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nr. 221 755 van 24 mei 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat J. DE BRUYN

Léon Stynenstraat 75C

2000 ANTWERPEN

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 11 maart 2019 heeft

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

26 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 advocaat J. DE BRUYN, die 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 afkomstig te zijn uit Vlorë en de Albanese nationaliteit te bezitten. In 2012 huwde u J.A.

(…). Samen met hem kreeg u twee dochters. Uw oudste dochter werd geboren in 2012. In 2015 beviel u

van uw jongste dochter. Jullie woonden in een appartement dat u gekregen had van uw broer, V.D.

(…).

Sinds u zwanger was van uw oudste dochter A. (…) werd u mishandeld door uw echtgenoot. Op een

dag zetten u en uw moeder uw echtgenoot aan de deur. U trok samen met uw twee dochters in bij uw

ouders. In februari 2018 startte u samen met uw advocate de echtscheidingsprocedure met onderlinge

toestemming, die u in mei 2018 evenwel stopzette omdat uw echtgenoot niet langer reageerde.

Op 4 juni 2018 werd uw broer, V.D. (…) vermoord in Vlorë. De dader vluchtte naar Italië en

vier medeplichtigen werden opgepakt. Drie dagen na de moord op V. (…) hingen familieleden van de
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daders van de moord op uw broer rond in de buurt van uw familie. Zij provoceerden jullie en hielden

jullie in de gaten in het geval uw vader of uw broer D. (…) de dood van V. (…) willen wreken. Uw vader

en D. (…) willen zich wreken maar wachten af wat de Albanese autoriteiten doen alvorens dit aan de

tegenpartijen te laten weten.

U verliet Albanië richting Italië op 6 oktober 2018 samen met uw twee dochters. U bracht enkele dagen

door met uw zus en tante langs moederszijde, die in Italië wonen. Op 10 oktober 2018 nam u samen

met uw echtgenoot en twee dochters het vliegtuig naar België. U reisde samen met uw echtgenoot

omdat hij u geen schriftelijke toestemming wenste te geven om met uw dochters Italië te verlaten. Uw

echtgenoot keerde naar Italië terug terwijl u op 17 oktober 2018 in België een verzoek om internationale

bescherming indiende.

Op 2 november 2018 werd u terwijl u in het opvangcentrum verbleef, verkracht door een medebewoner.

Bij terugkeer naar Albanië vreest u dat uw echtgenoot u uw dochters zal afnemen en dat hij u iets zal

aandoen. Tevens vreest u vermoord te worden door de daders van de moord op uw broer. U vreest

daarnaast vermoord te worden door uw vader indien hij zou ontdekken dat u verkracht bent. Daarnaast

vreest u niet te zullen kunnen overleven bij terugkeer naar Albanië.

Ter ondersteuning van uw verzoek om internationale bescherming legt u de volgende originele

documenten neer: uw paspoort en de paspoorten van uw dochters, uw identiteitskaart, uw rijbewijs, een

certificaat van familiesamenstelling, een contract d.d. 10.02.2018 tussen u en uw advocate om een

burgerlijke echtscheidingsen hoederechtprocedure op te starten tegen uw echtgenoot, de verbreking

met wederzijdse toestemming van dit contract d.d. 13.05.2018 omwille van economische motieven, een

notariële akte d.d. 11.06.2018 waarin uw echtgenoot u de toestemming geeft om met uw twee dochters

naar Italië te reizen, twee pv’s van verhoor opgesteld door de Belgische politie over uw verkrachting op

2 november 2018, 6 familiefoto’s, twee brieven van u en uw advocate d.d. 27.09.2018 gericht aan het

parket van de rechtbank van Vlorë met de vraag om informatie over het onderzoek naar de moord op V.

(…) en een schoolattest van A. (…). U legt daarnaast kopieën neer van vier opleidingscertificaten

(computer, schoonheidsspecialist, secretariaat, kleuteronderwijs), van de puntenlijst van uw opleiding

kleuteronderwijs, van een brief van het parket van het Hof van Eerste Aanleg van Vlorë, van

een visitekaartje van een inspecteur van de lokale politie van een psychologisch attest van uw

psycholoog in Albanië en van de toelating van uw opvangcentrum om bij het Centrum voor Geestelijke

Gezondheidszorg VAGGA op consultatie te gaan.

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.

Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u een

persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel risico

op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming loopt.

Met betrekking tot uw vrees voor de moordenaars van uw broer en hun familieleden dient

vooreerst vastgesteld te worden dat uw gedrag en het gedrag van uw naaste familieleden jullie

voorgehouden vrees in ernstige mate relativeert. Zo zouden de bedreigingen die u aanhaalt reeds drie

dagen na de moord op uw broer, die plaatsvond op 4 juni 2018 (stuk 18), begonnen zijn. Toch bleef u

samen met uw twee dochters in Albanië tot 6 oktober 2018 (verklaring DVZ, d.d. 29.10.2018, vraag 31).

Gevraagd hoe het komt dat u nog vier maanden in Albanië bleef, antwoordde u dat u uw opleiding, waar

u reeds veel in geïnvesteerd had, wilde afronden (notities van het persoonlijk onderhoud CGVS 2, d.d.

