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nr. 221 751 van 24 mei 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat F. HASOYAN

Breestraat 28A/6

3500 HASSELT

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 22 februari 2019 heeft

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

22 januari 2019.

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 1 april 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 6 mei 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaat F. HASOYAN

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché B. VANDENHAUTE, die verschijnt voor de

verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Albanese nationaliteit te bezitten. U bent 32 jaar geleden geboren in Tropoje in Albanië.

In 1991 of 1992 verhuisde u met uw familie naar Divjakë om vier jaar later naar Tirana te verhuizen.

Eind september 2004 doodde uw neef F.K.P. (…) zijn mededorpeling in Tropoje A.M.P. (…) omwille van

een conflict. De familie van uw neef belde uw moeder op om te zeggen dat jullie binnen moesten blijven

omdat de hele familie nu in bloedwraak verkeerde met de familie P. (…). U verhuisde enkele uren later

samen met uw broer en zus terug naar Divjakë om er bij uw grootouders te verblijven terwijl uw ouders

in Tirana bleven. Drie maanden later keerden jullie terug naar Tirana. In 2006 verhuisde uw vader naar

Italië om daar te werken in de bouwsector. Toen uw vader in Italië verbleef klommen mensen over jullie

omheining. U vluchtte naar uw kamer. Omdat uw moeder begon te roepen, liepen ze weg. Uw vader
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startte een verzoeningsprocedure met de familie P. (…) maar deze draaide op niets uit. Een jaar of twee

jaren later trachtten opnieuw mensen jullie huis te betreden maar door de blaffende hond sloegen zij op

de vlucht. Opnieuw startte uw vader een verzoeningsprocedure die op niets uitdraaide. In 2010

verhuisde uw broer A. (…) naar Italië omdat hij daar kon werken. Hij kwam in de hierop volgende jaren

nog af en toe terug naar Albanië omdat hij zijn familie miste. In 2011 keerde uw vader terug naar

Albanië, om de hierop volgende jaren meermaals te reizen tussen Albanië en Italië afhankelijk van

de werkmogelijkheden in Italië. U ging zelf in 2011 voor drie maanden naar Italië om er te werken in de

bouwsector. Ook in 2012 of 2013 ging u voor drie maanden naar Italië. U trachtte door te reizen naar

Canada waar uw oom langs vaderskant S. (…) woont, maar u werd aan de luchthaven betrapt met een

vals reisdocument onder de naam H.T. (…). U keerde terug naar jullie huis in Tirana waar u binnen bleef

tot u op 3 september 2018 het land verliet. U ging met de bus naar Athene, vanwaar u een boot naar

Italië nam. Vanuit Italië nam u het vliegtuig naar België waar u aankwam op 3 oktober 2018 en een

verzoek om internationale bescherming indiende op 9 oktober 2018. U vreest om bij terugkeer naar

Albanië vermoord te worden door de familie P. (…).

Ter staving van uw verzoek legt u uw origineel paspoort neer, een kopie van uw identiteitskaart,

een kopie van een algemeen document van de verzoeningscommissie van 2009, een attest van de

nationale verzoeningscommissie, d.d. 30/08/2018 ter bevestiging van de vete waarin u verwikkeld bent,

een notariële verklaring d.d. 30/08/2018 ter bevestiging van de vete waarin u verwikkeld bent,

vertalingen van deze documenten en een gezinssamenstellingscertificaat.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen. Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend,

aangezien er in het kader van onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw

rechten gerespecteerd worden en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw

verplichtingen.

U baseert uw vrees om terug te keren naar Albanië op een bloedwraak tussen uw familie en de familie

P. (…). U slaagt er echter niet in deze bloedwraak aannemelijk te maken. Vooreerst moet er op

gewezen worden dat u bijzonder weinig weet over de bloedwraak waarin uw familie zou zitten en die er

voor verantwoordelijk zou zijn dat u zou vermoord worden indien u zich ooit buiten vertoont in heel

Albanië (notities persoonlijk onderhoud CGVS dd. 14/11/2018, p. 17). U verklaart dat de bloedwraak

startte toen uw neef F. (…) een dorpeling doodde (CGVS, p. 10). U weet niet waarover F. (…) en A. (…)

ruzie maakten (CGVS, p. 11), noch waar in Tropoje deze moord plaatsvond (CGVS, p. 11). U weet zelfs

niet of het in een dorp of in een stad gebeurde (CGVS, p. 11). Gezien de enorme gevolgen van deze

gebeurtenis voor uw familie en u zelf en het feit dat u toen reeds zeventien of achttien jaar oud was

