u Albanië en trok u naar Italië
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vanwaar u op 4 juli 2014 naar Duitsland trok. Op 3 november 2014 diende Ar. L. (…), een vrouw met

wie u sinds 2011 een relatie had, bij de Duitse politie klacht in tegen u wegens huiselijk geweld. Een

onterechte klacht, volgens u. Uw partner dreigde er toen mee jullie dochter te vermoorden. Omdat de

politie u niet geloofde wanneer u van deze dreiging melding maakte, sneed u in uw polsen waardoor u

uiteindelijk een week werd opgenomen in een psychiatrische instelling. Na een week werd u opgebeld

door Ar. (…) die spijt betoonde. Ze raadde u aan om bij de politie alles te ontkennen, wat u ook deed. U

werd uiteindelijk vrijgelaten. Eind 2014 werd u in Duitsland door een onbekende op straat met een mes

aangevallen. De politie kwam ter plekke en nam u mee om verklaringen af te leggen. De dader werd

nooit gevat. U sluit niet uit dat uw belager gewoon een asielzoeker of vreemdeling was, maar sluit

evenmin uit dat deze confrontatie wat te maken heeft met Ar. L. (…). Op 1 januari 2015 stemde u in om

met M’. M. (…) af te spreken. Ze liet u toen weten dat haar familie u wilt vermoorden en bekende dat ze

in 2012/2013, onder druk van haar familie die haar ervan verzekerde dat ze haar snel zouden vrij

krijgen, had geprobeerd om u op straat te vermoorden. Omdat er toen toevallig een politiewagen

passeerde, staakte ze haar poging. U keerde vervolgens terug naar Albanië. In juni/juli 2015 trok u van

Albanië naar Italië en eind augustus 2015 keerde u terug naar Albanië. In januari 2016 werd uw vader

gebeld door een oom en een tante die opmerkten dat u Z. (…) nog steeds niet had vermoord. Uw familie

liet weten dat uw neven A. B. (…) en C. B. (…) u zouden helpen met de moord en dat in maart 2016 zou

geprobeerd worden om Z. (…) om te brengen. In februari 2016 trok u naar België waar u op 18 april

2016 asiel vroeg. In september 2016 vermoordde uw neef C. (…) in het bijzijn van zijn broer L. (…) B.

G. A. (…) naar aanleiding van het telen van hasj op een braakliggend terrein. Uw neven sloegen op de

vlucht. Op aanraden van de familie gaf L. (…) zich uiteindelijk aan bij de politie en bekende hij de

moord. Omdat C. (…) al een strafblad had, diende L. (…) de schuld op zich te nemen. C. (…) diende

voortvluchtig te blijven tot dat duidelijk werd welke procureur en rechter de zaak zouden behandelen

opdat ze zouden omgekocht konden worden. Na anderhalve maand werd C. (…) gevat. Omdat hij de

autoriteiten wist om te kopen werd C. (…) vrijgesproken. L. (…) werd veroordeeld tot een celstraf van 12

jaar. Uw broer bracht u van dit alles op de hoogte en liet weten dat C. (…) u zoekt. U meent dat C. (…) u

zoekt opdat u Z. D. (…) zou vermoorden. In maart 2017 lieten de M. (…)’s via uw familie weten dat u

onderhoudsgeld moet betalen voor een kind van M’. (…). M’.(…) heeft een dochter, maar aangezien u

lange tijd in het buitenland verbleef, kan u niet de vader zijn. U vreest bij een terugkeer

verdere problemen met de M. (…)’s die onder andere zouden proberen om u als medeplichtige van A.

K. (…) te laten berechten. U vreest tevens dat uw neven zonder u Z. (…) gaan vermoorden, maar dat u

beschuldigd en opgesloten wordt. U sluit - na geruchten opgevangen te hebben dat Z. (…) in een café

had gezegd dat hij misschien nog iemand van jullie familie zal vermoorden - evenmin uit dat Z. (…) u zal

vermoorden. Indien u de dood van uw tante niet wreekt, zal u door uw familie uitgelachen en vernederd

worden. Uw familie zal u ook onder druk blijven zetten om de moord te plegen. U zal mogelijks geslagen

worden door uw familie. U vreest tot slot verdere problemen met uw tweede ex-vrouw Ar. (…) en haar

familie T. (…).

