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nr. 221 752 van 24 mei 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat A. LAMARCHE

Rue Grande 84

5500 DINANT

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 8 maart 2019 heeft

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

27 februari 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 de verzoekende partij en haar advocaat A. LAMARCHE 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

Volgens uw verklaringen bent u afkomstig uit Alarup, Pogradec (Albanië) en beschikt u over de

Albanese nationaliteit. In januari 2018 begon u een relatie met D.T. (…). Eind augustus 2018 vertelden

jullie aan jullie ouders over jullie relatie. De broer van D. (…), bijgenaamd L. (…), gebruikte geweld

tegen haar wanneer hij over jullie relatie te weten kwam. L. (…) contacteerde u tevens via de telefoon

van D. (…) en vertelde dat hij u wou zien, maar omdat u bang was dook u onder in uw dorp. D. (…)

vroeg u om de relatie te beëindigen omdat haar familie kwaad en gestresseerd was dat zij een relatie

had met een moslim. Zij vroeg u ook te vertrekken. Op 5 september 2018 ging u naar Macedonië waar u

een maand verbleef in Tetovë. Uw broer I. (…) werd op school lastiggevallen en bedreigd door vrienden

van de broers van D. (…) waarbij zij hem ook vroegen waar u was. Hij meldde dit aan zijn klastitularis

die hem de raad gaf niets te doen en het thuis niet te vertellen. Hij werd door deze leerkracht wel naar
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de psycholoog gebracht omdat uw broer onder de indruk was van de bedreigingen. U keerde op 9

oktober 2018 terug naar Albanië omdat u dacht dat alles afgesloten zou zijn en opdat uw broer en

familie rust zouden kennen. Op 10 oktober 2018 ging u naar de school van uw broer in Pogradec omdat

het ouderavond was. Wanneer u de school verliet kwam u de broers van D. (…), L. (…) en Q. (…),

tegen. Zij waren in het gezelschap van hun vrienden waaronder A.H. (…). Zij begonnen een ruzie met u

en sloegen u onder meer met een ijzeren boksbeugel. U verloor het bewustzijn en wanneer u opnieuw

wakker werd, waren uw aanvallers verdwenen en was de politie daar. U werd meegenomen naar het

politiecommissariaat van Pogradec waar u de eerste zorgen kreeg. U werd ondervraagd en deed een

aangifte tegen uw belagers, tevens vermeldde u de bedreigingen die uw broer eerder had ontvangen. U

werd vierentwintig uur vastgehouden op het politiecommissariaat. Door één politieagent werd u gezegd

dat dit ter verifiëring was, terwijl een andere u zei dat voor uw bescherming was. U mocht

vertrekken wanneer alle ondervragingen afgelopen waren en hieruit bleek dat u onschuldig was. Er werd

u aangeraden niet in de buurt te komen van uw belagers. Later informeerde uw broer zich bij de politie

naar de stand van uw klacht. Hij vernam er dat u een document zou ondertekend hebben waarin u uw

belagers vergeeft. Zelf bent u niet op de hoogte van dergelijk document dat u zou getekend hebben. U

ging na de politie naar het ziekenhuis waar u werd opgenomen. Op 14 oktober 2018 wanneer u in uw

ziekenhuiskamer aan het rusten was, hoorde u geroep en u herkende de stemmen als diegene die

hadden deelgenomen aan de ruzie met u. Er waren twee personen in uw kamer – u vermoedde dat zij u

iets wouden aandoen -, maar zij werden tegengehouden door de vader van een andere patiënt in de

kamer. U verliet die dag het ziekenhuis en dook onder in een schuurtje op de gronden van uw familie in

Alarup. Uw broer werd nog steeds lastiggevallen door de broers van D. (…) en hun vrienden en hij

ontving enkele dreigberichten alsook een bericht van D. (…) zelf. Na twee maanden voelde u zich

opnieuw in staat te bewegen en nam u op 14 december 2018 een taxi naar Griekenland. U nam in

Griekenland het vliegtuig naar België waar u op 16 december 2018 aankwam. U diende op 2 januari

2019 een verzoek tot internationale bescherming in. Uw broer ontving na uw vertrek uit Albanië nog

steeds bedreigingen van deze personen en werd onder druk gezet om te vertellen waar u verbleef.

