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nr. 214 454 van 20 december 2018

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. DESENFANS

Ernest Cambierlaan 39

1030 BRUSSEL

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 1 oktober 2018 heeft

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

19 september 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 5 november 2018 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

10 december 2018.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A. HAEGEMAN loco advocaat

C. DESENFANS en van attaché K. GOOSSENS, 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 heeft u de Albanese nationaliteit en bent u afkomstig uit Tirana, Albanië. Daar

woonde u uw hele leven samen met uw ouders en broer. In de loop van 2016 werd u op internet lid van

een groep waar verschillende jongens en meisjes lid van waren. U begon te chatten met een meisje

(van wie u de naam niet kent), en eind september 2016 werd u bedreigd door een jongen, K. T. (…), die

zei dat dat meisje zijn vriendin was. U negeerde hem, maar enkele dagen later werd u op straat door

hem en enkele andere jongens geslagen. U sprak met de wijkagent en deze raadde u aan om klacht in

te dienen, maar u besliste om dat niet te doen. Vervolgens, op 9 oktober 2016, werd u aangereden door
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de oom aan moederskant van K. (…), S. T. (…), en werd u door K. (…) zelf beschoten. De politie kwam

en u werd naar het ziekenhuis afgevoerd, waar u twee maanden verbleef. De politie voerde onderzoek

naar de zaak, maar tegelijk legden personen van de tegenpartij verklaringen af dat u een wapen zou

hebben gehad. Daarom werd uw ziekenhuiskamer door de politie bewaakt. Uiteindelijk werd

u vrijgesproken van deze aanklacht. U weet niet of S. (…) en K. (…) werdern veroordeeld of niet, maar

wel dat ze slechts anderhalve of twee maanden in de gevangenis verbleven. U legde bij de

ombudsman, bij de procureur en bij de president klacht neer over hun vroege vrijlating. Hierna werd u

door K. (…), S. (…), en nog een andere oom van K. (…) met de bijnaam G. (…) verschillende keren

bedreigd. Ze stopten met de wagen en bedreigden u mondeling. Op 4 februari 2018 wilde u met uw

wagen vertrekken toen deze ontplofte. De politie kwam en u en uw wagen werden meegenomen naar

het commissariaat. Er was springstof geplaatst aan uw wagen en de politie beloofde dat ze een

onderzoek zou voeren, maar hier heeft u niets meer van gehoord. U verbleef vanaf die dag bij familie

van uw ouders in het dorp Lure en besloot het land te verlaten. Op 25 mei 2018 reisde u per vliegtuig via

Italië naar België. Op 30 mei 2018 diende u uw verzoek om internationale bescherming in. Ter staving

van uw verzoek legde u de volgende documenten neer: uw paspoort, het proces-verbaal van de klacht

die u neerlegde op 9 oktober 2016, een kopie van het forensisch rapport van de kleren die u die dag

droeg, een kopie van een bevestiging van de procureur dat uw klacht was ontvangen (17.10.2016), een

kopie van de brief van uw advocaat aan het Hof van Beroep (24.10.2016) inzake uw beschuldiging van

wapenbezit, een kopie van het technisch rapport (28.10.2016) aangaande het incident van 9 oktober

2016, een kopie van het rapport van de gerechtsarts (28.10.2016) aangaande u verwondingen ten

gevolge van het incident van 9 oktober 2016, een kopie van het proces-verbaal (11.10.2016) met de

verklaringen van de tegenpartij aangaande het incident van 9 oktober 2016, een kopie van een

aanvraag van uw advocaat (11.11.2016) om u vrij te laten uit voorlopige hechtenis), een brief van uw

advocaat (12.11.2016) over de rechtszaak die zou plaatsvinden, een attest van de

gerechtsarts (01.12.2016) over uw gezondheidstoestand, een brief van de procureur (17.01.2017) dat

uw advocaat beroep indiende over de vrijlating van de daders, een brief van de ombudsman

(17.01.2017) dat uw advocaat beroep indiende over de vrijlating van de daders, een brief van de

procureur (13.03.2017) met het vonnis van 26.01.2017 dat de zaak tegen u voor wapenbezit werd

stopgezet, twee krantenartikels over het incident van 9 oktober 2016 (18.10.2016). Op 23 augustus

2018 stuurde uw advocaat een mail met een vraag tot uitstel van de beslissing omdat de persoon die u

bijkomende documenten zou sturen onbereikbaar zou zijn tot 11 september 2018. Op 13 september

2018 stuurde uw advocaat opnieuw een mail met een vraag tot uitstel om bijkomende documenten door

te sturen aangezien u deze nog steeds niet had ontvangen.