U bent in het bezit van de volgende documenten: uw origineel Albanees paspoort, uw geboorteakte,

enkele attesten van gezinssamenstelling, enkele stukken van uw politioneel/gerecht dossier en een

internetartikel inzake de beschuldigingen van 2013, een dagvaarding om u op 9 december 2014 bij de

Duitse politie te melden en enkele artikels aangaande uw neven C. (…) en L. (…), aangaande de moord

op uw tante en aangaande A. K. (…) en A. C. (…). Na uw laatste gehoor maakte u het vonnis d.d. 17

december 2013 over waaruit blijkt dat u wegens diefstal werd veroordeeld.

B. Motivering

Na grondig onderzoek van al uw verklaringen en alle stukken in uw administratief dossier dient

geconcludeerd te worden dat u noch het vluchtelingenstatuut, noch het subsidiair beschermingsstatuut

kan worden toegekend. U bent er immers niet in geslaagd een gegronde vrees voor vervolging in de zin

van de Vluchtelingenconventie of het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken.

Wat betreft uw problemen met de familie M. (…), die u verantwoordelijk acht voor de beschieting van

2001 en de daaropvolgende mishandeling door de politie, die u in 2009 in Griekenland heeft

aangevallen, die u in 2012/2013 probeerde te vermoorden en van wie u meent dat ze betrokken is bij uw

arrestatie en veroordeling van 2013 en mogelijks bij de beschieting van januari 2014 en die u nu

onderhoudsgeld vraagt voor een kind van wie u niet de vader bent (u weet evenwel niet of ze hiertoe

een officiële procedure hebben opgestart; CGVS IV, p.8), dient opgemerkt te worden dat u niet

aannemelijk heeft gemaakt dat u geen of onvoldoende beroep kon doen – of zou kunnen doen in geval

van een verderzetting van uw problemen bij een terugkeer naar Albanië – op de hulp van en

bescherming door de in Albanië aanwezige autoriteiten.

Allereerst dient gewezen te worden op de informatie aanwezig op het Commissariaat-generaal waaruit

blijkt dat in Albanië maatregelen werden/worden genomen om de politionele en gerechtelijke autoriteiten

te professionaliseren en hun doeltreffendheid te verhogen. Niettegenstaande hervormingen nog steeds
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nodig zijn, o.a. om corruptie verder aan te pakken en de georganiseerde misdaad te bestrijden, blijkt uit

informatie dat de Albanese autoriteiten wettelijke mechanismen voor de detectie, vervolging en

bestraffing van daden van vervolging garanderen. Hierbij dient aangestipt te worden dat de bescherming

die de nationale overheid biedt daadwerkelijk moet zijn. Zij hoeft echter niet absoluut te zijn en

bescherming te bieden tegen elk feit begaan door derden. De autoriteiten hebben de plicht om burgers

te beschermen, maar deze plicht houdt geenszins een resultaatsverbintenis in. 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 zonder meer gedoogd en kan leiden tot

sanctionerende maatregelen en/of gerechtelijke vervolging. Volledigheidshalve kan worden toegevoegd

dat voorzieningen inzake kosteloze rechtsbijstand in Albanië aanwezig zijn.

U heeft evenwel geen vertrouwen in de autoriteiten (CGVS III, p.12). De M. (…)’s zijn immers in staat

om via hun familielid T. V. (…) een voormalige politiedirecteur bij de afdeling “zware misdaad”, de

autoriteiten in hun voordeel en uw nadeel te beïnvloeden (CGVS I, p.18). Daarnaast kunnen de M. (…)’s

rekenen op de hulp van B. B. (…), die hoewel hij reeds verschillende moorden heeft gepleegd, volgens

uw verklaringen steeds onschuldig wordt bevonden (CGVS II, p.21). U noemt de autoriteiten corrupt en

verwijst daarbij naar het optreden van de autoriteiten bij de ontsnapping van A. F. (…) (CGVS II, p.22).

U wijt de mishandeling door enkele agenten in 2001 en de veroordeling in 2013 aan de M. (…)’s (CGVS

II, p.16 en p.29). Als gevolg van voorgaande elementen heeft u nooit enige klacht ingediend tegen de M.