(CGVS, p. 12) mag zeker verwacht worden dat u zou weten in welke omstandigheden deze gebeurtenis

plaatsvond. U verklaart verder dat jullie in Tirana gevaar lopen omdat er neven van A.P. (…) dichtbij

jullie zouden wonen maar u weet niet wie deze neven zijn (CGVS, p. 11). Uw vader zou dit gehoord

hebben maar u weet opnieuw niet van wie hij dit hoorde (CGVS, p. 11). Sterker nog, u weet niet eens

wie van de familie van F. (…) uw familie op de hoogte bracht van het feit dat jullie in een bloedwraak

verkeerden (CGVS, p. 12). Over de familie waarmee jullie in bloedwraak zouden verkeren zegt u nog

dat het een familie van stoere gangsters is (CGVS, p. 18). U denkt dit omdat A. (…) veel problemen zou

gehad hebben in het dorp (CGVS, p. 18) maar relativeert dit direct zelf door te zeggen dat u hen niet

kent en het misschien wel brave mensen zijn (CGVS, p. 18). U weet zelfs niet of A. (…) kinderen had

(CGVS, p. 18), geen onbelangrijke informatie wanneer men de wraak van zijn familie zou vrezen. Deze

bijzonder vage verklaringen over dé bepalende gebeurtenis in het leven van u en uw familieleden en

over de familie waarvoor u reeds veertien jaar lang ondergedoken zou leven, maken dat er weinig geloof

kan worden gehecht aan uw beweerde bloedwraak.

Voorts legde u manifest onjuiste verklaringen af over uw levensomstandigheden tijdens het persoonlijk

onderhoud op het CGVS. U verklaarde uitdrukkelijk dat jullie zelfs binnen bang waren, laat staan dat

jullie buiten konden komen (CGVS, p. 10), dat u enkel de binnenkoer zag maar nooit echt buiten kon

komen omdat u eender waar in Albanië vermoord zou worden (CGVS, p. 17), dat u zeven jaar lang niet

buiten kwam (CGVS, p. 18) en uiteindelijk nogmaals expliciet dat u tussen uw terugkeer uit Italië in 2013

en uw vertrek naar België in 2018 de hele tijd binnen bleef, samen met uw vader wanneer hij in Albanië

was (CGVS, p. 20). Dit klemt met foto’s die zichtbaar zijn op uw facebook- en instagramprofiel. Op deze

foto’s bent u zichtbaar op het strand, op straat, op café en in een park. Uw vader en broer zijn ook

zichtbaar op facebookfoto’s geplaatst in 2013, 2017 en 2018, waarbij ze zich op publieke plaatsen

bevinden zoals op straat of in een restaurant. Hoewel u eerst nog beweert dat u nooit

een instagramaccount had omdat u het stom vindt (CGVS, p. 23), geeft u toe dat het uw account is

wanneer het CGVS u de foto’s toont (CGVS, p. 23). Geconfronteerd met de foto’s in publiek, zegt u
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plotseling dat u wel buitenkwam met uw vader (CGVS, p. 24), hetgeen uiteraard tegenstrijdig is met uw

eerdere verklaringen. Gevraagd wanneer u naar het strand ging met uw vader, geeft u de weinig

precieze beschrijving dat het in 2011, 2012, 2013 of 2015 kan geweest zijn (CGVS, p. 24). Indien dit een

uitzonderlijke gebeurtenis was, mag verwacht worden dat u dit enigszins in de tijd zou kunnen plaatsen,

quod non. U verklaart vervolgens dat u misschien nog buiten kwam met uw vader maar dat u het zich

niet herinnert en dat u zich zelfs niet herinnert hoeveel keer u buitenkwam (CGVS, p. 24). Dit ondermijnt

de geloofwaardigheid van uw bloedwraak en het door u geschetste beeld dat de mannen van uw familie

nooit buiten konden komen volledig. Voor de volledigheid kan er nog toegevoegd worden dat kort na uw

persoonlijk onderhoud uw instagramaccount niet langer beschikbaar was op het internet.