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde bepaalde bijzondere

procedurele noden kunnen worden aangenomen. Uit uw verklaringen blijkt immers dat u slecht te been

bent. Om hier op passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u steunmaatregelen verleend in

het kader van de behandeling van uw verzoek door het Commissariaat-generaal, en werd een

gehoorlokaal op de benedenverdieping voorzien. Gelet op wat voorafgaat kan in de gegeven

omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw rechten in het kader van onderhavige

procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Na onderzoek van uw verklaringen en alle elementen in uw administratieve dossier dient voorts

vastgesteld te worden dat uw verzoek om internationale bescherming kennelijk ongegrond is.

Bij KB van 17 december 2017 werd Albanië vastgesteld als veilig land van herkomst. Het feit dat u

afkomstig bent uit een veilig land van herkomst, rechtvaardigde dat er een versnelde procedure werd

toegepast bij de behandeling van uw verzoek.

Volgens uw verklaringen loopt uw leven gevaar omwille van uw problemen met K. T. (…) en zijn

familieleden S. T. (…) en G. (…) (CGVS, p. 14). Omwille van een gesprek met een meisje op internet

zou u door K. (…) en zijn familieleden verschillende keren zijn bedreigd en aangevallen. In dit kader

dient vooreerst te worden vastgesteld dat u geenszins aannemelijk heeft gemaakt dat er zich naast het

incident van 9 oktober 2016 – waar op zich niet aan wordt getwijfeld – nog verdere problemen hebben

voorgedaan met deze personen. U legde immers geen enkel begin van bewijs neer aangaande de

bedreigingen die u in de loop van de jaren zou hebben ontvangen, of van de ontploffing van uw wagen

op 4 februari 2018. Er zou nochtans redelijkerwijs kunnen worden verwacht dat een persoon wiens

wagen tot ontploffing werd gebracht hier een begin van bewijs van zou kunnen neerleggen (foto's,

verzekeringsdocumenten, ...). Het is ook hoogst opmerkelijk dat u van de klacht die u hiervoor verklaart

te hebben neergelegd geen kopie gevraagd heeft, aangezien u deze wel heeft betreffende uw

problemen van oktober 2016 (CGVS, p. 12). Dit klemt eens te meer gelet op het feit dat er meer dan

drie maanden verstreken tussen het door u aangehaalde incident en uw vertrek uit Albanië, hetgeen u

ruim de tijd gaf om uw vertrek te plannen en met uw advocaat te overleggen en aangezien er drie
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maanden verstreken tussen uw aankomst in België en uw persoonlijk onderhoud waarbij u eveneens tijd

had om de nodige documenten proberen te verkrijgen. U heeft overigens nog contact met uw ouders die

in Tirana verblijven. Na het persoonlijk onderhoud stuurde uw advocaat twee keer, op 23 augustus 2018

en op 13 september 2018 een mail naar het CGVS om te vragen om uitstel van de beslissing aangezien

u nog bijkomende documenten wenste over te maken maar deze nog niet in uw bezit had. Er dient

vastgesteld te worden dat er niet gespecificeerd werd welke concrete documenten dit waren noch wie

deze aan u zou overmaken en waarom deze persoon dit niet eerder had kunnen doen. In de tweede

mail van uw advocaat wordt overigens geen enkele reden opgegeven voor de vertraging van de

documenten noch wordt erin verduidelijkt wanneer deze documenten dan wel zouden kunnen

overgemaakt worden. Er kan dan ook niet verwachten worden dat het CGVS in dit geval deze wenst om

(onbepaald) uitstel inwilligde.

