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nr. 210 535 van 4 oktober 2018

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. MOSKOFIDIS

Rootenstraat 21/18

3600 GENK

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 23 april 2018 heeft

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

20 maart 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 27 juli 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 17 september 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat A. MOSKOFIDIS

verschijnt 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

De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u uit Tirana (Albanië). U bent in het bezit van de Albanese nationaliteit. U

bent op 3 maart 2013 gehuwd met E. B. (…). E. (…) was afkomstig uit Kukes, een stad in het Noorden

van Albanië. Jullie woonden samen in Tirana. In 2015 reisden jullie samen naar Frankrijk om er een

asielaanvraag in te dienen. Jullie haalden medische redenen aan. U hebt immers een zwaar ongeluk

gehad als kind waardoor u vele operaties en medische behandelingen moest ondergaan in het

buitenland. Jullie asielaanvraag werd geweigerd. In 2015 werd u vervolgens in Duitsland geopereerd. U

verbleef er zeven maanden in het ziekenhuis. U keerde nadien terug naar Albanië. In 2016 bent u van
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E. (…) gescheiden met onderlinge toestemming omdat jullie relatie niet meer goed zat. Zij ging na de

scheiding terug bij haar familie in Kukes wonen. U had nadien geen contact meer met uw ex-vrouw. U

kreeg af en toe boodschappen via tussenpersonen dat uw ex-schoonvader, I. B. (…), u liet weten dat u

voorzichtig moest zijn omdat u hen ten schande had gebracht. Hij impliceerde hiermee dat hij, als

inwoner van het Noorden, de kanun (Albanees gewoonterecht) op u zou toepassen en wraak zou

nemen voor de scheiding van zijn dochter, die hem in zijn eer gekrenkt had en de familie ten schande

had gebracht. Op 15 december 2017 moest u naar Kukes voor een professionele opdracht in een hotel.

Plots stond uw ex-schoonvader, I. B. (…), er samen met zijn schoonbroers, Er. (…) en F. N. (…). Uw ex-

schoonvader had een pistool bij. I. (…) zei dat als hij u nog in de buurt zou zien, hij u zou vermoorden.

Nadien gingen ze weg. U vluchtte meteen naar Prishtinë (Kosovo), van waar u dezelfde dag vertrokken

bent met het vliegtuig naar Madrid. U verbleef toen een week in Barcelona bij vrienden. U diende geen

asielaanvraag in in Spanje omdat er veel Albanezen verblijven. U ging nadien met de bus naar Frankrijk

waar u twee weken in Nantes verbleef. U diende geen asielaanvraag in in Frankrijk omdat ook daar veel

Albanezen zijn. Nadien nam u de trein naar België. U diende een asielaanvraag in op 25 januari 2018. U

vreest bij een terugkeer naar Albanië problemen met uw ex-schoonfamilie. U voegt toe dat E. (…)

ondertussen een nieuwe partner heeft waarmee ze naar het buitenland trok. Dit wordt door

uw schoonfamilie als een bijkomende schande beschouwd. U bent in het bezit van uw paspoort

afgegeven op 16 september 2011, een persoonlijk certificaat en een attest van gezinssamenstelling

afgegeven op 2 maart 2018.

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.

Vooreerst dient vastgesteld te worden dat u voor u naar België kwam één week in Spanje en twee

weken in Frankrijk verbleef. U heeft in beide landen geen asielaanvraag ingediend. Uw verklaring

hiervoor, namelijk dat in beide landen veel Albanezen zijn, houdt geen steek (CGVS, p.6, 7) . Volgens

uw verklaringen vreest u in Albanië immers uw schoonfamilie. Deze vaststelling zet de ernst van uw

asielaanvraag danig op de helling. Een dergelijke houding is immers moeilijk in overeenstemming met of

getuigt geenszins van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of

een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals voorzien in de definitie van subsidiaire

bescherming.