(…)’s (CGVS III, p.12).

Informatie stelt echter dat, ofschoon er nog doorgedreven hervormingen aangewezen zijn, er veel

politieke wil is om op een besliste wijze de strijd tegen corruptie aan te gaan en dat Albanië de

afgelopen jaren dan ook verschillende maatregelen en succesvolle stappen ondernomen heeft om

corruptie binnen politie en justitie te bestrijden. Zo werd een anticorruptiestrategie uitgewerkt, werd het

wetgevend kader versterkt en werd een nationale coördinator voor corruptiebestrijding aangewezen. Het

aantal onderzoeken naar, vervolgingen van en veroordelingen voor corruptie, waaronder corruptie bij –

soms zelfs hooggeplaatste – functionarissen, nam toe. Gelet op voorgaande meen ik dat er gesteld kan

worden dat in geval van eventuele (veiligheids)problemen de in Albanië opererende autoriteiten aan alle

onderdanen voldoende bescherming bieden en maatregelen nemen in de zin van artikel 48/5 van de

Belgische Vreemdelingenwet d.d. 15 december 1980.

Uit uw verklaringen blijkt trouwens dat de machtsbasis van de M. (…)’s sterk gerelativeerd moet worden.

Zo werd T. V. (…) in 2015 ontslagen ten gevolge van zijn samenwerking met Albanese politieke partijen

en zijn te nauwe band met de crimineel A. F. (…) (CGVS I, p.18). Ook hun kompaan B. B. (…) heeft na

eerdere veroordelingen in 2000 en 2006 7 à 8 jaar in de cel gezeten en in augustus 2016 werd hij

opnieuw aangehouden. Uw stelling bij uw tweede gehoor d.d. 22 november 2016 dat B. (…) snel vrij zal

komen, is een blote bewering die u niet hard kan maken (CGVS II, p.21). Bij uw gehoor op 4 januari

2018 dacht u trouwens dat hij nog steeds opgesloten zat (CGVS IV, p.8). Ook de vaststelling dat u in

2013 enkel voor diefstal werd veroordeeld, terwijl u – op aansturen van de M. (…)’s volgens u -

aanvankelijk ook verdacht werd van terrorisme en gewapende overval, ondermijnt de beweerde

machtsbasis van de M. (…)’s, te meer daar u slechts tot een gevangenisstraf van 11 maanden

werd veroordeeld, terwijl de maximumstraf op diefstal kan oplopen tot drie jaar. Bovendien blijkt uit uw

verklaringen dat uw omgeving ook in staat was de autoriteiten te beïnvloeden. U stelt immers dat u

enkel veroordeeld werd voor diefstal in 2013 door tussenkomst van de burgemeester die bevriend was

met uw vader en veel kennissen had bij de politie en van uw oom die eveneens een hoge functie

bekleedt (CGVS IV, p.6). Wat betreft uw verwijzing naar het optreden van de autoriteiten ten tijde van de

ontsnapping van A. F. (…), waarmee u de corruptie van de autoriteiten wil aantonen, moet opgemerkt

worden dat A. F. (…) ondertussen terug werd aangehouden en veroordeeld werd tot een levenslange

gevangenisstraf.

Wat betreft uw veroordeling wegens diefstal in 2013, dient vastgesteld te worden dat u geen concrete,

objectieve indicaties aanbrengt waaruit blijkt dat u onterecht werd veroordeeld en dat de M. (…)’s een

hand hadden in deze veroordeling (CGVS IV, p.7). U liet bovendien na voor de rechtbank enig gewag te

maken van deze beïnvloeding, noch vroeg u de wraking van de rechter (CGVS IV, p.7).

In het licht van voorgaande vaststellingen heeft u geenszins aannemelijk gemaakt geen beroep te

kunnen doen op de Albanese autoriteiten in geval van problemen met de M. (…)’s.