Voorts wordt opgemerkt dat nergens uit uw verklaringen blijkt dat u met andere personen problemen

had. De door u geschetste problemen zijn dan ook van louter interpersoonlijke (tussen privé-personen)

en gemeenrechtelijke aard en houden geen verband met één van de criteria bepaald in de

Vluchtelingenconventie, die voorziet in internationale bescherming voor personen die een gegronde

vrees voor vervolging koesteren omwille van hun ras, nationaliteit, religie, hun behoren tot een sociale

groep of hun politieke overtuiging.

Zelfs al zou u de ernst van de (actuele) dreiging vanwege de familie T. (…) aannemelijk gemaakt

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

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

problemen met deze personen geen of onvoldoende beroep kon doen – of in het geval van eventuele

toekomstige problemen met hen bij een terugkeer naar Albanië zou kunnen doen – op de hulp van en/of

bescherming door de in Albanië aanwezige autoriteiten. Aangaande het incident van 9 oktober 2016

blijkt uit niets dat de Albanese autoriteiten niet bereid of in staat waren op te treden tegen uw belagers.

Uit de door u neergelegde documenten blijkt immers dat u klacht kon indienen bij de politie en dat de

autoriteiten een uitgebreid onderzoek voerden naar het incident. Uw verklaring dat de

daders onvoldoende werden gestraft (CGVS, p. 10-11) is een puur subjectieve vaststelling, te meer daar

u zelfs niet weet of de daders veroordeeld werden (CGVS, p. 10). Betreffende de bedreigingen die u

tussen oktober 2016 en februari 2018 zou hebben ontvangen legde u dan weer geen klacht neer bij de

politie (CGVS, p. 11). Uw motivatie om dit niet te doen, met name dat u vreesde verder bedreigd te

worden (CGVS, p. 9) kan uw nalaten ter zake geenszins rechtvaardigen. De bedoeling van het indienen

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

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

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

optreden. Aangaande het incident van 4 februari 2018 verklaarde u wel klacht te hebben neergelegd,

maar deze klacht legde u niet neer (CGVS, p. 12). Het feit dat u tot nu toe geen antwoord zou hebben

gekregen over hoe het staat met het onderzoek, kan geenszins als bewijs gelden dat de politie in deze

zaak haar werk niet zou doen, zoals u beweerde (CGVS, p. 8, 13). Overigens blijkt nergens uit uw

verklaringen of uit de door u neergelegde documenten dat u dit gebrek aan actie door de politie ergens

zou hebben aangeklaagd. In dit kader kan worden verwezen naar 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 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 en

dat de Albanese overheid inzet op een verbetering van de daadwerkelijke functionering ervan.

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 en werden

het wetgevend en institutioneel kader versterkt. Het aantal onderzoeken naar, vervolgingen van en

veroordelingen voor corruptie, waaronder corruptie bij – soms zelfs hooggeplaatste – functionarissen,
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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, ongeacht hun etnie,

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

Vreemdelingenwet d.d. 15 december 1980.

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

bewijslast op de verzoeker rust”, van toepassing is bij het onderzoek van het verzoek om internationale

bescherming (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 verzoeker de autoriteit er niettemin van overtuigen dat hij daadwerkelijk

voldoet aan de voorwaarden om de status die hij eist, te genieten.

U brengt 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.

De door u neergelegde documenten kunnen deze vaststelling niet wijzigen. Uw paspoort bevestigt

slechts uw identiteit, die hier niet ter discussie staat. De overige door u neergelegde documenten

bevestigen slechts het incident van 9 oktober 2016 en de hierop volgende juridische procedures,

waaraan evenmin wordt getwijfeld. Nergens blijkt echter uit deze documenten dat u geen beroep heeft

kunnen of zou kunnen doen op bescherming door de Albanese autoriteiten.

Uit hetgeen voorafgaat wordt u de internationale bescherming geweigerd. U heeft met name geen

substantiële redenen opgegeven om uw land van herkomst in uw specifieke omstandigheden niet te

beschouwen als een veilig land van herkomst ten aanzien van de vraag of u voor erkenning als persoon

die internationale bescherming geniet in aanmerking komt. Het feit dat u afkomstig bent uit een veilig

land van herkomst staat vast. Rekening houdende met de procedurele waarborgen die gepaard gaan

met de aanwijzing van een land als veilig land van herkomst en de evaluatie die voorafgaat aan deze

aanwijzing, beschouw ik uw verzoek om internationale bescherming als kennelijk ongegrond, in

toepassing van artikel 57/6/1, § 2 van de Vreemdelingenwet.