U verklaarde dat u in Albanië, vlak voor uw vertrek, bedreigd werd door uw ex-schoonfamilie. Zij wilden

u vermoorden omdat de scheiding hun familie ten schande had gebracht. Er dient opgemerkt te worden

dat u niet aannemelijk gemaakt heeft dat u voor de door u aangehaalde problemen – of bij een

eventuele herhaling van dergelijke problemen in geval van een terugkeer naar Albanië – geen of

onvoldoende beroep zou kunnen doen op de hulp van en/of bescherming door de in Albanië aanwezige

lokale en/of hogere autoriteiten, en dat er aldus zwaarwegende gronden zouden zijn om aan te nemen

dat er in geval van een eventuele terugkeer naar Albanië voor u sprake zou zijn van een 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. 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 verkrijgen in eigen land, hetgeen u niet gedaan heeft. U heeft immers nooit klacht

ingediend tegen I. B. (…), noch toen hij u via kennissen bedreigd heeft, noch toen hij u met zijn

schoonbroers persoonlijk bedreigd heeft op 15 december 2017 (CGVS, p. 9, 11). U durfde ook niet in

Tirana klacht gaan indienen uit angst onderweg vermoord te worden (CGVS, p. 11). De bedoeling van

het indienen van een klacht bestaat er echter 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.

Uit informatie aanwezig op het Commissariaat-generaal blijkt bovendien dat in Albanië maatregelen

werden/ worden genomen om de politionele en gerechtelijke autoriteiten te professionaliseren en hun

doeltreffendheid te verhogen. Niettegenstaande hervormingen nog steeds 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
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feit begaan door derden. De autoriteiten hebben de plicht om burgers te beschermen, maar deze plicht

houdt geenszins een resultaatsverbintenis in.

Niettegenstaande rechtsvervolging door de familie van het slachtoffer niet altijd als genoegdoening

beschouwd wordt en de politie soms geen bescherming kan bieden aan families in afzondering omdat

ze weigeren om een officiële klacht in te dienen, blijkt uit de informatie aanwezig op het Commissariaat-

generaal evenwel dat de Albanese overheid zich steeds meer van de bloedwraakproblematiek bewust is

en, ofschoon er nog ruimte voor vooruitgang en verbetering is, bereid is om bescherming te bieden aan

burgers die het slachtoffer zijn van een bloedvete.

In het kader hiervan hebben de Albanese autoriteiten de afgelopen jaren een aantal belangrijke

maatregelen getroffen. Allereerst leverde de politie ernstige inspanningen in het bestrijden van deze

problematiek. Zo werden specifieke opleidingen gegeven aan het politiepersoneel over de preventie en

de opheldering van moorden in het kader van wraak en vendetta. Een samenwerking tussen o.a. de

politie, het openbaar ministerie, het ministerie van onderwijs, het ministerie van sociale zaken werd

uitgebouwd waardoor sneller kan worden overgegaan tot interventies en arrestaties. Bloedwraakzaken

worden nauwlettend gemonitord en zodra er ernstige indicaties zijn van een nakend misdrijf (bv. een

bedreiging) of wanneer een misdrijf werd gepleegd, worden deze feiten overgemaakt aan het openbaar

ministerie voor onderzoek en preventie. Wanneer een moord gepleegd wordt, worden de getroffen

families proactief opgevolgd om te vermijden dat een vendetta zich ontwikkelt. Meerdere ngo’s

bevestigen de inspanningen van de Albanese autoriteiten en erkennen de efficiëntie ervan en de

impact ervan op de bestrijding van het fenomeen van de bloedwraak. Ook oude zaken worden heropend

en mogelijke bloedwraakzaken worden met bijzondere aandacht behandeld, zelfs in afgelegen

gebieden. Verder werd de strafwet aangepast waardoor er minimumstraffen werden voorzien – onder

meer voor het dreigen met bloedwraak – en werd de straf voor moord met voorbedachte rade in een

bloedwraak verhoogd tot minimum 30 jaar. Ook deze aanpassingen hadden een positief effect op de