Begin januari 2019 werd uw broer ook fysiek aangevallen.

Ter ondersteuning van uw identiteit en of verzoek tot internationale bescherming legde u volgende

documenten neer: een kopie van uw paspoort; een kopie van uw identiteitskaart; kopieën van diploma's

waaronder uw middelbare schooldiploma, uw resultaten van staatsexamens en een certificaat;

printscreens van vier berichten, waaronder drie afkomstig van g.g. (…)12 en a.h.(…)123 waarin u

bedreigd wordt en één van x.x. (…)19 waarin u wordt gevraagd niet terug te keren naar Albanië; een

Belgisch medisch document waarin wordt vastgesteld dat u een aantal littekens heeft, d.d. 24 januari

2019; kopieën van documenten betreffende de medische problemen van uw ouders, waaronder een

boekje van de sociale dienst waarin wordt gesteld dat uw vader blind is, geldig van 27 april 2018 tot 27

april 2019, en een doorverwijsbrief van het Gezondheidscentrum van Cerrave omwille van een

knieletstel, d.d. 26 oktober 2018.

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.

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

besloten dat u noch de vluchtelingenstatus, noch de subsidiaire beschermingsstatus kan toegekend

worden.

U vreest in Albanië gedood te worden door de broers van uw ex-vriendin D.T. (…) omdat zij niet

akkoord waren met jullie relatie omdat u moslim bent.

U heeft echter niet aannemelijk gemaakt dat u (en uw broer) voor de problemen met de broers van uw

ex-vriendin en hun vrienden geen of onvoldoende beroep kon doen – of bij een eventuele herhaling van

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

door de in Albanië aanwezige lokale en/of hogere autoriteiten. Uit informatie aanwezig op het

Commissariaat-generaal blijkt immers 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
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derden. De autoriteiten hebben de plicht om burgers te beschermen, maar deze plicht houdt geenszins

een resultaatsverbintenis in. U verklaarde dat u naar aanleiding van het incident van 10 oktober 2018

een aangifte deed bij de politie tegen uw belagers – waarbij u tevens melding maakte van de

bedreigingen die uw broer had ontvangen wanneer u in Macedonië verbleef -, maar dat de dag daarop

uw belagers alles met de politie regelden omdat zij bevriend waren met de politie en over geld

beschikten (CGVS, p. 11-13). U maakte evenwel geenszins aannemelijk dat uw belagers de autoriteiten

in uw nadeel hebben beïnvloed. Zo wist u niet met wie zij bevriend waren bij de politie noch had u

concrete aanwijzingen dat zij geld hadden betaald (CGVS, p. 13-14). Gevraagd hoe uw belagers dan de

politie zouden kunnen beïnvloeden, kwam u niet verder dan te stellen dat de corruptie daar heel groot is

en verwees u naar een brief die de politie aan uw broer liet zien en waarvan de politie beweerde dat u

die ondertekend had, waarin u uw belagers vergaf (CGVS, p. 14). U maakte geen enkel begin van

bewijs over van deze brief, ook al had uw broer u hiervan een foto getoond in Albanië (CGVS, p. 14).

Hoe dan ook, gevraagd of u dan de corruptie naar aanleiding van uw klacht had aangekaart bij hogere

instanties/autoriteiten in Albanië, stelde u dit niet gedaan te hebben omdat u gevaar liep (CGVS, p. 14-

15). Dit is echter geen afdoende reden voor uw nalaten. Immers uit informatie beschikbaar op het

Commissariaat-generaal blijkt 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.