Ook wat betreft uw vrees ten aanzien van Z. D. (…), de man die uw tante vermoordde en van wie u

evenmin uitsluit dat hij verantwoordelijk is voor de beschieting van januari 2014, moet opgemerkt

worden dat u niet aannemelijk heeft gemaakt geen beroep te kunnen doen op de hulp van uw

autoriteiten. Allereerst moet verwezen worden naar bovenvermelde vaststellingen aangaande de

algemene werking van de Albanese autoriteiten. U heeft bovendien geen klacht ingediend naar

aanleiding van de beschieting van januari 2014 (CGVS I, p.24). Uw verweer eerder onschuldig in de
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gevangenis gezeten te hebben, kan gelet op bovenvermelde vaststellingen aangaande uw veroordeling

van 2013 niet weerhouden worden. Dat u geen enkele reden heeft om de hulp in te roepen van

de politie omdat u volgens de kanun Z. (…) dient te vermoorden (CGVS IV, p.11), volstaat evenmin om

te besluiten dat u in geval van problemen met Z. (…) geen beroep kan doen op uw autoriteiten.

Eenzelfde conclusie kan ook getrokken worden voor uw gevreesde problemen met uw familie indien u

Z. D. (…)niet vermoordt. U meent niet op uw autoriteiten te kunnen rekenen aangezien u ervan uit gaat

dat de politie betrokken was bij het schietincident van 2001 en omdat u ten onrechte werd veroordeeld

en opgesloten in 2013 (CGVS III, p.21). Wat dit betreft moet wederom verwezen worden naar eerder

geformuleerde vaststellingen in deze beslissing aangaande het feit dat u nooit enige klacht heeft

ingediend tegen de M. (…)’s (en hun beweerde beïnvloeding van de autoriteiten), volgens u

verantwoordelijken van de beschieting en de veroordeling. Aldus kunnen de beschieting en de opsluiting

niet weerhouden worden als verklaring waarom u geen beroep zou kunnen doen op uw autoriteiten in

geval van problemen met uw familie. Uw verweer dat het een schande is om klacht in te dienen tegen

uw familie kan vanzelfsprekend evenmin weerhouden worden. Wat tot slot uw vrees betreft dat iemand

in uw plaats Z. (…) zal vermoorden maar dat u alsnog veroordeeld en opgesloten zal worden

hiervoor (CGVS I, p.24), dient opgemerkt te worden dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u voor de

rechtbank niet in staat zou zijn om uw onschuld aan te tonen (CGVS IV, p.12). Uw verweer dat uw

problemen met de familie dan nog erger zouden worden, kan niet weerhouden worden (CGVS IV, p.12).

Indien de autoriteiten niet op de hoogte worden gebracht van uw problemen en/of van de ware toedracht

van de feiten, dan kunnen zij hiertegen vanzelfsprekend niet optreden. Wat tot slot betreft uw

verklaringen waaruit blijkt dat uw neven in staat zijn om gezagsdragers om te kopen, moet verwezen

worden naar voorgaand vermelde informatie aangaande de anticorruptiemaatregelen in Albanië.

Wat betreft uw vrees voor uw tweede ex-vrouw Ar. L. (…) (en haar familie T. (…)), die u in 2014 in

Duitsland ten onrechte beschuldigde van huiselijk geweld en die u via de telefoon bedreigt in de hoop

dat u haar toestemming geeft om met jullie kind naar het buitenland te reizen, maakte u wederom niet

aannemelijk geen beroep te kunnen doen op uw autoriteiten. Hiernaar gevraagd stelde u dat het een

schande zou zijn mocht u als man de hulp inroepen van de politie wegens bedreigingen door een vrouw

(CGVS IV, p.13). Dergelijke verklaring kan niet weerhouden worden. Ook hier moet herhaald worden dat

als de autoriteiten niet op de hoogte zijn van problemen, zij hiertegen niet kunnen optreden.

Volledigheidshalve kan voor wat betreft de vroegere conflicten met de familie Z. (…) opgemerkt worden

dat u actueel hieromtrent geen vrees dient te koesteren. De moord op H. Z. (…) gebeurde decennia

geleden. Vervolgens verhuisde uw familie in de jaren negentig uit het dorp en ook de Z. (…)’s weken

naar andere oorden uit. Jullie hebben nadien nooit problemen meer gekend (CGVS I, p.17). Uw

vermoeden dat de Z. (…)’s mogelijks betrokken zijn bij de beschieting van 2001 (CGVS I, p.15) mist

elke objectieve grond aangezien M’. M. (…) u bekende dat haar familie hiervoor verantwoordelijk was

(CGVS II, p.12). De Z. (…)’s hadden trouwens laten weten dat jullie niet vermoord zouden worden, maar

dat ze nooit vrede zullen sluiten (I, p.16).