bestrijding van bloedwraak. Nog in 2013 organiseerde de Albanese overheid opleidingsmomenten voor

magistraten met als doel de kennis en professionele vaardigheden op het gebied van bloedwraak te

verhogen. Ofschoon ook hier nog ruimte voor verbetering is, proberen zowel de overheid als het

middenveld door preventie en sensibilisering het fenomeen van bloedwraak te bestrijden. Er is

samenwerking op institutioneel niveau, tussen de lokale overheden, de politie en het gerecht, en er is

tevens samenwerking tussen de overheid, religieuze leiders en de verzoeningscommissies.

In het licht van voorgaande informatie weet uw verklaring dat de politie in dergelijke gevallen niks kan

betekenen niet te overtuigen (CGVS, p. 9). Ook uw bewering dat de neven van I. (…) bij de politie

werken kan niet weerhouden worden (CGVS, p. 9). U kende noch de namen noch de functies van de

neven van I. (…) die bij de politie zouden werken, waardoor uw bewering de nodige geloofwaardigheid

mist. Er dient ook opgemerkt te worden dat uw eigen broer, K. (…), voor de Albanese premier werkt als

coördinator van zijn persoonlijke lijfwachten (CGVS, p. 5). Het komt dan ook weinig geloofwaardig over

dat u geen gehoor zou kunnen vinden bij de Albanese autoriteiten, te meer daar u zelf ook erkent dat u

machtige kennissen heeft die voor de autoriteiten werken en die u voor wat betreft de wettelijke weg

kunnen helpen (CGVS, p. 8).

Hierbij aansluitend erkent het Commissariaat-generaal dat corruptie een pijnpunt blijft in Albanië, maar

er moet niettemin worden vastgesteld dat ook hier de nodige stappen werden/worden gezet. Zo worden

bijvoorbeeld agenten van andere regio’s ingeschakeld om te vermijden dat er een te nauwe band

bestaat tussen de politie en de betrokken burgers. Hoe dan ook 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. Informatie stelt tevens 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. Volledigheidshalve kan worden toegevoegd dat voorzieningen inzake kosteloze rechtsbijstand

in Albanië aanwezig zijn.

Gelet op voorgaande meen ik dat de Albanese autoriteiten in geval van eventuele

(veiligheids)problemen in het kader van bloedvetes aan alle onderdanen voldoende bescherming bieden

en de redelijke maatregelen zoals beoogd in artikel 48/5 van de Belgische Vreemdelingenwet treffen.

De informatie waarop deze beslissing gebaseerd is werd als bijlage aan het administratieve dossier

gevoegd.
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Ten slotte dient betreffende uw medische problemen, u heeft een beenprothese, opgemerkt te worden

dat deze geen verband houden met de criteria bepaald in artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève,

zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980, noch met de criteria

inzake subsidiaire bescherming vermeld in artikel 48/4 van diezelfde wet. U dient voor de beoordeling

van medische elementen een aanvraag voor een machtiging tot verblijf te richten aan de

staatssecretaris van Asiel en Migratie of zijn gemachtigde op basis van artikel 9 ter van de wet van 15

december 1980.

De door u voorgelegde documenten zijn niet in staat deze beslissing te wijzigen. Uw paspoort toont uw

identiteit en nationaliteit aan die hier niet ter discussie staan. Het persoonlijk certificaat en attest van

gezinssamenstelling tonen uw burgerlijke stand aan, die hier op zich eveneens niet betwist wordt.

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 beroept verzoekende partij zich op de schending van artikel 1, A (2) van het

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van artikel 62 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), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991

betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van “de algemene beginselen

van behoorlijk bestuur, o.a. het materiële motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheids- en

redelijkheidsbeginsel”. Tevens meent verzoekende partij dat er sprake is van een manifeste

beoordelingsfout.