Voorts dient vastgesteld te worden dat wat betreft de problemen die u en uw broer na 10 oktober 2018

ten gevolge van het conflict met de broers van D. (…) en hun vrienden ondervonden, u verklaarde dat

hiervoor noch u noch uw broer naar de politie was geweest. Wat betreft het incident in het ziekenhuis

waarbij de vader van een andere patiënt voorkwam dat u belaagd werd, stelde u niet in staat te zijn en

niemand anders te vertrouwen omdat u bang was dat diegene die in uw plaats dan klacht zou indienen

ook in de problemen zou terecht komen (CGVS, p. 15). Wat betreft de problemen van uw broer wanneer

u zelf nog in Albanië verbleef, namelijk de bedreigingen aan uw adres en dat hij onder druk werd gezet

om te zeggen waar u was, dient tevens opgemerkt te worden dat uw broer de politie niet contacteerde

omdat hij bang was (CGVS, p. 16). Ook u deed dit niet omdat u hiertoe niet in staat was (CGVS, p. 18).

Deze redenen voor het niet contacteren van de politie kunnen echter niet weerhouden worden. Immers

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. Uw repliek dat u niet in staat was om klacht in te dienen kan niet

weerhouden worden gelet op de vaststelling dat u uiteindelijk wel in staat bent geweest om uw land te

verlaten. Uit niets blijkt dat u zich niet voorafgaand aan uw vertrek niet tot de autoriteiten had kunnen

wenden. Ten slotte stelde u dat uw broer na uw vertrek nog steeds problemen kende met deze

personen, maar wist u niet of hij hiervoor de politie contacteerde. De laatste keer dat u hem sprak

vertelde u hem dat u ver weg uw leven zou leiden (CGVS, p. 17-18).

Gelet op het geheel van voorgaande bevindingen ben ik de mening toegedaan dat u niet alle

redelijkerwijze van u te mogen verwachten stappen tot het verkrijgen van nationale hulp en/of

bescherming van de in Albanië opererende veiligheidsinstanties heeft uitgeput en dat u aldus

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

overgebleven uitweg was.

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



RvV X - Pagina 4

element aan dat het mogelijk maakt te bewijzen dat de situatie in Albanië zodanig is geëvolueerd dat de

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die aan het dossier werd toegevoegd, niet

meer relevant zou zijn.

Uw documenten kunnen bovenstaande vaststellingen niet wijzigen. Uw identiteit, uw scholing en de

medische problemen van uw ouders worden hier niet in twijfel getrokken. De drie tekstberichten

wijzigen, net zoals het attest aangaande uw littekens, niets aan de conclusie aangaande de beschikbare

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 een eerste en enig middel op de schending van “artikelen 2 en 3 van de wet

van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijk motivering van de bestuurshandelingen, evenals van de

schending van artikelen 48/3 en 48/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 1, sectie A,

§2 van het Verdrag van Geneve van 28 juli 1951”.

Hij benadrukt dat de door hem beleefde feiten door verweerder niet in twijfel worden getrokken.

Vervolgens stelt hij:

“Dat echter werd geacht dat verzoeker de bescherming van de autoriteiten van zijn land kon verkrijgen.

Overwegende dat tegenpartij de vorderingen van Albanië weergeeft wat betreft het gerechtelijk en

politieel systeem.

Dat tegenpartij in de vermelde beslissing nochtans meldt : "Niettegenstaande hervormingen nog steeds

nodig zijn, o.a. om corruptie verder aan te pakken…”

Dat zij zo expliciet erkent dat de corruptie die verzoeker vermeldt in Albanië bestaat. Dat zij echter aan

verzoeker verwijt dat hij deze corruptie in dit geval niet aantoont.

Dat eraan herinnerd moet worden dat, wanneer een instelling of mensen die deel uitmaken van deze

instelling corrupt zijn, dit opzettelijk niet gedocumenteerd is.

Dat het voor verzoeker dus onmogelijk is deze corruptie te bewijzen.

Dat het feit dat verzoeker niet precies weet welke in haar agressie betrokken persoon met welke

politieagent bevriend is, niet voldoende is om zijn verklaringen te verwerpen.

Dat verzoeker inderdaad uitlegt dat meer dan 10 personen betrokken waren in de vechtpartij waarvan hij

het slachtoffer is geweest, en dat hij ze niet allemaal kent (pagina 9 van het verhoor).

Dat verzoeker bovendien amper 18 jaar was doen de feiten plaatsvonden.

Dat hij niet over dezelfde middelen en kennissen dan zijn aanranders beschikt, die allemaal ouder zijn.