Ook uw verklaringen omtrent de pogingen de bloedwraak op te lossen zijn niet geloofwaardig. U

beweert dat er twee verzoeningspogingen zijn ondernomen, een eerste keer na een eerste

inbraakpoging (CGVS, p. 14) en een tweede keer na een tweede inbraakpoging (CGVS, p. 15), beide

toen uw vader in Italië verbleef (CGVS, p. 15). Over geen van deze pogingen weet u echter wie er voor

jullie bemiddelde (CGVS, p. 14-15) hetgeen enorm vreemd is aangezien u de oudste man van het huis

was door de afwezigheid van uw vader.

Verder kan erop gewezen worden dat uw houding niet in overeenstemming gebracht kan worden met of

niet getuigt van het hebben van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de

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

in de definitie van subsidiaire bescherming. Uit uw verklaringen blijkt immer dat u zowel in 2011 als in

2012 of 2013 drie maanden lang in Italië verbleef om er te werken (CGVS, p. 3). Ondanks uw

uitdrukkelijke bevestiging dat u daar geen problemen kende (CGVS, p. 19), keerde u terug naar Albanië

en specifiek naar hetzelfde huis in Tirana (CGVS, p. 4). Gelet op de ernst van uw vrees en het feit dat

de bloedwraak begon in 2004, is het niet overtuigend dat u de jaren hierna nadat u het land verliet,

terugkeerde naar Albanië. Bovendien heeft u in Italië nooit een verzoek om internationale

bescherming ingediend (CGVS, p. 20), dit omdat u er niet wilde blijven (CGVS, p. 20). Er kan

redelijkerwijze van uitgegaan worden dat het concrete land waar de asielzoeker terechtkomt en dat aan

hem bescherming verleent voor deze ondergeschikt is aan het feit daadwerkelijk tegen zijn vervolger(s)

beschermd te worden. Van een persoon die daadwerkelijk risico loopt op vervolging of ernstige schade

in zijn land van herkomst mag dan ook redelijkerwijs 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, quod non in casu.

Niet alleen uw eigen gedrag maar ook dat van uw familieleden komt niet overeen met een gegronde

vrees voor vervolging of ernstige schade. Uw broer A. (…) woonde jarenlang in Italië sinds de

visumplicht in 2010 werd afgeschaft (CGVS, p. 6) maar keerde verschillende keren terug naar Albanië

omdat hij zijn familie miste (CGVS, p. 6). Ook uw vader keerde na 2011 nog ettelijke keren terug naar

Albanië nadat hij Italië bezocht om er te werken (CGVS, p. 20-21).

Dit alles zorgt er voor dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw bewering dat u in een bloedwraak

verkeert. U geeft zelf op het einde van het onderhoud bovendien ook aan dat het u niet uitmaakt of u

een positieve dan wel negatieve beslissing krijgt, zolang u maar enkele maanden kan blijven om

Nederlands te leren (CGVS, p. 27) waarmee u wederom alle geloofwaardigheid van een vrees bij

terugkeer ondermijnt.

Wat er ook van zij, 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 verzoeker,

dient aangetoond te worden dat de verzoeker geen aanspraak kan maken op nationale bescherming.

Van een verzoeker om internationale bescherming 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. Ondanks het feit dat u expliciet verklaart nooit problemen te hebben

ondervonden met de autoriteiten in Albanië (CGVS, p. 9) en uw vader zelfs een vriend had die agent

was (CGVS, p. 16), gingen jullie nooit naar de politie (CGVS, p. 24). Jullie gingen noch na de eerste

inbraakpoging, noch na de tweede inbraakpoging, noch na de mislukte onderhandelingspogingen naar

de politie (CGVS, p. 21). U verklaarde aanvankelijk niet naar de politie te zijn geweest omdat jullie de

problemen met de tegenpartij wilden vermijden. Jullie wilden, volgens uw verklaringen, geen olie op het

vuur gooien (CGVS, p. 21). Deze verklaring voor het niet inroepen van de bescherming door uw eigen

autoriteiten is echter niet afdoende. Het is immers precies de bedoeling van het indienen van een klacht

om bescherming te krijgen tegen uw belager en eventuele verdere problemen die hij zou kunnen
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veroorzaken te voorkomen. Indien de autoriteiten niet op de hoogte worden gebracht van de feiten

kunnen zij hiertegen vanzelfsprekend ook niet optreden. Uit uw verklaringen blijkt bovendien

de bereidwiligheid tot optreden van de politie. Immers, net na de gebeurtenis kwam een (bevriende)

politieman langs die zijn telefoonnummer aan jullie gaf en zei dat, als jullie iets verdacht zien jullie

mochten bellen (CGVS, p.13). Volledigheidshalve kan hier nog aan toegevoegd worden dat uit

informatie aanwezig op het Commissariaatgeneraal 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.