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.

Bovendien beschouw ik uw verzoek om internationale bescherming als kennelijk ongegrond in

toepassing van artikel 57/6/1, § 2 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel beroept verzoekende partij zich op de schending van de artikelen 2, 3 en 13

EVRM, van artikel 1, A (2) van het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951 en

van de artikelen “48/3 tot 48/7, 57/6/2” 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). In een tweede middel voert verzoekende partij de schending aan van de artikelen 1,

2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

en van artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet.

Gezien de samenhang van beide middelen oordeelt de Raad dat deze gezamenlijk dienen te worden

behandeld.

2.2.1. In de mate verzoekende partij aanvoert dat de artikelen 2 en 3 EVRM worden geschonden, dient

te worden vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het

onderzoek naar de nood aan internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de

Vreemdelingenwet. Bovendien houdt de bestreden beslissing op zich geen verwijderingsmaatregel in.

Met betrekking tot artikel 13 EVRM stelt de Raad vast dat verzoekende partij niet aantoont op welke

wijze deze verdragsbepaling door de bestreden beslissing zou zijn geschonden. Verzoekende partij

beperkt zich in haar betoog tot een loutere verwijzing naar voormeld artikel. Dit onderdeel van het eerste

middel is derhalve niet ontvankelijk.

2.2.2. 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
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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 de middelen zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht (RvS 25 juni 2004, nr. 133.153).

2.2.3. De Raad stelt vast dat verzoekende partij een beroep indient tegen de beslissing van de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 19 september 2018 waarbij haar

verzoek om internationale bescherming overeenkomstig artikel 57/6/1 van de Vreemdelingenwet

volgens een versnelde procedure wordt behandeld en als kennelijk ongegrond wordt beschouwd.

Artikel 57/6/1, §1, eerste lid, b) van de Vreemdelingenwet luidt als volgt: “De Commissaris-generaal voor

de Vluchtelingen en de Staatlozen kan een verzoek om internationale bescherming volgens een

versnelde procedure behandelen, indien : b) de verzoeker afkomstig is uit een veilig land van herkomst

zoals bedoeld in paragraaf 3 (…)”.

Artikel 57/6/1, § 2 van de Vreemdelingenwet bepaalt: “In het geval van weigering van internationale

bescherming en indien de verzoeker om internationale bescherming zich in één van de gevallen

vermeld in paragraaf 1, eerste lid, a) tot j) bevindt, kan de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen

en de Staatlozen dit verzoek als kennelijk ongegrond beschouwen.”

Artikel 57/6/1, § 3, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt: “De Commissaris-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen is bevoegd om de internationale bescherming te weigeren aan een

onderdaan van een veilig land van herkomst of aan een staatloze die voorheen in dat land zijn gewone

verblijfplaats had, wanneer de vreemdeling geen substantiële redenen heeft opgegeven om het land in

zijn specifieke omstandigheden niet als een veilig land van herkomst te beschouwen ten aanzien van de

vraag of hij voor erkenning als persoon die internationale bescherming geniet in aanmerking komt.”

Bij koninklijk besluit van 17 december 2017 werd Albanië aangewezen als veilig land van herkomst.

Om een verzoek om internationale bescherming ingediend door een onderdaan van een veilig land van

herkomst of een staatloze die er voorheen zijn gewone verblijfplaats had, gegrond te kunnen verklaren,

moet de verzoeker derhalve substantiële redenen opgeven die aantonen dat, ondanks diens afkomst

van een veilig land, zijn land van herkomst in specifieke omstandigheden niet als veilig kan worden

beschouwd en dit dus in afwijking van de algemene situatie aldaar. Artikel 57/6/1, § 3, eerste lid van de

Vreemdelingenwet belet de verzoeker niet om aan te tonen dat er, wat hem betreft, een gegronde vrees

voor vervolging bestaat in vluchtelingenrechtelijke zin, zoals bepaald in artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat hij een reëel risico loopt

op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in artikel 48/4 van diezelfde wet. De bewijslast in dit

geval rust op de verzoeker.