28.11.2018, p.19). Het afronden van een opleiding kan bezwaarlijk in overeenstemming gebracht

worden met uw vrees voor uw leven en dat van uw twee dochters. Ook uw ouders, over wie u verklaart

dat ze eveneens gevaar lopen in Albanië omwille van de moord op uw broer (CGVS 2, p. 7; notities van

het persoonlijk onderhoud CGVS 3, d.d. 14.01.2019, p. 11), verblijven tot op de dag van uw

derde persoonlijk onderhoud op het CGVS d.d. 14.01.2019 nog steeds in Albanië (CGVS 3, p. 12). U

verklaart hierover dat uw vader een aantal zaken dient af te handelen alvorens hij kan vertrekken.

Sterker nog, u diende uw vader ervan te overtuigen dat hij Albanië zou moeten verlaten (CGVS 2, p. 19-

20). Naast het gedrag van uw ouders relativeert ook het gedrag van uw broer D. (…) jullie

voorgehouden vrees in ernstige mate. Deze zou volgens uw verklaringen recent teruggekeerd zijn naar

Albanië voor een herdenkingsplechtigheid zes maanden na de dood van uw broer V. (…) (CGVS 3, p.

11).

Vervolgens dient vastgesteld te worden dat uw verklaringen over de door u aangehaalde dreiging die

zou uitgaan van de moordenaars van uw broer en hun familieleden erg vaag zijn. Gevraagd wat u denkt
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dat er met u zou gebeuren indien u terugkeert naar Albanië en wat er is gebeurd in het verleden

waardoor u dit denkt, antwoordt u dat er vele mensen betrokken waren bij de moord op uw broer, dat de

moordenaar nog niet gearresteerd is, dat u in hetzelfde huis zou moeten wonen als uw ouders, dat u

geen werk zou kunnen vinden en dat uw vrienden u hebben laten vallen (CGVS 2, p. 8). Gevraagd

waarom u denkt dat u of uw dochters iets zou overkomen, antwoordt u dat u in hetzelfde huis woonde

als uw oudste broer D. (…) en uw vader en dat uw vader heeft opgenomen dat ze achtervolgd en

lastiggevallen werden (CGVS 2, p. 8). Op camerabeelden zou uw vader gezien hebben dat

jullie regelmatig geprovoceerd worden door de tegenpartij (CGVS 2, p. 10). Vervolgens verklaart u dat

de familieleden van de daders die gearresteerd zijn uw vader of uw broer willen vermoorden zodat er

niemand overblijft om uw broer V. (…) te wreken en dat u of uw dochters iets zou kunnen overkomen

bv. wanneer jullie samen met uw vader in de wagen zitten of in de supermarkt zijn (CGVS 2, p. 8, 10,

18). Gevraagd welke aanwijzingen u heeft dat de familieleden van de daders van de moord op uw broer

u willen vermoorden, antwoordt u dat u samen met uw familie woont en dat Vlorë onleefbaar is en een

gevechtszone is (CGVS 2, p. 9). Nogmaals gevraagd of er in het verleden iets gebeurd is waardoor u

denkt dat de daders van de moord op uw broer of hun familieleden u iets zouden willen aandoen,

antwoordt u dat amper drie dagen na de moord op uw broer de naasten van de daders regelmatig in

jullie buurt waren om conflicten te zoeken en uit te lokken zodat uw broer D. (…) iets zou doen.

U verklaart dat jullie achtervolgd werden zodat ze klaarstonden om aan te vallen in het geval uw broer

iets zou doen. Gevraagd of er nog zaken gebeurd zijn, zegt u dat u het op dit moment niet weet. U

verklaart voorts dat uw familie wraak wilt nemen maar voorlopig het vonnis van de rechtbank afwacht.

Aldus heeft uw familie nog niet aan de tegenpartij laten weten dat ze uw broer willen wreken omdat

momenteel alles nog in handen is van de Albanese staat (CGVS, p. 10). Wanneer u tijdens uw derde

persoonlijk onderhoud gevraagd wordt alles te vertellen over de bedreigingen van de families van de

daders van de moord op uw broer die u aanhaalde in uw antwoorden op de vragenlijst van het CGVS

(vragenlijst CGVS, d.d. 29.10.2018, vraag 5), haalt u uw schouders op. Gevraagd wat u hiermee

bedoelt, vertelt u dat ze met velen zijn, dat de echtgenote van uw broer Albanië verlaten heeft, dat uw

broer teruggekeerd is naar Albanië maar van plan is opnieuw te vertrekken en dat uw vader Albanië ook

zal verlaten. Nogmaals gevraagd over de concrete bedreigingen te vertellen, antwoordt u dat er niet-

geïdentificeerde wagens voorbij jullie huis reden en dat het zeker en vast niet om buren ging, dat er

provocaties waren en uw vader verschillende blikken gezien heeft. Ook zouden er tijdens de begrafenis

van uw broer onbekende personen in de buurt geweest zijn. Gevraagd of jullie concrete bedreigingen

gekregen hebben, antwoordt u dat uw broer er ‘waarschijnlijk’ gekregen heeft. U leidt dit af uit het feit

dat uw vader D. (…) een maand na de moord op V. (…) het land uitstuurde. U bent echter niet in staat