Dat verzoeker zo uitlegt dat de broers van zijn ex-vriendin allemaal winkels bezitten en in die

hoedanigheid op allerlei niveaus betrekkingen onderhouden.

Dat verzoeker uitlegt, dat zowel hijzelf als zijn broer vreesden klacht in te dienen.

Dat de eerste klacht die verzoeker indiende geseponeerd werd, zonder dat de politie ingreep.

Dat verzoeker zo door zijn aanranders werd achtervolgd tot het ziekenhuis waar hij werd verzorgd,

ondanks het feit dat een klacht enkele dagen tevoren werd ingediend.

Dat de broer van verzoeker bovendien in naam van verzoeker nog werd bedreigd nadat de klacht werd

geseponeerd.

Dat noch verzoeker noch zijn broer in een dergelijk context de politiediensten, die onbekwaam blijken te

zijn, meer vertrouwen.

Dat de verklaringen van verzoeker overeenstemmen met de informatie voortvloeiend uit de documenten

van tegenpartij (hervormingen zijn nog nodig om de corruptie te beteugelen).

Dat dus niet kan worden geconcludeerd, zoals tegenpartij het nochtans doet, dat er in Albanië thans

geen problemen meer zijn wat betreft situaties zoals die van verzoeker en zijn familie.

Overwegende dat eraan herinnerd moet worden dat de door verzoekers beleefde gebeurtenissen nooit

in twijfel werden getrokken.”

Verzoeker vraagt op basis van het voorgaande om aan hem de vluchtelingenstatus of de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen. Minstens vraagt hij om de bestreden beslissing te vernietigen en de

zaak terug te sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.
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3. Beoordeling van de zaak

3.1. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in 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 motieven kent en aan een 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.

3.2. 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.

3.3. Verzoeker stelt zijn land van herkomst te hebben verlaten en een nood aan internationale

bescherming te hebben ten gevolge van de problemen die hij ingevolge zijn relatie met een zekere D.

kreeg met haar broers en hun kennissen.

Aan verzoekers relatie met deze D. kan echter geen geloof worden gehecht. Het is namelijk geheel niet

aannemelijk dat verzoeker, hoewel zij acht maanden samen waren en in weerwil van het gegeven dat

haar familieleden tegen hun relatie waren plannen maakten voor de toekomst, niet op de hoogte zou zijn

van de echte naam van ook maar één van haar drie broers en slechts de bijnaam van twee van hen kon

verstrekken (administratief dossier, notities van het persoonlijk onderhoud, p.8). Dat verzoeker hun

namen niet kon geven is nog des te frappanter nu hij tegen deze personen klacht zou hebben ingediend

bij de politie, de politie daarbij dingen verifieerde en de betrokkenen ondervroeg en verzoeker bovendien

het advies kreeg om geen contact meer te hebben met deze personen (ibid., p.12-13).

Dient bovendien te worden opgemerkt dat zowel de ernst als de geloofwaardigheid van verzoekers

verklaarde problemen met en vrees ten aanzien van de naaste familieleden van D. en hun kennissen

wordt ondermijnd door de vaststelling dat verzoeker, hoewel hij door deze familieleden amper een

maand eerder nog werd bedreigd en gezocht en daarom naar Macedonië vluchtte, in oktober 2018

vrijwillig terugkeerde naar zijn land en regio van herkomst. Nog minder plausibel is het daarbij dat hij zou

hebben gedacht “dat alles afgesloten zou zijn”. Dit geldt nog des te meer daar hij aangaf ervan op de

hoogte te zijn dat zijn broer werd bedreigd op diens school (ibid., p.9). Dat verzoeker er bij zijn terugkeer

van zou zijn uitgegaan dat alles overgewaaid was en dat zijn broer en zijn familie rust zouden kennen,

ontbeert geloofwaardigheid.