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 niet functioneert en u zal slaan (CGVS p.

24) niet te overtuigen.

Het Commissariaat-generaal erkent evenwel dat corruptie een pijnpunt blijft in Albanië. Niettemin moet

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 en werd 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.

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.
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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 door u neergelegde documenten zijn niet in staat deze beslissing te wijzigen. Uw paspoort en

identiteitskaart hebben louter betrekking op uw identiteit die in deze beslissing niet betwijfeld wordt. Het

document van de verzoeningscommissie van 2009 zegt niets over uw specifieke situatie en u weet zelf

niet waarom u dit neerlegt (CGVS, p. 15). Wat betreft de notariële verklaring en de verklaringen van de

verzoeningscommissie van augustus 2018 moet gewezen worden op het gesolliciteerd karakter van

deze documenten. Vooreerst werden beiden opgesteld op 30 augustus 2018, amper vier dagen voor uw

vertrek uit Albanië (CGVS, p. 9). Wat de notariële verklaring betreft dient voorts te worden vastgesteld

dat dit louter een weergave bevat van de verklaringen van uw ouders aan de notaris en bijgevolg geen

bewijswaarde heeft. Ook aan het attest van de verzoeningscommissie kan tot slot slechts weinig

objectieve bewijswaarde gehecht worden, omdat uit de op het Commissariaatgeneraal beschikbare

informatie blijkt dat er vaak gefraudeerd wordt bij het uitreiken van attesten die bloedvetes bevestigen.

Hoe dan ook doet noch dit attest noch de notariële verklaring afbreuk aan de hierboven

vastgestelde beschermingsmogelijkheden in Albanië.

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. Het verzoekschrift

Verzoeker beroept zich in het onderhavige verzoekschrift in wat zich aandient als een enig middel op de

schending van “de zorgvuldigheidsplicht iuncto de motiveringsplicht juncto art. 1 van het Verdrag van

Genève; schending van de motiveringsplicht vervat in art. 62 van de Vreemdelingenwet en artt. 2 en 3

de Wet de Wet van wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen (Wet 29 juli

1991) en schending van de beginselen van behoorlijk bestuur: Zorgvuldigheidsplicht; Schending van het

evenredigheids- en redelijkheidsbeginsel”.

Verzoeker vangt zijn betoog aan met een uitgebreide theoretische uiteenzetting omtrent de

aangevoerde bepalingen en beginselen.

Vervolgens verwijst hij, in het onderdeel waarin hij ingaat op zijn feitelijke situatie, naar artikel 48/3 van

de voormelde wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet) en geeft hij ook over deze bepaling een

algemene uiteenzetting.

Verzoeker betoogt verder:

“Verzoeker is de stelling toegedaan dat verwerende partij zich pint op minder belangrijke

tegenstrijdigheden, onbelangrijke vaagheden of onjuiste verklaringen die niet van wezenlijk belang zijn,

en deze argumenten zouden niet als beslissende factoren worden gehanteerd, met dien verstande dat

er van fundamentele tegenstrijdigheden zoals door verwerende partij wordt aangehaald in de bestreden

beslissing op p. 2 en 3, in casu geen sprake van kan zijn waardoor voormelde motivering tevens als niet

afdoende,draagkrachtig en deugdelijk dient te worden geëtiketteerd.”

Voorts geeft verzoeker een algemene uiteenzetting omtrent de Kanun en de praktijk van bloed- of

eerwraak in Albanië.

“Verzoeker is van oordeel dat uit de toelichting bij de bestreden beslissing niet afdoende blijkt welke

voorgeschreven informatiebronnen betrokken zijn bij de motivering van de bestreden beslissing.

Verzoeker is tevens de stelling toegedaan dat verwerende partij het concept bloed- of eerwraak en de

Kanun onvoldoende heeft onderzocht vanuit het oogpunt van de problematiek van verzoeker.