concreet te vertellen over deze bedreiging aan het adres van D. (…). U verklaart dat u daarover niet

veel weet, enkel wat uw vader u erover verteld heeft. Gevraagd wat uw vader u over deze bedreiging

verteld heeft, verklaart u dat hij zei dat de situatie onveilig was voor jullie (CGVS 3, p. 11-12). Uit het

geheel van bovenstaande verklaringen dient geconcludeerd te worden dat u er allerminst in slaagt aan

te tonen dat uw vader of uw broer, laat staan u of uw dochters persoonlijk geviseerd worden door de

daders van de moord op uw broer en hun familieleden. Nergens uit uw verklaringen blijkt dat uw familie

concreet bedreigd werd. Los van het feit dat u voor uw verklaringen geen begin van bewijs aanbrengt,

kunnen onbekende voorbijrijdende wagens, mensen die naar uw voordeur of naar uw balkon keken of

mensen die kwamen vragen waar uw broer was (CGVS 3, p. 13) bezwaarlijk beschouwd worden als een

concrete bedreiging aan uw persoon. Uw verklaringen dat de families van de daders uw hele familie wil

vermoorden zodat jullie V. (…)niet zullen kunnen wreken (CGVS 2, p. 8), zijn dan ook louter

hypothetisch.

Met betrekking tot uw vrees voor uw echtgenoot dat hij u uw dochters zou afnemen of u zou

vermoorden (CGVS 2, p. 7, 10-11) dient eveneens opgemerkt te worden dat uw gedrag niet in

overeenstemming te brengen is met uw voorgehouden vrees. Hoewel u sinds december 2017

(vragenlijst CGVS, vraag 5) of sinds twee jaar (CGVS 3, p. 9) uw echtgenoot verlaten zou hebben en de

laatste keer dat hij u fysiek mishandeld zou hebben dateert van 18 februari 2018, bleef u tot 6 oktober

2018 in Albanië bij uw ouders wonen (CGVS 2, p. 11). De vaststelling dat u al die tijd in Albanië, en

meer specifiek in dezelfde wijk in Vlorë als waar u samen met uw echtgenoot woonde (verklaring DVZ,

vraag 10), bleef wonen, ondermijnt het geloof in uw vrees voor uw echtgenoot ten stelligste. Uw

bewering dat uw echtgenoot er alles aan zal doen om uw dochters van u af te pakken blijkt evenmin uit

uw verklaringen. Niet alleen ondernam uw echtgenoot nooit een poging om uw dochters in handen te

krijgen hij reisde zelfs met u en uw dochters mee tot België om vervolgens zelf naar Italië terug te keren

(CGVS 1, p.18,19; CGVS 2, p.7). De vaststelling dat hij u en uw dochters hielp om België te bereiken

valt allerminst te rijmen met uw vrees dat uw man u uw dochters zou meenemen en u zou doden (CGVS

2, p.10,11). Ten slotte is het opmerkelijk dat u ondanks uw vrees voor uw echtgenoot uw pogingen om

van hem te scheiden stop zette toen hij niet meer wilde meewerken aan een echtscheiding in onderlinge

overeenstemming. Uw stelling dat u niet wist dat u ook een procedure tot echtscheiding zonder
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onderlinge overeenstemming kon opstarten strookt niet met uw uitspraak dat u zich in Albanië bij uw

echtscheiding liet begeleiden door een advocate (CGVS 2, p.13,14; CGVS 1, p.14,15,16). Dat zij u niet

van deze mogelijkheid zou hebben ingelicht nadat uw eerste poging afsprong valt niet voor te

stellen. Dat u in de maanden voor uw vertrek niet de drang voelde om de banden met uw echtgenoot

definitief door te knippen en het hoederecht over uw kinderen eenduidig te regelen wijst andermaal niet

op een grote vrees voor uw man. Met betrekking tot uw vrees door uw vader vermoord te zullen worden

en de vrees dat uw echtgenoot u uw kinderen zou afnemen indien deze ontdekken dat u verkracht bent

in België, dient vastgesteld te worden dat deze vrees eveneens louter hypothetisch is. Gevraagd wie er

allemaal op de hoogte is, zegt u dat u het niet weet. Uw dochters zijn niet op de hoogte over wat er

gebeurd is, evenmin vertelde u dit aan uw zus (CGVS 2, p. 20). Gevraagd hoe uw vader of uw

echtgenoot te weten zouden komen wat er met u gebeurd is, stelt u dat er mensen zijn die het weten en

dat anderen het te weten kunnen komen (CGVS 3, p. 17). Nogmaals gevraagd hoe zij het te weten

zouden kunnen komen, stelt u dat u zich kunt inbeelden dat indien u een weigeringsbeslissing zou

ontvangen inzake uw verzoek om internationale bescherming uw vader meer informatie zou vragen, met

uw advocaat zou samenwerken en zo uw dossier te pakken zou kunnen krijgen. U voegt hieraan toe dat

uw vader een vriend heeft in Brussel (CGVS 2, p. 20; CGVS 3, p. 17). Gezien uw advocaat, de

Belgische politie en de asielinstanties het gebeurde als vertrouwelijk behandelen, volstaan dergelijke

verklaringen niet om in concreto aan te tonen dat uw vader of echtgenoot op de hoogte zouden geraken.