Verzoeker legde daarenboven manifest tegenstrijdige verklaringen af over de kernelementen in zijn

relaas, die zich na zijn terugkeer naar Albanië zouden hebben ontsponnen. In de vragenlijst verklaarde

hij dat hij op 2 of 3 oktober 2018 vanuit Macedonië terugkeerde naar Albanië. Wanneer exact in oktober

hij nadien problemen zou hebben gekend, kon hij aldaar niet aangeven en gaf hij aan te zijn vergeten

(administratief dossier, vragenlijst, nr.3.1.). Bij het CGVS beweerde verzoeker echter dat hij in

Macedonië bleef tot 9 oktober 2018. Bovendien stelde hij deze maal dat hij reeds een dag later, met

name op 10 oktober 2018 slachtoffer zou zijn van de fysieke geweldpleging vanwege zijn belagers

(administratief dossier, notities van het persoonlijk onderhoud, p.4, 7).

Bovendien is het in het geheel niet geloofwaardig dat verzoekers minderjarige broer, hoewel verzoeker

slachtoffer zou zijn geworden van bijzonder ernstige feiten en zijn belagers hem nadien kwamen zoeken

in het ziekenhuis om hem te doden en ondanks dat ook zijn broer reeds in hun negatieve aandacht

stond en door een groot aantal personen werd bedreigd, eenvoudigweg in Albanië zou zijn gebleven

(ibid., p.15).

Verder is het niet geloofwaardig en geeft het blijk van een bijzonder verregaand gebrek aan interesse

voor zijn voorgehouden situatie en problemen dat verzoeker, hoewel zijn broer na zijn vertrek opnieuw

zou zijn bedreigd en zelfs slachtoffer zou zijn geworden van fysiek geweld, niet eens aan zijn broer zou
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hebben gevraagd door wie hij exact werd belaagd en evenmin zou hebben gevraagd of zijn broer naar

aanleiding van deze belaging al dan niet klacht ging indienen bij de politie (ibid., p.17-18).

Redelijkerwijze kan van een verzoeker om internationale bescherming immers worden verwacht dat

deze ernstige en aanhoudende pogingen zou ondernemen teneinde zich te informeren omtrent de

evolutie van zijn problemen en zijn situatie in zijn land van herkomst. Dat verzoeker naliet dit te doen

getuigt van een gebrek aan interesse voor zijn voorgehouden problemen en situatie en doet afbreuk aan

de ernst en de geloofwaardigheid van zijn ingeroepen vrees voor vervolging.

Dit alles klemt nog des te meer nu verzoeker, hoewel dit blijkens zijn verklaringen van hem weldegelijk

mocht worden verwacht, tot op heden niet het minste begin van bewijs bijbrengt ter staving van zijn

voorgehouden demarches bij de politie (ibid., p.14).

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat niet het minste geloof kan worden gehecht

aan het door verzoeker ten berde gebrachte asielrelaas en de hieruit voortgesproten nood aan

internationale bescherming.

Verzoeker legt geen documenten neer die aan het voorgaande afbreuk zouden kunnen doen

(administratief dossier, map ‘documenten’). De identiteitsdocumenten, medische documenten van

verzoekers ouders en diploma’s hebben geen betrekking op verzoekers asielmotieven en bevatten geen

gegevens die aan het voorgaande afbreuk kunnen doen.

Het medisch attest van 24 januari 2019 (administratief dossier, stuk 11, voorgelegde documenten, deel

4, dat ter terechtzitting wederom wordt neergelegd) spreekt zich niet uit over enig (mogelijk) causaal

verband tussen verzoekers littekens en de aangehaalde feiten. Het geeft slechts een overzicht van deze

littekens en de reden waaraan deze volgens verzoekers verklaringen te wijten zijn. Een medisch attest

vormt hoe dan ook geen sluitend bewijs voor de omstandigheden waarin de hierin vastgestelde

verwondingen werden opgelopen. De arts doet vaststellingen betreffende de fysieke of mentale

gezondheidstoestand van een patiënt en rekening houdend met zijn bevindingen kan de arts

vermoedens hebben over de oorzaak van de opgelopen verwondingen. Hij kan dit onder meer afleiden

uit de ernst en de plaats van de verwondingen. Een arts kan echter nooit met volledige zekerheid de

precieze feitelijke omstandigheden schetsen waarin de verwondingen werden opgelopen.