Voor wat betreft uw verklaringen afgelegd tijdens uw tweede gehoor waarin u te kennen gaf ook de

familie A. te vrezen (CGVS II, p.33), moet vastgesteld worden dat u bij uw laatste gehoor expliciet

aangeeft geen vrees te koesteren voor deze familie, daar zij hadden laten weten enkel uw neven C. (…)

en L. (…) te zullen viseren en dat de overige familieleden niet getroffen zullen worden in een

bloedwraak (CGVS IV, p.14).

Gelet op het geheel van voorgaande bevindingen ben ik de mening toegedaan dat u aldus onvoldoende

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

uitweg was.

De informatie waarop deze beslissing is gebaseerd werd toegevoegd aan het administratieve dossier.

Bovendien wijst het Commissariaat-generaal erop dat het algemene rechtsbeginsel, volgens hetwelk “de

bewijslast op de asielzoeker rust”, van toepassing is bij het onderzoek van de asielaanvragen (UNHCR,

Handbook on procedures and criteria for determining refugee status, Genève, 1979, p. 51, § 196).

Hoewel het begrip ‘bewijs’ in dit verband met soepelheid moet worden geïnterpreteerd, moet de

asielzoeker de autoriteit er niettemin van overtuigen dat hij daadwerkelijk voldoet aan de voorwaarden

om de status die hij eist, te genieten. U brengt echter geen enkel concreet element aan dat het mogelijk

maakt te bewijzen dat de situatie in Albanië zodanig is geëvolueerd dat de informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt en die aan het dossier werd toegevoegd, niet meer relevant zou zijn.

Uw documenten wijzigen voorgaande vaststellingen niet. Uw identiteit en familiesamenstelling staan niet

ter discussie. Het loutere feit dat u in 2013 werd veroordeeld wordt evenmin betwist. De betreffende

documenten laten evenwel niet toe vast te stellen dat deze veroordeling onterecht is, of beïnvloed werd

door de familie M. (…). Dat uw neven G. A. (…) hebben vermoord, dat K. Ma. (…) veroordeeld werd

voor de moord op uw tante, dat A. K. (…) werd vrijgelaten en dat A. C. (…) eerder verdacht werd van

het plegen van strafbare feiten (zoals de moord op A. D. (…)) doet geen afbreuk aan de vaststellingen
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inzake de aanwezige beschermingsmogelijkheden in Albanië. Deze vaststellingen worden evenmin

gewijzigd door het feit dat u voor de Duitse politie diende te verschijnen in 2014.

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. In een enig middel voert verzoekende partij de schending aan van artikel 1, A (2) van het Verdrag

betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van de artikelen 48/3 en 48/4 van de wet van

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

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) en van de artikelen 2 en 3 van de wet

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.

2.2.1. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62, § 2, eerste lid van de

Vreemdelingenwet en in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen, is 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 de bewoordingen van het

verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing volledig kent en

inhoudelijk aanvecht. Zij maakt verder niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt

te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele

motiveringsplicht. De Raad stelt vast dat verzoekende partij in wezen de schending van de materiële

motiveringsplicht aanvoert.

De materiële motiveringsplicht, de vereiste van deugdelijke motieven, houdt in dat een administratieve

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en

de staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die

in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Dit onderdeel

van het middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.2.2.1. Verzoekende partij benadrukt dat verwerende partij de door haar aangehaalde feiten niet

betwist. Evenmin worden de schietpartij die in 2001 plaatsvond en de politiemishandeling betwist.