Evenmin overtuigen uw verklaringen dat uw vader zo drastisch zou reageren indien hij op de hoogte zou

geraken dat u verkracht bent. U verklaart hierover dat u weet dat hij hiertoe in staat is. Gevraagd hoe u

dat weet, stelt u dat het iets gekend is en dat u het voelt (CGVS 3, p. 17). Nochtans blijkt uit het geheel

van uw verklaringen tijdens uw opeenvolgende persoonlijke onderhouden op het CGVS dat u een goede

relatie onderhoudt met uw vader. Zo ondersteunt hij u en uw kinderen financieel, stelde hij u tewerk en

huisvestte hij u en uw dochters nadat u uw echtgenoot verliet (CGVS 1, p. 9; CGVS 2, p. 11; CGVS 3, p.

4, 6). Uit uw verklaringen dat hij u steunt in uw pogingen te scheiden van uw echtgenoot (CGVS 3, p.

18; CGVS 2, p. 13) blijkt evenmin dat uw vader dermate conservatief is dat hij u zou vermoorden naar

aanleiding van het feit dat u verkracht bent.

Hoe dan ook dient te worden opgemerkt dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u voor de door u

aangehaalde problemen 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. Voordat internationale bescherming kan

worden verleend aan een verzoeker om internationale bescherming, dient aangetoond te worden dat de

verzoeker geen of onvoldoende aanspraak kan maken op nationale bescherming. Van een verzoeker

om internationale bescherming mag dan ook redelijkerwijs worden verwacht dat zij eerst alle redelijk van

haar te verwachten mogelijkheden uitput om bescherming te krijgen in eigen land, hetgeen u niet

gedaan heeft.

U heeft immers in Albanië nooit klacht neergelegd naar aanleiding van de fysieke mishandelingen door

uw echtgenoot. Uw motivatie om dit niet te doen, met name dat iedereen uw vader kent in Vlorë, dat u

hoopte dat jullie problemen tussen de families geregeld kon worden, dat u niet met uw problemen te

koop zou moeten lopen en dat u het niet mocht doen van uw vader (CGVS 2, p. 14; CGVS 3, p. 11), kan

uw nalaten ter zake geenszins rechtvaardigen. Ook uw verklaring geen aangifte te zullen doen indien u

in de toekomst problemen zou hebben met uw echtgenoot omdat dat uw problemen zou verergeren of

omwille van een gebrek aan vertrouwen (CGVS 2, p. 15-16) kan niet weerhouden worden. 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. Wat betreft uw verklaringen dat uw echtgenoot de politie zou kunnen omkopen om vrijgelaten

te worden indien hij zou aangehouden worden (CGVS 2, p. 15), dient opgemerkt te worden dat deze

verklaring het niveau van een blote bewering niet overstijgt. Persoonlijk heeft u het nog

niet meegemaakt dat de politie zich liet omkopen. U haalt het verhaal aan van een vrouw die aangifte

had gedaan tegen haar echtgenoot had wegens huiselijk geweld waarna de echtgenoot opgepakt en

opnieuw vrijgelaten werd. U meent dat de echtgenoot werd vrijgelaten omdat hij de politie had

omgekocht en baseert dit op het feit dat u de politie niet vertrouwt (CGVS 3, p. 10-11). Daarnaast haalt

u aan dat u gehoord heeft van een vrouw die tijdens een zitting in een rechtbank door een man

geslagen werd en dat niemand reageerde (CGVS 2, p. 16). Vanzelfsprekend volstaan deze ongestaafde

voorbeelden niet om aan te tonen dat de politie zich zou laten omkopen door uw echtgenoot indien u

klacht zou indienen tegen hem. De bescherming die de nationale overheid biedt, moet daadwerkelijk

zijn. Ze 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. Absolute bescherming kan overigens door geen enkele rechtsstaat

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



RvV X - Pagina 5

lijden van ernstige schade volstaat. Dat bepaalde misdrijven niet worden opgelost kan afhangen van

menige factoren (gebrek aan bewijs, gebrek aan getuigen, …) los van de werking/inspanningen van de

autoriteiten om misdrijven op te lossen. Gevraagd een tweede voorbeeld te geven, houdt u het

algemeen op dat er allerlei verhalen de ronde doen (CGVS 3, p. 11). Uiteindelijk besluit u dat indien u

uw ouders niet zou hebben, u zich wel kunt inbeelden dat u klacht zou indienen tegen uw echtgenoot

(CGVS 3, p. 11).

Met betrekking tot de ‘bedreigingen’ van de families van de daders van de moord op uw broer dient

opgemerkt te worden dat u de politie zelf niet heeft ingelicht over deze ‘bedreigingen’ (CGVS 3, p. 12,

14). Uw verklaringen hiervoor, met name dat het uw vader is die zich als gezinshoofd bezighoudt met

zulke dingen en dat het de mannen zijn die zulke dingen doen (CGVS 3, p. 12, 14), kan gezien uw

volwassen leeftijd uw nalaten geenszins rechtvaardigen. U weet niet of uw vader de politie heeft

ingelicht over de ‘bedreigingen’ en geeft aan dit nooit aan hem gevraagd te hebben (CGVS 3, p. 12).