In dezelfde lijn merkt de Raad betreffende het ter terechtzitting neergelegde attest van de psychologe

Nouné Kara Khanian van 24 april 2019 op dat niet kan worden ingezien hoe deze psychologe uit België

die niet bij de door verzoeker voorgehouden gebeurtenissen in zijn land van herkomst aanwezig was

met stellige zekerheid kan stellen dat de psychologische problemen van verzoeker, waaronder

hoofdpijn, slaapstoornissen, nachtmerries en ‘het als het ware afwezig zijn’, hun oorzaak vinden in de

vervolgingen die hij in Albanië heeft ondergaan en waar ook zijn familie en vooral zijn broer het

slachtoffer van is. Voor het overige attesteert dit schrijven van voormelde psychologe niet dat het

cognitieve geheugen van verzoeker dermate is aangetast dat hij in de onmogelijkheid zou verkeren een

coherent en consistent relaas naar voor te brengen. Dit attest doet dan ook niet de minste afbreuk aan

wat hiervoor werd gesteld.

De dreigberichten betreffen berichten waarvan de herkomst en de werkelijke personen achter de

profielen waarvan deze uitgaan niet kunnen worden nagegaan. Daarenboven kunnen dergelijke

berichten eenvoudigweg in scene worden gezet of op verzoek worden gestuurd. Derhalve kan aan deze

berichten niet de minste bewijswaarde worden gehecht.

3.4. Zelfs indien aan verzoekers vermeende problemen en vrees enig geloof zou kunnen worden

gehecht, quod non, dan nog dient te worden vastgesteld dat geenszins kan worden aangenomen dat

verzoeker in het kader van verdere problemen in zijn eigen land van herkomst verstoken zou blijven van

bescherming in de zin van artikel 48/5, § 2 van de voormelde wet van 15 december 1980

(Vreemdelingenwet).

Artikel 48/5, § 2, tweede lid van de Vreemdelingenwet bepaalt in dit kader dat bescherming in de zin van

artikel 48/3 en artikel 48/4 in het algemeen wordt geboden wanneer de actoren, omschreven in het

eerste lid, redelijke maatregelen tot voorkoming van vervolging of het lijden van ernstige schade treffen,

onder andere door de instelling van een doeltreffende juridisch systeem voor opsporing, gerechtelijke

vervolging en bestraffing van handelingen die vervolging of ernstige schade vormen, en wanneer de

verzoeker toegang tot een dergelijke bescherming heeft.

De bescherming door de nationale autoriteiten moet daadwerkelijk maar niet absoluut zijn en hoeft geen

bescherming tegen elk feit begaan door derden te bieden (RvS 12 februari 2014, nr. 226.400).
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In dit kader wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“U heeft echter niet aannemelijk gemaakt dat u (en uw broer) voor de problemen met de broers van uw

ex-vriendin en hun vrienden geen of onvoldoende beroep kon doen – of bij een eventuele herhaling van

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

door de in Albanië aanwezige lokale en/of hogere autoriteiten. Uit informatie aanwezig op het

Commissariaat-generaal blijkt immers 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. U verklaarde dat u naar aanleiding van het incident van 10 oktober 2018

een aangifte deed bij de politie tegen uw belagers – waarbij u tevens melding maakte van de

bedreigingen die uw broer had ontvangen wanneer u in Macedonië verbleef -, maar dat de dag daarop

uw belagers alles met de politie regelden omdat zij bevriend waren met de politie en over geld

beschikten (CGVS, p. 11-13). U maakte evenwel geenszins aannemelijk dat uw belagers de autoriteiten

in uw nadeel hebben beïnvloed. Zo wist u niet met wie zij bevriend waren bij de politie noch had u

concrete aanwijzingen dat zij geld hadden betaald (CGVS, p. 13-14). Gevraagd hoe uw belagers dan de

politie zouden kunnen beïnvloeden, kwam u niet verder dan te stellen dat de corruptie daar heel groot is

en verwees u naar een brief die de politie aan uw broer liet zien en waarvan de politie beweerde dat u

die ondertekend had, waarin u uw belagers vergaf (CGVS, p. 14). U maakte geen enkel begin van

bewijs over van deze brief, ook al had uw broer u hiervan een foto getoond in Albanië (CGVS, p. 14).