Hierdoor, en omdat zij politieagenten aan een moord zag deelnemen, heeft verzoekende partij geen

vertrouwen in de politie. Verder betoogt verzoekende partij dat, gelet op de Albanese cultuur, het voor

haar onmogelijk is om tegen haar familie klacht in te dienen. Bovendien willen de Albanese autoriteiten

zich niet mengen in familiale problemen. Tevens verwijst verzoekende partij naar het “bijzonder taboe en

particuliere karakter” van de Kanun. Daarnaast betwist verzoekende partij in haar verzoekschrift nog de

analyse door verwerende partij van de informatie in het administratief dossier aangaande de in Albanië

aanwezige beschermingsmogelijkheden. Verzoekende partij stelt dat uit deze informatie, in tegenstelling

tot wat verwerende partij beweert, blijkt dat de zaken geenszins verbeteren. Zo worden de standaarden

die toelaten de effectiviteit van de beslissingen te verzekeren niet gegarandeerd, zodat justitiabelen

geen werkelijke toegang tot de rechter hebben. Verzoekende partij stelt verder in haar verzoekschrift dat

“ondanks de talrijke documenten die aan het dossier gevoegd zijn, deze vaststelling niet kunnen

wijzigen van de inefficiëntie van de Albanese autoriteiten inzake het toezicht, de bescherming en de

begeleiding van vrouwen die het slachtoffer van huishoudelijk geweld zijn” en dat “recentere bronnen

(september 2017) en in bijlage aan huidig gevoegd daarenboven gewag maken van de actuele

problemen in Albanië om het huiselijk geweld te verhinderen en aan de slachtoffers van dit geweld hulp

te bieden”.

2.2.2.2. De Raad stelt evenwel vast dat bovenstaand verweer geenszins van aard is de uitgebreide

motivering van de bestreden beslissing waaruit blijkt dat verzoekende partij niet aannemelijk heeft

gemaakt dat zij voor haar problemen geen of onvoldoende beroep kon doen – of zou kunnen doen in

geval van een verderzetting van haar problemen bij een terugkeer naar Albanië – op de hulp van en de

bescherming door de in Albanië aanwezige autoriteiten, in een ander daglicht te stellen. Immers beperkt

verzoekende partij zich tot de loutere herhaling dat zij geen vertrouwen heeft in de politie en dat het

voorts een schande is om tegen haar eigen familie een klacht in te dienen, zonder evenwel de

motivering, waaruit blijkt dat met deze bemerkingen van verzoekende partij reeds rekening werd

gehouden, met concrete argumenten in een ander daglicht te stellen. De Raad wijst erop dat het aan
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verzoekende partij toekomt om de motieven van de bestreden beslissing met concrete argumenten in

een ander daglicht te stellen, waar zij op voormelde wijze in gebreke blijft.

Waar zij voorts meent dat verwerende partij verkeerde conclusies trekt inzake de in Albanië aanwezige

beschermingsmogelijkheden, stelt de Raad vast dat het betoog van verzoekende partij blijk geeft van

een selectieve lezing van de informatie in het administratief dossier en dan ook niet van aard is de

desbetreffende motivering in de bestreden beslissing te weerleggen. De Raad wijst erop dat ook door

verwerende partij wordt erkend dat hervormingen nog steeds nodig zijn, o.a. om corruptie verder aan te

pakken en de georganiseerde misdaad te bestrijden. Uit de informatie die werd toegevoegd aan het

administratief dossier (administratief dossier, stuk 25, landeninformatie, delen 1-7) blijkt evenwel tevens

dat de Albanese autoriteiten wettelijke mechanismen voor de detectie, vervolging en bestraffing van

daden van vervolging garanderen en blijkt voorts 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.

Wat betreft de problematiek van corruptie, wordt er in de bestreden beslissing, gelet op de informatie

toegevoegd aan het administratief dossier, voorts terecht op gewezen dat er veel politieke wil is om op

een besliste wijze de strijd tegen corruptie aan te gaan en dat Albanië de afgelopen jaren dan ook

verschillende maatregelen en succesvolle stappen ondernomen heeft om corruptie binnen politie en

justitie te bestrijden. Verwerende partij besluit dan ook terecht op basis van voormelde informatie dat in

geval van eventuele (veiligheids)problemen de in Albanië opererende autoriteiten aan alle onderdanen

voldoende bescherming bieden en maatregelen nemen in de zin van artikel 48/5 van de

Vreemdelingenwet.