Evenmin weet u of de politie geïnformeerd is geweest over de camerabeelden waarop uw familie meent

‘bedreigingen’ vast te stellen (CGVS 2, p. 19). Op de vraag of u klacht zou kunnen indien bij de politie

indien u in de toekomst concrete bedreigingen zou krijgen van de daders van de moord op uw broer,

antwoordt u dat er in dat geval eerst iets zou moeten gebeuren, dat u het niet weet, om dan te besluiten

dat u waarschijnlijk wel klacht zou kunnen indienen (CGVS 2, p. 19).

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

daders van de moord op uw broer V. (…). Uit uw verklaringen blijkt weliswaar dat de politie niets doet

om de dader op te pakken (CGVS 2, p. 7, 9) en de Albanese autoriteiten nietsdoen om de hele zaak uit

te klaren (CGVS 2, p. 8). Deze passieve houding van de politie heeft u evenwel niet aannemelijk

gemaakt. Zo blijkt uit de in dit verband door u neergelegde antwoordbrief d.d. 15 oktober 2018 van het

parket van het Hof van Eerste Aanleg van Vlorë dat daags na de moord op uw broer een strafrechtelijke

procedure geopend werd voor moord met voorbedachten rade en illegaal bezit van militaire wapens en

munitie en dat de zaak momenteel in de onderzoeksfase zit. Voorts blijkt uit uw verklaringen dat de

politie meteen ter plaatse was toen de feiten zich hebben voorgedaan en begonnen met het

moordonderzoek. Uit de door u neergelegde antwoordbrief van het parket blijkt dat uw broer om

22.35 vermoord werd. Rond middernacht werd u door een politiecombi opgehaald en naar uw ouders

gebracht, waar u door de politie meermaals gevraagd werd of u op de hoogte was van een mogelijk

motief voor de moord (CGVS 2, p. 19). Eveneens blijkt uit uw verklaringen dat de politie uw familie

informeerde dat de dader voortvluchtig was en hoogstwaarschijnlijk gevlucht is naar de EU. De vier

medeplichtigen werden opgepakt. Eén ervan staat onder huisarrest en de anderen bevinden zich in de

gevangenis (CGVS 2, p. 9, 18). Dat de politie de dader nog niet heeft gevonden, kan te wijten zijn aan

verschillende oorzaken, zoals het feit dat hij zich –zoals u zelf aanhaalt bezig hield met vervalsingen en

zo gemakkelijk grenzen kan oversteken (CGVS 2, p. 18), etc. Tot slot spreekt u uw verklaringen dat de

Albanese autoriteiten niets doen tegen door te stellen dat uw familie het vonnis van de rechtbank

afwacht en dat alles in handen is van de Albanese staat (CGVS 2, p. 10; CGVS 3, p. 13).

Uw verklaring tijdens uw derde persoonlijk onderhoud dat de gearresteerden vrijgelaten zijn, een

bewering, waarvoor u overigens geen begin van bewijs neerlegt, kan evenmin aantonen dat de

Albanese autoriteiten hun werk niet naar behoren uitvoeren. Zoals reeds aangehaald kunnen

verdachten om uiteenlopende redenen vrijgelaten worden zoals bijvoorbeeld een gebrek aan bewijslast

of onder bepaalde voorwaarden in afwachting van hun proces. In dit kader dient opgemerkt te worden

dat de medeplichtigen die u bij naam noemt, A.G. (…) (Muka) en N.A. (…) (CGVS 3, p. 12-13), volgens

de informatie beschikbaar in de Albanese pers, beschuldigd werden van het ‘helpen van de daders van

het misdrijf’ en het niet aangeven van een misdrijf en A.G. (…) volgens de politie niet op de hoogte was

van de gepleegde moord (zie administratief dossier). Uw verklaring dat hij is vrijgelaten omdat hij de

zoon is van een rechter (CGVS 3, p. 12) overstijgt het niveau van een blote bewering niet.

Uit informatie aanwezig op het Commissariaat-generaal 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-
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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.

Met betrekking tot uw verklaringen niet te zullen kunnen overleven, niet te zullen kunnen werken en

het niet langer te kunnen rekenen op de steun van uw vader, bij terugkeer naar Albanië (CGVS 2, p. 8),

dient tot slot opgemerkt te worden dat deze het niveau van een blote bewering niet overstijgen. U

baseert uw stelling niet te zullen kunnen werken in Albanië op één sollicitatie waarbij u de job niet kreeg

omdat uw broer vermoord werd (CGVS 2, p. 8; CGVS 3, p. 19-20), hetgeen bezwaarlijk volstaat om te

betogen dat u geen werk zou kunnen vinden. Bovendien heeft u verschillende opleidingen gevolgd

(computer, schoonheidsspecialiste, kleuterjuf) zoals blijkt uit de stukken die u neerlegt (stukken 10, 11,

12 en 13) en heeft u al enige werkervaring opgedaan in de zaken van uw vader, o.a. in boekhouding en

in een crèche (CGVS 1, p. 9) naast ervaring als vrijwilligster bij het Rode Kruis (CGVS 2, p. 14; CGVS 3,

p. 19-20). Uit uw verklaringen blijkt daarnaast dat uw vader u tot op de dag van uw persoonlijk

onderhoud op het CGVS financieel ondersteunt (CGVS, p. 4). Bijgevolg kan niet begrepen worden

waarom hij dat niet zou doen indien u terugkeert naar Albanië.