2.2.4.1. Verzoekende partij stelt in haar verzoekschrift dat de grieven van verwerende partij

onvoldoende zijn om de geloofwaardigheid van haar asielrelaas in vraag te stellen. Zij benadrukt “dat

het essentiële punt van het asielrelaas van de verzoeker niet betwist is door de tegenpartij: het incident

van 9 oktober 2016 waarin verzoeker werd geschoten. Na dit schietpartij werd verzoeker enkele weken

in ziekenhuis opgenomen”. Verzoekende partij wijst erop dat artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet

bepaalt dat het feit dat een asielzoeker in het verleden reeds werd vervolgd, of reeds ernstige schade

heeft ondergaan, of reeds rechtstreeks is bedreigd met dergelijke vervolging of met dergelijke schade,

een duidelijke aanwijzing is dat de vrees voor vervolging gegrond is en het risico op ernstige schade

reëel is, tenzij er goede redenen zijn om aan te nemen dat die vervolging of ernstige schade zich niet

opnieuw zal voordoen. Verzoekende partij meent dat verwerende partij dit vermoeden voortvloeiend uit

artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet niet op een draagkrachtige wijze weerlegt. Wat betreft het

gegeven dat zij geen enkel begin van bewijs voorlegt van de bedreigingen die zij in de loop van de jaren

zou hebben ontvangen, of van de ontploffing van haar wagen op 4 februari 2018, oppert verzoekende

partij dat haar doorleefde verklaringen volstaan om haar problemen aan te tonen.
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2.2.4.2. De Raad is evenwel van oordeel dat het allerminst aannemelijk is dat verzoekende partij geen

enkel begin van bewijs neerlegt aangaande de bedreigingen die zij in de loop van de jaren nog zou

hebben ontvangen, of van de ontploffing van haar wagen op 4 februari 2018. Er mag redelijkerwijze

worden verwacht dat een persoon wiens wagen tot ontploffing werd gebracht hier een begin van bewijs

van zou kunnen neerleggen (foto's, verzekeringsdocumenten, ...). Ook de bewering van verzoekende

partij dat zij van de klacht die zij hiervoor zou hebben neergelegd geen kopie heeft gevraagd is

bevreemdend aangezien zij dergelijke kopie wel gevraagd heeft betreffende haar problemen van

oktober 2016 (administratief dossier, stuk 6, notities CGVS, p. 6 en 12). Dat verzoekende partij hiervan

geen enkel begin van bewijs voorlegt klemt des te meer gelet op het feit dat er meer dan drie maanden

verstreken tussen het door haar aangehaalde incident en haar vertrek uit Albanië, waardoor zij ruim de

tijd had om haar vertrek te plannen en met haar advocaat te overleggen. Ook verstreken er drie

maanden tussen haar aankomst in België en haar persoonlijk onderhoud waarbij zij eveneens de tijd

had om de nodige documenten proberen te verkrijgen. De Raad stelt evenwel vast dat verzoekende

partij tot op heden, ook nadat haar in de bestreden beslissing een gebrek aan enig begin van bewijs in

verband met deze problemen wordt verweten, geen enkel begin van bewijs dienaangaande bijbrengt.

De Raad wijst in dit verband op de medewerkingsplicht die overeenkomstig artikel 48/6, § 1, eerste lid

van de Vreemdelingenwet op verzoekende partij rust. Uit het voorgaande blijkt evenwel duidelijk dat

verzoekende partij geen ernstige inspanning heeft geleverd om de door haar voorgehouden problemen

na oktober 2016 te staven. Dergelijke vaststelling ondergraaft dan ook de geloofwaardigheid van haar

bewering dat er zich naast het incident van 9 oktober 2016, waaraan op zich inderdaad niet wordt

getwijfeld, nog verdere problemen hebben voorgedaan met deze personen. Bovendien blijkt uit wat volgt

dat, zelfs indien aan deze problemen enig geloof kan worden gehecht, verzoekende partij geen

overtuigende feiten of elementen aangehaald heeft waaruit kan blijken dat zij voor de door haar

aangehaalde interpersoonlijke en gemeenrechtelijke problemen met deze personen geen of