Hoe dan ook, gevraagd of u dan de corruptie naar aanleiding van uw klacht had aangekaart bij hogere

instanties/autoriteiten in Albanië, stelde u dit niet gedaan te hebben omdat u gevaar liep (CGVS, p. 14-

15). Dit is echter geen afdoende reden voor uw nalaten. Immers uit informatie beschikbaar op het

Commissariaat-generaal blijkt 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.

Voorts dient vastgesteld te worden dat wat betreft de problemen die u en uw broer na 10 oktober 2018

ten gevolge van het conflict met de broers van D. (…) en hun vrienden ondervonden, u verklaarde dat

hiervoor noch u noch uw broer naar de politie was geweest. Wat betreft het incident in het ziekenhuis

waarbij de vader van een andere patiënt voorkwam dat u belaagd werd, stelde u niet in staat te zijn en

niemand anders te vertrouwen omdat u bang was dat diegene die in uw plaats dan klacht zou indienen

ook in de problemen zou terecht komen (CGVS, p. 15). Wat betreft de problemen van uw broer wanneer

u zelf nog in Albanië verbleef, namelijk de bedreigingen aan uw adres en dat hij onder druk werd gezet

om te zeggen waar u was, dient tevens opgemerkt te worden dat uw broer de politie niet contacteerde

omdat hij bang was (CGVS, p. 16). Ook u deed dit niet omdat u hiertoe niet in staat was (CGVS, p. 18).

Deze redenen voor het niet contacteren van de politie kunnen echter niet weerhouden worden. Immers

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. Uw repliek dat u niet in staat was om klacht in te dienen kan niet

weerhouden worden gelet op de vaststelling dat u uiteindelijk wel in staat bent geweest om uw land te

verlaten. Uit niets blijkt dat u zich niet voorafgaand aan uw vertrek niet tot de autoriteiten had kunnen

wenden. Ten slotte stelde u dat uw broer na uw vertrek nog steeds problemen kende met deze
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personen, maar wist u niet of hij hiervoor de politie contacteerde. De laatste keer dat u hem sprak

vertelde u hem dat u ver weg uw leven zou leiden (CGVS, p. 17-18).

Gelet op het geheel van voorgaande bevindingen ben ik de mening toegedaan dat u niet alle

redelijkerwijze van u te mogen verwachten stappen tot het verkrijgen van nationale hulp en/of

bescherming van de in Albanië opererende veiligheidsinstanties heeft uitgeput en dat u aldus

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

overgebleven uitweg was.”

Verzoeker voert ter weerlegging van de voormelde motieven geen dienstige argumenten aan. Hij komt

in wezen immers niet verder dan een loutere herhaling van zijn eerdere, vage verklaringen omtrent de

banden die zijn belagers zouden hebben gehad met de (lokale) politie, omtrent het feit dat zij meer

financiële middelen hadden en omtrent het feit dat hijzelf en zijn broer, vanwege de mogelijkheid tot

corruptie en de mislukte eerste klacht, vreesden om klacht in te dienen omdat zij geen vertrouwen

hadden in de politie. Hiermee doet hij geenszins afbreuk aan de voormelde motieven, die deels zijn

gesteund op en voor het overige rekening houden met zijn verklaringen dienaangaande. Voor het

overige beperkt verzoeker zich ertoe een aantal elementen te belichten die in de bestreden beslissing

en de informatie waarop deze beslissing is gesteund reeds uitdrukkelijk en terdege in rekening worden

gebracht. Ook hiermee doet verzoeker op generlei wijze afbreuk aan de voormelde motivering.

De door verzoeker neergelegde documenten kunnen omwille van de in de bestreden beslissing

aangehaalde, pertinente en terechte redenen, die door verzoeker overigens niet worden weerlegd of

betwist, tot slot geen afbreuk doen aan het voorgaande.

3.5. 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.

3.6. Verzoeker toont gelet op het voormelde evenmin aan dat in zijner hoofde zwaarwegende gronden

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

lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

3.7. De Raad ziet gelet op het voorgaande geen reden om de bestreden beslissing te vernietigen en de

zaak terug te sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

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