Met betrekking tot uw verklaringen over de gevolgen van uw verkrachting op uw leven in Albanië,

met name dat u geen vertrouwen meer heeft in mannen, dat u concentratieproblemen heeft, dat u

minder initiatief neemt en minder actief bent dan vroeger (CGVS 2, p. 20-21), dient opgemerkt te

worden dat uit uw verklaringen blijkt dat u en uw dochter in Albanië toegang hebben gehad tot

psychologische hulpverlening. Zo verklaarde u over een periode van zo’n zes maanden twee keer per

week op consultatie gegaan te zijn bij een psycholoog naar aanleiding van uw problemen ten gevolge

van het misbruik van uw echtgenoot (CGVS 3, p. 2-4). Het attest dat u neerlegt verlengt de periode van

psychologische begeleiding tot zo’n tweeëntwintig maanden, met name van november 2016 tot april

2018 en van juni 2018 tot oktober 2018.

Gelet op de hierboven verzamelde vaststellingen kan er bij u geen vrees voor vervolging zoals

bepaald in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald

in de definitie van subsidiaire bescherming worden vastgesteld.

De documenten die u heeft neergelegd vermogen de appreciatie van het CGVS niet te veranderen. Uw

paspoort, de paspoorten van uw dochters, uw identiteitskaart en uw rijbewijs tonen uw identiteit en

nationaliteit aan, dewelke in deze beslissing niet in vraag gesteld worden. De vier opleidingscertificaten

(computer, schoonheidsspecialist, secretariaat, kleuteronderwijs) en de puntenlijst van uw opleiding

kleuteronderwijs tonen aan dat u deze opleidingen gevolgd heeft in Albanië. Het schoolattest van A. (…)

toont aan dat ze naar school is gegaan in Albanië. De zes familiefoto’s, het certificaat van

familiesamenstelling, het contract tussen u en uw advocate om een burgerlijke echtscheidings- en

hoederechtprocedure op te starten tegen uw echtgenoot, de verbreking met wederzijdse toestemming

van dit contract omwille van economische motieven en de notariële akte waarin uw echtgenoot u de

toestemming geeft om met uw twee dochters naar Italië te reizen, ondersteunen uw verklaringen over

uw echtgenoot en familie, dewelke in deze beslissing niet in vraag gesteld worden. De correspondentie

tussen uw advocate en het parket van de rechtbank van Vlorë over het onderzoek naar de moord op uw

broer ondersteunt uw verklaringen over de moord op uw broer, dewelke in deze beslissing niet in vraag

gesteld wordt. Het attest van uw psycholoog in Albanië stelt dat u in behandeling was voor de gevoelens

van angst en onzekerheid omwille van uw conflictueuze thuissituatie, de slechte gezondheidssituatie

van uw dochter, de moeilijke economische situatie en het gewelddadig overlijden van uw broer. Dit

attest bevestigt enkel het overlijden van uw broer en de moeilijke relatie met uw echtgenoot zonder ze

zich uitspreekt over de vrees op vervolging die volgens uit beide situaties voortvloeit. De twee pv’s van

verhoor opgesteld door de Belgische politie over uw verkrachting op 2 november 2018 en het

visitekaartje van een inspecteur van de lokale politie ondersteunen uw verklaringen over deze

gebeurtenis, dewelke in deze beslissing niet in vraag gesteld wordt. Tot slot ondersteunt de toelating
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van uw opvangcentrum om bij VAGGA op consultatie te gaan uw verklaringen dat u naar de psycholoog

gaat in België, hetgeen in deze beslissing evenmin in vraag gesteld wordt.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de zin

van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Het verzoekschrift

2.1. Verzoekster beroept zich in wat zich aandient als een enig middel op de schending van de artikelen

48/3 en 48/4 juncto artikel 57/6/2 van de voormelde wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet).

Verzoekster stelt dat haar feitenrelaas en aangehaalde problemen door het CGVS niet in twijfel worden

getrokken. De gebeurtenissen in Vlöre en de daaropvolgende bedreigingen van de moordenaars van

haar broer worden niet als ongeloofwaardig beschouwd. Wel wordt aan verzoekster verweten dat zij

onvoldoende hulp trachtte te bekomen bij de Albanese autoriteiten.

“Verzoekster heeft tijdens haar gehoor bij het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen op uitgebreide wijze verwoord waarom het voor haar niet mogelijk was beroep te doen op de

lokale autoriteiten.

Zo werd verzoekster door de politie geïnformeerd dat het geld en het netwerk van haar echtgenoot er

voor zouden zorgen dat er hem nooit iets zou worden aangedaan.

In de beslissing van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen wordt

verwezen naar informatie waaruit zou blijken dat er diverse stappen zijn gezet om corruptie binnen

justitie en politie te bestrijden. Ook op vlak van de bestrijding van huiselijk geweld zouden 'inspanningen

worden geleverd' en 'nationale strategieën' worden uitgewerkt ter bescherming van slachtoffers van

huiselijk geweld.

Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen verwijst naar initiatieven,

actieplannen etc. zonder evenwel aan te tonen of deze in de praktijk ook naar behoren werken.

Hoewel deze initiatieven op papier bestaan, blijken deze in werkelijkheid nog weinig op te leveren.

Al deze inspanningen te spijt, zakte Albanie in de corruptie-index 2017 van 'Transparancy International'

met niet minder dan 8 plaatsen (van plaats 83 naar 91) en deze daling wordt een ernstige bezorgdheid

genoemd door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (stuk 3).

Opnieuw een jaar later, in 2018, slaagde Albanie er in om - ondanks de in de beslissing vernoemde

'wettelijke mechanismen voor de detectie, vervolging en bestraffing van daden van vervolging te

garanderen ' - nog eens 8 plaatsen te zakken naar plaats 99 (stuk 4).

Albanie blijkt het meest corrupte Balkanland te zijn en moet zelfs landen als Kosovo en Macedonië laten

voorgaan (stuk 5).

Corruptie blijft op tal van vlakken een enorm probleem, ook binnen het politiewezen (stuk 6).

Deze corruptie is niet enkel een probleem op de lagere niveaus van het politieapparaat, de politiek of

het gerechtelijk apparaat, maar bevindt zich wel degelijk in alle lagen. Zo protesteerden er dit jaar nog

duizenden Albanezen met als eis het ontslag van de regering wegens wijdverspreide corruptie, onder

andere door linken met de grootschalige handel in verdo vende middelen (stuk 7).

Verschillende EU-lidstaten, waaronder Frankrijk, verzetten zich tegen verdere stappen met betrekking

tot de EU-kandidatuur van Albanië net omwille de problemen van het land met betrekking tot corruptie

en georganiseerde misdaad (stuk 8).

Hoewel er vooruitgang zou zijn gemaakt in de publieke sector, zou net de corruptie in het gerechtelijk

apparaat nog één van de grootste problemen blijven in Albanië (stuk 9).

Dat men intussen nog volop wetten stemt die trachten de corruptie te bestrijden (stuk 10) bevestigt net

dat vandaag de dag verzoekster nog niet kan hopen op adequate bescherming in haar thuisland. Zulke

(wettelijke) initiatieven bevestigen louter de nood aan verandering, maar bieden verzoekster op dit

moment geen enkele garantie dat zij beroep kan doen op bescherming in Albanië.

Dat ondanks de wetgevende initiatieven Albanië 8 plaatsen zakt op de corruptie-index spreekt voor zich.

Het CGVS slaagt er duidelijk niet in om het onderscheid te maken tussen wetgevende initiatieven,

plannen, strategieën,... - die hoogstens getuigen van een goede intentie – en daadwerkelijk resultaat in

de praktijk.

Dat men de dag van vandaag nog allerlei (wettelijke) initiatieven moet ondernemen die trachten de

corruptie te bestrijden bevestigt net dat vandaag de dag verzoekster nog niet kan hopen op adequate

bescherming in zijn thuisland. Zulke (wettelijke) initiatieven bevestigen louter de nood aan verandering,

maar bieden verzoeker op dit moment geen enkele garantie dat hij beroep kan doen op bescherming in

Albanië.
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De zogenaamde positieve ontwikkelingen op het vlak van corruptie dan ook vooral op papier te bestaan,

vermoedelijk vooral in de hoop de EU-kandidatuur te bespoedigen.

Het is dan ook niet ten onrechte dat verzoekster weinig of geen vertrouwen heeft in wat de politie kan

ondernemen in Albanië tegen de moordenaars (en familieleden) van haar broer.

Verzoekster verwees hierbij bovendien ook naar de banden tussen één van de daders en een

plaatselijke rechter (pagina 12 van het persoonlijk onderhoud d.d. 14 januari 2019).

Om aan te tonen dat de Albanese autoriteiten wel degelijk iets zouden ondernemen tegen (enkele)

daders wordt verwezen naar de verklaring van verzoekster dat enkele medeplichtigen kort nadien

werden opgepakt.

In een navolgend verhoor verklaart verzoekster echter dat deze inmiddels weer werden vrijgelaten.

Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen stelt hierover in haar beslissing d.d.

26 februari dat deze vrijlating loutere beweringen zijn, zonder begin van bewijs.

Het is merkwaardig dat het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen enerzijds

verzoekster wel op haar woord geloofd wanneer ze stelt dat enkele medeplichtigen tijdelijk werden

opgepakt, maar ditzelfde vertrouwen niet wordt geschonken aan haar latere verklaringen dat zij

inmiddels weer werden vrijgelaten.

Dit is een duidelijke vorm van cherry-picking waarbij aan sommige beweringen meer geloof wordt

gehecht dan aan andere, zonder enige verklaring waarom.

Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen kan niet enerzijds haar beslissing

de Albanese autoriteiten voldoende zouden doen op de bewering van verzoekster dat enkele

medeplichtigen (tijdelijk) werden opgepakt, terwijl een latere bewering van verzoekster over dezelfde

medeplichtigen dan weer niet wordt geloofd. Nochtans is voor beide beweringen even veel of even

weinig bewijs.