Er dient te worden vastgesteld dat er in casu geen zorgvuldig onderzoek heeft plaatsgevonden, de

aanwijzing, het resultaat van dat onderzoek, op een kenbare wijze is gemotiveerd en die motivering

zodanig deugdelijk is.”

Verzoeker doet nog gelden dat hij aan de op hem rustende bewijslast heeft voldaan. Hij verwijt

verweerder dat de Albanese bloed- en eerwraak en de Kanun niet afdoende werden onderzocht.

Volgens verzoeker staat het verder vast dat de door hem neergelegde stukken de door hem

aangehaalde feiten, dit in tegenstelling met wat verweerder aanhaalt, zonder meer aannemelijk maken.
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Verzoeker wijst eveneens op de huidige corrupte situatie in Albanië.

Verzoeker vraagt gelet op het voorgaande om “Na verzoeker te hebben opgeroepen en gehoord” de

bestreden beslissing te hervormen en om aan hem de vluchtelingenstatus of de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen.

3. Beoordeling van de zaak

3.1. Waar verzoeker in het onderhavige verzoekschrift verzoekt om door de Raad te worden

opgeroepen en gehoord, dient te worden opgemerkt dat de procedure voor de Raad overeenkomstig

artikel 39/60, eerste lid van de Vreemdelingenwet schriftelijk verloopt. Overeenkomstig het tweede lid

van voormeld artikel mogen verzoeker en zijn advocaat bovendien hun opmerkingen ter terechtzitting

mondeling voordragen. Geen andere middelen mogen daarbij worden aangevoerd dan die welke in het

verzoekschrift uiteengezet zijn. Verzoeker had gelet op voormeld wetsartikel middels het onderhavige

verzoekschrift de nodige toevoegingen kunnen en moeten doen.

3.2. Het evenredigheidsbeginsel, vorm van het redelijkheidsbeginsel, is in onderhavige procedure voorts

niet aan de orde. Het komt de commissaris-generaal in het kader van zijn declaratieve opdracht en de

Raad in het kader van zijn bevoegdheid in volle rechtsmacht enkel toe na te gaan of een vreemdeling

voldoet aan de voorwaarden bepaald bij artikel 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet teneinde hem al

dan niet de status van vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. Een beoordeling

van de belangen van de vreemdeling of een afweging van deze belangen jegens de belangen van het

onthaalland ressorteert derhalve niet onder deze declaratieve bevoegdheid.

3.3. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de

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

bestuurshandelingen, 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. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissing kunnen

op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoeker

deze kent en aan inhoudelijke kritiek onderwerpt. Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht

in casu bereikt en voert hij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht.

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

beslissing 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.

3.4. In dit kader kan vooreerst worden opgemerkt dat verzoeker de bestreden beslissing aanvecht noch

betwist waar gesteld wordt dat er geen elementen zijn waaruit in zijn hoofde bijzondere procedurele

noden konden blijken, dat redelijkerwijze aangenomen kan worden dat zijn rechten werden

gerespecteerd en dat hij kon voldoen aan zijn verplichtingen.

3.5. Verzoeker stelt zijn land te hebben verlaten en niet te kunnen terugkeren naar zijn land van

herkomst omdat hijzelf en zijn familie in een bloedvete verwikkeld zijn.

In de bestreden beslissing wordt echter op uitgebreide, duidelijke en precieze wijze uiteengezet waarom

aan de bewering dat verzoeker en diens familie in zulke vete verwikkeld zouden zijn niet het minste

geloof kan worden gehecht. Meer bepaald wordt daarbij vastgesteld dat (i) verzoeker bijzonder weinig

wist te vertellen over de bloedwraak waarin zijn familie zou zitten en die ervoor verantwoordelijk zou zijn

dat hij vermoord zou worden indien hij zich ooit buiten zou vertonen in geheel Albanië; (ii) verzoeker ook

over de familie(leden) waarmee zijn familie in een bloedvete verwikkeld zou zijn bijzonder weinig kon

vertellen; (iii) verzoeker tijdens het persoonlijk onderhoud onder meer blijkens zijn Facebookprofiel en