onvoldoende beroep kon doen – of in het geval van eventuele toekomstige problemen met hen bij een

terugkeer naar Albanië zou kunnen doen – op de hulp van en/of bescherming door de in Albanië

aanwezige autoriteiten

2.2.5.1. Waar in de bestreden beslissing wordt gesteld dat hoe dan ook vastgesteld moet worden dat

verzoekende partij geen overtuigende feiten of elementen aangehaald heeft waaruit kan blijken dat zij

voor de door haar aangehaalde interpersoonlijke en gemeenrechtelijke problemen met deze personen

geen of onvoldoende beroep kon doen – of in het geval van eventuele toekomstige problemen met hen

bij een terugkeer naar Albanië zou kunnen doen – op de hulp van en/of bescherming door de in Albanië

aanwezige autoriteiten, duidt verzoekende partij erop dat zij reeds klachten heeft ingediend maar dat

niets gebeurde. K. en zijn oom zaten slechts een maand in de gevangenis. Tevens heeft zij een klacht

ingediend bij de ombudsman en de president, doch nam niemand haar klachten serieus. Verzoekende

partij heeft dan ook geen enkel vertrouwen meer in de Albanese overheden. Voorts duidt verzoekende

partij erop dat zelfs de familie van de Albanese procureur-generaal Albanië moest ontvluchten nadat hij

bedreigd werd. Verzoekende partij voegt hierover als bijlage bij haar verzoekschrift een internetartikel

(bijlage 3). Verzoekende partij vraagt zich dan ook af “als zelfs de procureur-generaal geen

bescherming voor zijn familie in Albanië kan kregen, (…) hoe mensen zonder invloed zoals de

verzoekster een bescherming zou krijgen”. Daarnaast duidt verzoekende partij er nog op dat corruptie

binnen de Albanese justitie en Albanese politie een wijdverbreid probleem is. Ook straffeloosheid vormt

een probleem. Zij verwijst in dit verband naar het rapport van het US Department of State van 2016

(bijlage 4 van het verzoekschrift), het rapport “Albanie: vendetta, Renseignement de l’analyse-pays de

l’OSAR” van 13 juli 2016 (bijlage 5 van het verzoekschrift), een internetartikel van 18 juli 2016

aangaande corruptie binnen de Albanese justitie (bijlage 6 van het verzoekschrift) en een internetartikel

van 10 november 2016 over corruptie in Turkije en de westelijke Balkanlanden (bijlage 7 van het

verzoekschrift).

2.2.5.2. De Raad is evenwel van oordeel dat verwerende partij terecht besluit dat verzoekende partij

geen overtuigende feiten of elementen aangehaald heeft waaruit kan blijken dat zij voor de door haar

aangehaalde interpersoonlijke en gemeenrechtelijke problemen met deze personen geen of

onvoldoende beroep kon doen – of in het geval van eventuele toekomstige problemen met hen bij een

terugkeer naar Albanië zou kunnen doen – op de hulp van en/of bescherming door de in Albanië

aanwezige autoriteiten.

Vooreerst wijst de Raad op volgende pertinente vaststellingen in de bestreden beslissing: “Aangaande

het incident van 9 oktober 2016 blijkt uit niets dat de Albanese autoriteiten niet bereid of in staat

waren op te treden tegen uw belagers. Uit de door u neergelegde documenten blijkt immers dat u klacht

kon indienen bij de politie en dat de autoriteiten een uitgebreid onderzoek voerden naar het incident. Uw
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verklaring dat de daders onvoldoende werden gestraft (CGVS, p. 10-11) is een puur subjectieve

vaststelling, te meer daar u zelfs niet weet of de daders veroordeeld werden (CGVS, p. 10). Betreffende

de bedreigingen die u tussen oktober 2016 en februari 2018 zou hebben ontvangen legde u dan weer

geen klacht neer bij de politie (CGVS, p. 11). Uw motivatie om dit niet te doen, met name dat u vreesde

verder bedreigd te worden (CGVS, p. 9) kan uw nalaten ter zake geenszins rechtvaardigen. De

bedoeling van het indienen van een klacht bestaat er precies in bescherming te verkrijgen tegen uw

belager(s) en eventuele verdere problemen die hij (zij) zou(den) kunnen veroorzaken te voorkomen.