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 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. Daar waar verzoekende partij in haar verzoekschrift benadrukt dat zij wel degelijk gevaar loopt in

Albanië, nu zij represailles vanwege haar ex-schoonfamilie vreest omdat zij hun familie-eer heeft

geschonden en zij hiervoor niet kan rekenen op bescherming van de Albanese autoriteiten, wijst de

Raad erop dat het louter herhalen van het asielrelaas en het louter tegenspreken van de conclusie van

verwerende partij niet van aard is om de motieven van de bestreden beslissing te ontkrachten.

Integendeel, het komt aan verzoekende partij toe om deze motieven met concrete argumenten in een

ander daglicht te stellen, waar verzoekende partij op voormelde wijze in gebreke blijft.

2.2.3.1. Inzake de motivering in de bestreden beslissing dat de vaststelling dat verzoekende partij tijdens

haar verblijf in Spanje en haar verblijf in Frankrijk geen asielaanvraag heeft ingediend de ernst van de

asielaanvraag van verzoekende partij danig op de helling zet, stelt verzoekende partij dat de

aanwezigheid van een grote Albanese gemeenschap in deze landen achterdocht opwekte bij haar en

haar angst inboezemde.

2.2.3.2. De Raad duidt er evenwel op dat van een persoon die daadwerkelijk risico loopt op vervolging of

ernstige schade in zijn land van herkomst redelijkerwijs mag worden verwacht dat hij of zij na aankomst

in een derde land zo snel mogelijk een beroep doet op de bevoegde autoriteiten voor het verkrijgen van

bescherming. Haar uitleg dat in beide landen veel Albanezen zijn volstaat allesbehalve om te verklaren
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waarom zij er geen verzoek om internationale bescherming heeft ingediend nu zij immers aangaf in

Albanië haar schoonfamilie te vrezen en een beroep op internationale bescherming net inhoudt dat

verzoekende partij niet zou worden gerepatrieerd in geval van een gegronde vrees voor vervolging in de

zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op ernstige schade zoals bepaald in de definitie

van subsidiaire bescherming. De vaststelling dat verzoekende partij nagelaten heeft in deze landen een

verzoek om internationale bescherming in te dienen relativeert vanzelfsprekend haar beweerde nood

aan bescherming.

2.2.4.1. Verder betoogt verzoekende partij dat zij voor haar problemen geenszins kan rekenen op de

bescherming vanwege de Albanese autoriteiten. Volgens verzoekende partij heeft verwerende partij

onvoldoende rekening gehouden met de dagelijkse realiteit in Albanië en is de desbetreffende

motivering “te vaag, abstract en theoretisch”. Verzoekende partij vreest dat de lokale autoriteiten in de

praktijk nooit een daadwerkelijke bescherming kunnen garanderen. Zij stelt dat “(d)e autoriteiten in

Albanië (…) weinig of geen vat (hebben) op individuen die de vaste wil hebben om een aanslag te

plegen of wraakmaatregelen te nemen ; zodat een daadwerkelijke bescherming vanwege de Albanese

autoriteiten niet meer dan dode letter is”. Uit de algemene informatie die door verwerende partij zelf

werd bijgebracht blijkt dat de initiatieven van de Albanese autoriteiten om de veiligheid van haar burgers

te waarborgen te beperkt zijn en geenszins een gepast en daadkrachtig antwoord kunnen bieden aan

de bestaande problemen in de regio. Wat betreft verder het gegeven dat zij geen klacht heeft ingediend

in Albanië, wijst verzoekende partij erop dat het precies haar broer K. was, die werkt voor de Albanese

premier als coördinator van diens lijfwachten, die haar adviseerde om naar het buitenland te vluchten

omdat hij van mening was dat de lokale autoriteiten de veiligheid van verzoekende partij niet konden

waarborgen. Verzoekende partij wijst er ten slotte nog op dat zij minder mobiel is door haar zwakke

gezondheidstoestand en dat zij hierdoor niet voor lange tijd onder de radar kan blijven om represailles te

vermijden.