De informatie die verzoekende partij als bijlage bij haar verzoekschrift voegt (bijlagen 2-4) ter staving

van haar betoog dat zij niet kan rekenen op de bescherming van de Albanese autoriteiten, doet evenmin

afbreuk aan de motivering in de bestreden beslissing aangaande de in Albanië aanwezige

beschermingsmogelijkheden. Immers ligt deze informatie in dezelfde lijn als de informatie toegevoegd

aan het administratief dossier, en, het zij herhaald, wordt in de bestreden beslissing eveneens erkend

dat hervormingen nog steeds nodig zijn. Uit deze informatie blijkt dan ook niet, in tegenstelling tot wat

verzoekende partij meent, dat verzoekende partij geen of onvoldoende beroep kon doen – of zou

kunnen doen in geval van een verderzetting van haar problemen bij een terugkeer naar Albanië – op de

hulp van en bescherming door de in Albanië aanwezige autoriteiten.

Ten slotte bemerkt de Raad nog dat nergens uit de verklaringen van verzoekende partij blijkt dat zij het

slachtoffer is geweest van huiselijk geweld. Haar verwijzing naar informatie aangaande de

beschermingsmogelijkheden in Albanië voor slachtoffers van huiselijk geweld is dan ook niet dienstig.

2.2.3.1. Waar verwerende partij stelt dat verzoekende partij tijdens haar laatste gehoor aangaf de familie

A. niet meer te vrezen, daar zij hadden laten weten enkel haar neven C. en L. te zullen viseren en dat de

overige familieleden niet getroffen zullen worden in een bloedwraak, voert verzoekende partij nog aan

dat de familie A. slechts voor één jaar ‘het woord’ had gegeven (van oktober 2017 tot oktober 2018)

maar dat de bloedwraak wel degelijk verder loopt, en dit, volgens de regels van de Kanun, tot de

zevende generatie.

2.2.3.2. De Raad wijst er evenwel op dat verzoekende partij tijdens haar gehoor op het Commissariaat-

generaal van 4 januari 2018 in verband met haar eerder opgeworpen vrees voor de familie A. het

volgende verklaart: “Neen, ik heb geen schrik van hen. In het begin was de situatie gespannen, zal ik

zeggen maar nadien hebben ze iedereen, behalve de twee neven, vrijgesproken van de bloedwraak. Ze

stuurden bemiddelaars van de verzoeningscommissie. Ze lieten weten dat iedereen dus vrij is, behalve

die twee neven” (administratief dossier, stuk 5, gehoorverslag CGVS d.d. 04/01/2018, p. 14). Uit deze

verklaringen blijkt dan ook duidelijk dat verzoekende partij niet langer een vrees koestert voor de familie

A.. Zij gaf op het Commissariaat-generaal evenmin aan dat deze afspraak slechts geldig was voor een

jaar, waardoor haar bewering in haar verzoekschrift dat deze afspraak slechts gold voor één jaar, van

oktober 2017 tot oktober 2018, een allesbehalve overtuigende post-factumbewering betreft.

2.2.4. Gelet op wat voorafgaat, dient te worden vastgesteld dat verzoekende partij geen aanspraak kan

maken op de vluchtelingenstatus met toepassing van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, noch op de

subsidiaire beschermingsstatus met toepassing van artikel 48/4, § 2, a en b van voormelde wet,

aangezien verzoekende partij niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij niet zou kunnen rekenen op de in

Albanië aanwezige beschermingsmogelijkheden.
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Verder wijst de Raad erop dat de subsidiaire beschermingsstatus niettemin kan worden verleend indien

het aannemelijk is dat verzoekende partij een reëel risico op ernstige schade loopt met toepassing van

artikel 48/4, § 2, c van de Vreemdelingenwet. Verzoekende partij toont evenwel niet aan dat er in

Albanië een situatie heerst van willekeurig geweld ingevolge een internationaal of binnenlands

gewapend conflict die een ernstige bedreiging van haar leven of haar persoon impliceert.

2.2.5. Het middel is ongegrond. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen argumenten, gegevens of

tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de beoordeling door de commissaris-

generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden beslissing is gesteund op pertinente en

draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt. Dienvolgens kan in hoofde van

verzoekende partij noch een gegronde vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet, noch een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van deze wet

worden aangenomen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op één juni tweeduizend achttien door:

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