Instagramaccount en zijn frappant tegenstrijdige en ongeloofwaardige gezegden dienaangaande

manifest onjuiste en leugenachtige verklaringen aflegde over zijn levensomstandigheden in Albanië en

het beweerde onderduiken aldaar; (iv) ook verzoekers verklaringen omtrent de pogingen om de

bloedwraak op te lossen ongeloofwaardig zijn; (v) verzoekers houding daarenboven in het geheel niet in

overeenstemming kan worden gebracht met of getuigt van het hebben van een nood aan internationale

bescherming; (vi) het gedrag van verzoekers naaste familieleden evenmin strookt met dergelijke nood

aan bescherming; (vii) verzoeker bovendien aan het einde van het persoonlijk onderhoud aangaf dat

een positieve of negatieve beslissing niet uitmaakte, zolang hij maar enkele maanden kon blijven om

Nederlands te leren.
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Verzoeker voert ter weerlegging van de veelheid aan motieven die inzake het voorgaande zijn

opgenomen in de bestreden beslissing niet één concreet en dienstig argument aan. Hij beperkt zich

namelijk tot een bijzonder zwakke en algemene poging om deze motieven in hun geheel te

minimaliseren door te stellen dat zij slechts betrekking zouden hebben op onbelangrijke en niet

beslissende elementen in zijn relaas. Dit kan bezwaarlijk ernstig worden genomen. De motieven in

kwestie hebben namelijk weldegelijk betrekking op en raken stuk voor stuk de kern van verzoekers

vermeende asielrelaas en nood aan internationale bescherming. Zij volstaan om te besluiten dat niet het

minste geloof kan worden gehecht aan verzoekers bewering dat zijn familie in een bloedwraak

verwikkeld zou zijn en dat hij daarom nood zou hebben aan internationale bescherming.

De door verzoeker neergelegde documenten, opgenomen in de map ‘documenten’ in het administratief

dossier, kunnen omwille van de in de bestreden beslissing aangehaalde, pertinente en terechte

redenen, die door verzoeker overigens louter worden ontkend doch niet concreet worden weerlegd of

betwist, geen afbreuk doen aan het voorgaande. Deze motieven worden door de Raad overgenomen en

luiden als volgt:

“De door u neergelegde documenten zijn niet in staat deze beslissing te wijzigen. Uw paspoort en

identiteitskaart hebben louter betrekking op uw identiteit die in deze beslissing niet betwijfeld wordt. Het

document van de verzoeningscommissie van 2009 zegt niets over uw specifieke situatie en u weet zelf

niet waarom u dit neerlegt (CGVS, p. 15). Wat betreft de notariële verklaring en de verklaringen van de

verzoeningscommissie van augustus 2018 moet gewezen worden op het gesolliciteerd karakter van

deze documenten. Vooreerst werden beiden opgesteld op 30 augustus 2018, amper vier dagen voor uw

vertrek uit Albanië (CGVS, p. 9). Wat de notariële verklaring betreft dient voorts te worden vastgesteld

dat dit louter een weergave bevat van de verklaringen van uw ouders aan de notaris en bijgevolg geen

bewijswaarde heeft. Ook aan het attest van de verzoeningscommissie kan tot slot slechts weinig

objectieve bewijswaarde gehecht worden, omdat uit de op het Commissariaatgeneraal beschikbare

informatie blijkt dat er vaak gefraudeerd wordt bij het uitreiken van attesten die bloedvetes bevestigen.

Hoe dan ook doet noch dit attest noch de notariële verklaring afbreuk aan de hierboven

vastgestelde beschermingsmogelijkheden in Albanië.”

Verzoeker kan gelet op het voorgaande geheel niet volstaan met zijn algemene verwijzing naar

(informatie) over de kanun, de praktijk van bloedwraak en de corruptie in Albanië om in zijner hoofde het

bestaan van een nood aan internationale bescherming aannemelijk te maken. Verzoekers betoog

dienaangaande is van louter algemene aard en heeft geen betrekking op zijn persoon. Verzoeker kan

met zijn verwijzing naar de algemene situatie in Albanië niet volstaan om aan te tonen dat hij bij een

terugkeer naar zijn land van herkomst daadwerkelijk dreigt te worden geviseerd of vervolgd. Verzoeker

dient zulks in concreto aannemelijk te maken en blijft hier, gelet op het voorgaande, manifest in gebreke.

3.6. In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde

vrees voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951,

zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

3.7. Verzoeker toont gelet op het voormelde evenmin aan dat in zijn hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land en regio van herkomst een reëel risico

zou lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.
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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 vierentwintig mei tweeduizend negentien

door:

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

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