2.2.4.2. De Raad treedt verwerende partij evenwel bij in de motivering dat verzoekende partij niet

aannemelijk gemaakt heeft dat zij voor de door haar aangehaalde problemen met haar ex-schoonfamilie

geen beroep zou kunnen doen op de bescherming van de Albanese autoriteiten.

De Raad wijst er desbetreffend vooreerst op dat internationale bescherming slechts kan worden

verleend indien de verzoeker om internationale bescherming geen aanspraak kan maken op nationale

bescherming. Van een verzoeker om internationale bescherming mag worden verwacht dat deze eerst

alle redelijke mogelijkheden uitput om bescherming te verkrijgen in eigen land, minstens dat hij daartoe

enige poging onderneemt. In casu dient evenwel te worden vastgesteld dat verzoekende partij nooit

klacht heeft ingediend tegen I. B. noch toen hij haar via kennissen bedreigd heeft, noch toen hij haar

met zijn schoonbroers persoonlijk bedreigd heeft op 15 december 2017. Verzoekende partij gaf verder

nog aan dat zij ook niet in Tirana klacht durfde gaan indienen uit angst onderweg vermoord te worden.

Verwerende partij merkt in dit verband evenwel terecht op dat de bedoeling van het indienen van een

klacht er echter precies in bestaat bescherming te verkrijgen tegen haar belager(s) en eventuele verdere

problemen die hij (zij) zou(den) kunnen veroorzaken te voorkomen en dat indien de autoriteiten niet op

de hoogte worden gebracht van de feiten, zij hiertegen vanzelfsprekend niet kunnen optreden.

Verder stelt de Raad vast dat verzoekende partij in haar betoog geen concrete elementen bijbrengt die

van aard zijn de motivering in de bestreden beslissing dat de Albanese autoriteiten in geval van

eventuele (veiligheids)problemen in het kader van bloedvetes aan alle onderdanen voldoende

bescherming bieden en de redelijke maatregelen zoals beoogd in artikel 48/5 van de Vreemdelingenwet

treffen en de informatie in het administratief dossier waarop deze motivering is gesteund, waaronder de

COI Focus aangaande bloedwraak in Albanië d.d. 29 juni 2017 (administratief dossier, stuk 16, map

landeninformatie, deel 34) dewelke gesteund is op onder andere informatie verkregen tijdens een fact

finding missie naar Albanië van 13 maart 2017 tot 21 maart 2017, te weerleggen. Immers beperkt zij

zich tot het louter tegenspreken van de conclusie van verwerende partij, hetgeen allesbehalve volstaat

om desbetreffende motivering van de bestreden beslissing in een ander daglicht te stellen. De Raad

wenst hierbij nog op te merken dat absolute bescherming door geen enkele rechtsstaat kan worden

geboden, doch de aanwezigheid van redelijke maatregelen tot voorkoming van vervolging of het lijden

van ernstige schade volstaat, wat in casu het geval is.

Ten slotte stelt de Raad nog vast dat door verzoekende partij geen concrete aanwijzingen of geldige

reden aangebracht wordt waaruit blijkt dat zij, gelet op haar persoonlijke omstandigheden, geen beroep

kan doen op de bescherming vanwege de Albanese autoriteiten. Het advies van haar broer dat de

politie in dergelijke gevallen niets kan betekenen, kan in het licht van voormelde informatie in het
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administratief dossier geenszins overtuigen. Verder duidt de Raad erop dat in de bestreden beslissing

betreffende de bewering van verzoekende partij dat de neven van I. bij de politie werken, wordt

opgemerkt dat hieraan geen geloof kan worden gehecht aangezien zij noch de namen noch de functies

van de neven van I. kennen die bij de politie zouden werken. Ten slotte benadrukt de Raad nog dat haar

eigen broer, K., voor de Albanese premier werkt als coördinator van zijn persoonlijke lijfwachten en dat

verzoekende partij zelf erkende dat zij machtige kennissen heeft die voor de autoriteiten werken en die

haar voor wat betreft de wettelijke weg kunnen helpen (gehoorverslag CGVS A., p. 8). Het komt dan ook

niet geloofwaardig over dat verzoekende partij geen gehoor zou kunnen vinden bij de Albanese

autoriteiten. Ook een loutere verwijzing naar haar medische problemen volstaat geenszins om aan te

tonen dat de Albanese autoriteiten haar geen bescherming kunnen bieden voor wat betreft haar

problemen met haar ex-schoonfamilie.