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

vanzelfsprekend niet optreden. Aangaande het incident van 4 februari 2018 verklaarde u wel klacht te

hebben neergelegd, maar deze klacht legde u niet neer (CGVS, p. 12). Het feit dat u tot nu toe geen

antwoord zou hebben gekregen over hoe het staat met het onderzoek, kan geenszins als bewijs gelden

dat de politie in deze zaak haar werk niet zou doen, zoals u beweerde (CGVS, p. 8, 13). Overigens blijkt

nergens uit uw verklaringen of uit de door u neergelegde documenten dat u dit gebrek aan actie door de

politie ergens zou hebben aangeklaagd.”.

De Raad stelt vast dat verzoekende partij zich dienaangaande beperkt tot de herhaling dat zij klacht

indiende en dat K. en zijn oom echter slechts een maand in de gevangenis zaten en de blote bewering

dat zij wel degelijk een klacht indiende bij de ombudsman en de president maar dat haar klachten niet

serieus werden genomen. Dergelijk verweer volstaat allerminst om voormelde vaststellingen in concreto

te weerleggen.

De Raad wijst er voorts op dat in de bestreden beslissing nog het volgende wordt gemotiveerd: “In dit

kader kan worden verwezen naar 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

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 en dat de Albanese overheid

inzet op een verbetering van de daadwerkelijke functionering ervan. 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 en werden het wetgevend en

institutioneel kader versterkt. 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, ongeacht hun etnie, voldoende bescherming

bieden en maatregelen nemen in de zin van artikel 48/5 van de Belgische Vreemdelingenwet d.d. 15

december 1980.”

De Raad stelt vast dat verzoekende partij geen concrete elementen bijbrengt die van aard zijn

voormelde conclusie dat uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier (administratief

dossier, stuk 15, map landeninformatie) blijkt dat de in Albanië opererende autoriteiten in geval van

eventuele (veiligheids)problemen aan alle onderdanen, ongeacht hun etnie, voldoende bescherming

bieden en maatregelen nemen in de zin van artikel 48/5 van de Vreemdelingenwet in een ander daglicht

te stellen.

Vooreerst bemerkt de Raad dat de loutere verwijzing van verzoekende partij naar verschillende

internationale rapporten en internetartikels aangaande corruptie in Albanië die zij als bijlage bij haar

verzoekschrift voegt (bijlagen 4-7) allerminst volstaat om voormelde conclusie te weerleggen, nu ook

verwerende partij in haar motivering erkent dat hervormingen nog steeds nodig zijn, o.a. om corruptie

verder aan te pakken en de georganiseerde misdaad te bestrijden. In de bestreden beslissing wordt er

evenwel tevens op gewezen dat er veel politieke wil is om op een besliste wijze de strijd tegen corruptie
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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 en werden het wetgevend en institutioneel kader versterkt. Het aantal

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

zelfs hooggeplaatste – functionarissen, nam toe.

Daar waar verzoekende partij nog aanvoert dat bezwaarlijk kan worden aangenomen dat zij kan

rekenen op bescherming vanwege de Albanese autoriteiten nu zelfs de familie van de Albanese

procureur-generaal Albanië moest ontvluchten nadat hij bedreigd werd (bijlage 3 van het verzoekschrift),

stelt de Raad vast dat uit het bijgebrachte internetartikel evenwel blijkt dat de verhuis van de familie van

de procureur-generaal naar een ander land een beschermingsmaatregel betreft genomen door de

Albanese autoriteiten. De Raad ziet dan ook niet in hoe deze informatie aantoont dat verzoekende partij

niet kan rekenen op de bescherming vanwege de Albanese autoriteiten.

2.2.6. Gelet op wat voorafgaat, stelt de Raad vast dat verzoekende partij geen substantiële redenen

heeft opgegeven om haar land van herkomst, Albanië, in haar specifieke omstandigheden niet te

beschouwen als een veilig land van herkomst ten aanzien van de vraag of zij voor erkenning als

persoon die internationale bescherming geniet in aanmerking komt.

2.2.7. De middelen kunnen niet worden aangenomen. 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.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig december 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