De Raad besluit dan ook dat verzoekende partij geenszins aannemelijk heeft gemaakt dat er voor haar

problemen met haar ex-schoonfamilie in Albanië onvoldoende beschermingsmogelijkheden zouden zijn.

2.2.5. De Raad herhaalt dat internationale bescherming slechts kan worden ingeroepen bij gebrek aan

nationale bescherming. Dit vloeit voort uit artikel 1, A (2) van het Verdrag betreffende de status van

vluchtelingen van 28 juli 1951 waarnaar wordt verwezen in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet en

luidens hetwelk vereist is dat de asielzoeker de bescherming van zijn land niet kan, of uit hoofde van de

vrees voor vervolging op grond van de in datzelfde artikel bepaalde criteria niet wil inroepen enerzijds,

en uit de bepalingen van artikel 48/4 van de voormelde wet krachtens dewelke ook voor de toekenning

van de subsidiaire beschermingsstatus is vereist dat de asielzoeker zich niet onder de bescherming van

in casu zijn land van herkomst kan of, wegens het reële risico op ernstige schade, wil stellen anderzijds.

Er dient aldus te worden geconcludeerd dat door de mogelijkheid zich te beroepen op bescherming

vanwege de Albanese autoriteiten voor wat betreft de door haar aangehaalde problemen met haar ex-

schoonfamilie ten aanzien van verzoekende partij geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3

en evenmin een reëel risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet in

aanmerking kan worden genomen.

2.2.6. Waar verzoekende partij aanvoert dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden, benadrukt

de Raad dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de verplichting oplegt om zijn

beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de

bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft

gemaakt van de stukken van het administratief dossier, waaronder de door verzoekende partij

neergelegde documenten en de uitgebreide landeninformatie (administratief dossier, stukken 15 en 16),

en dat verzoekende partij tijdens het persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal d.d. 8 maart

2018 de kans kreeg om de redenen van haar verzoek om internationale bescherming omstandig uiteen

te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen, dit met de hulp van een tolk Albanees en

bijgestaan door haar advocaat. De commissaris-generaal heeft het verzoek om internationale

bescherming van verzoekende partij op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen

met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak (RvS 21 maart 2007, nr. 169.222;

RvS 28 november 2006, nr. 165.215). Aldus werd zorgvuldig gehandeld.

2.2.7. Met betrekking tot de aangevoerde schending van het redelijkheidsbeginsel ten slotte wijst

de Raad erop dat dit principe enkel dan is geschonden wanneer de beslissing tegen alle redelijkheid

ingaat, doordat de geponeerde verhouding tussen de motieven en het dispositief volledig ontbreekt,

in werkelijkheid een kennelijke wanverhouding is (RvS 20 september 1999, nr. 82.301).

Aangezien verwerende partij in haar motivering op afdoende wijze aantoont dat verzoekende partij niet

aannemelijk heeft gemaakt dat er voor haar problemen met haar ex-schoonfamilie in Albanië

onvoldoende beschermingsmogelijkheden zouden zijn, oordeelt de Raad dat de bestreden

beslissing geenszins in kennelijke wanverhouding staat tot de motieven waarop zij is gebaseerd. De

opgeworpen schending van het redelijkheidsbeginsel kan bijgevolg door de Raad niet worden

bijgetreden.

2.2.8. Uit wat voorafgaat blijkt dat in hoofde van verwerende partij door de Raad geen manifeste

beoordelingsfout kan worden ontwaard.

2.2.9. 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
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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 vier oktober 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