Bovendien kon verzoekster als vrouw ook weinig tot niets ondernemen. Zoals duidelijk verwoord in het

persoonlijk onderhoud bij het CGVS is aan de mannelijke familieleden om te beslissen wat er in zulke

situaties gebeurt (pagina's 12 en 14 van de notities van het persoonlijk onderhoud d.d. 14 januari 2019).

Tenslotte wordt door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen ook nog

gesteld dat uit het gedrag van de familieleden van verzoekster blijkt dat de voorgehouden vrees in

ernstige mate dient te worden gerelativeerd.

Zo wordt er op gewezen dat de ouders van verzoekster tot op de dag van vandaag nog verblijven in

Albanië en dat de broer van verzoekster recent is teruggekeerd.

Deze redenering kan niet worden gevolgd.

Dat de ouders van verzoekster zich vooral zorgen maken over hun kinderen en dan ook vooral hen zo

snel mogelijk in veiligheid willen brengen, doet niets af aan de vrees van verzoekster zelf.

Ook het feit dat de broer van verzoekster recent is teruggekeerd, betekent niet dat het voor verzoekster

veilig genoeg is om zelf terug te keren.

Integendeel. De reden dat de overblijvende broer van verzoekster is teruggekeerd is net omdat haar

broer niet langer (nodeloos) wil wachten in de hoop dat de Albanese autoriteiten iets ondernemen en

haar broer dus zelf het heft in eigen handen wil nemen.

De kans dat de situatie verder escaleert is bijgevolg net groter geworden door de terugkeer van haar

broer. Uiteraard kunnen deze roekeloze plannen van familieleden van verzoekster niet aan verzoekster

zelf worden toegerekend.

Deze plannen die volledig buiten haar medeweten en instemming zijn gemaakt, maken het voor

verzoekster nog gevaarlijker om terug te keren naar Albanië.”

Verzoekster stelt dat het CGVS eveneens ten onrechte oordeelt dat haar vrees ten aanzien van haar

echtgenoot niet zwaarwichtig genoeg is. Verzoekster wijst erop dat zij uitgebreid heeft toegelicht dat

zijzelf en haar kinderen fysieke en psychologische schade opliepen ten gevolge van de jarenlange

mishandelingen door haar echtgenoot en dat het niet mogelijk was om hiertegen hulp te bekomen

vanwege de Albanese autoriteiten. Zij wijst daarbij eveneens op de reeds hoger gedane uiteenzetting

omtrent de corruptie in Albanië.

“Dat de man van verzoekster nog steeds een gevaar vormt voor verzoekster en haar kinderen, blijkt uit

enkele zeer recente gebeurtenissen.

De man van verzoekster is verzoekster immers nagereisd en verblijft thans nog steeds in België.

Gedurende zijn verblijf hier, blijft hij verzoekster en haar kinderen lastigvallen, zelfs op de terreinen van

het opvangcentrum waar verzoekster verblijft en zelfs na dreigementen dat de politie zal worden

ingeschakeld.

Zo vonden onder meer de volgende gebeurtenissen plaats:

1) Haar man, die in België zou verblijven bij een broer van hem, zou cliënte hebben aangevallen ter

hoogte van de tramhalte vlakbij het opvangcentrum waar verzoekster verblijft. Hierbij werd de dochter

van verzoekster door haar man afgenomen en mee in de tram getrokken.
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Vanuit het opvangcentrum men de hele dag heeft proberen de man te overtuigen haar dochter terug te

brengen, onder diverse dreigementen de politie in te schakelen.

De man van verzoekster zou tegen het einde van de avond dan toch hebben toegeven en hebben

afgesproken om het kind terug te overhandigen ter hoogte van halte Halewijn (dezelfde tramhalte vlakbij

het opvangcentrum)

Hierbij gingen enkele medewerkers van het centrum mee. Deze dienden wel in de auto te blijven bij de

overhandiging van de dochter (voorwaarde van de man). Bij het terugbrengen van de dochter van

verzoekster zou haar man haar alsnog hebben aangevallen (een slag hebben toegediend).

2) Haar man zou dikwijls aan de school staan waar de kinderen van verzoekster naartoe gaan en

verzoekster lastigvallen/bedreigen. Hiervan werd melding gemaakt bij het centrum.

3) De man van cliënte zou zich verschillende keren hebben begeven op de terreinen van het

opvangcentrum en cliënte hebben bedreigd, zelfs met de dood. De centrumdirecteur zou hem duidelijk

hebben gemaakt dat hij daar niet welkom is, maar de man zou hier weinig tot geen gevolg aan geven.

Op 1 maart zou er een klacht zijn ingediend op het politiekantoor van Zwijndrecht. Verzoekster werd

door één van de medewerkers van het opvangcentrum cliënte bijgestaan bij het afleggen van deze

klacht.

Uit deze gebeurtenissen blijkt overduidelijk dat de man van verzoekster wel degelijk een gevaar vormt

voor haar en haar kinderen. De vrees voor deze man is wel degelijk reëel en zeer terecht.”

Verder stelt het CGVS volgens verzoekster ten onrechte dat haar vrees om ten gevolge van een

verkrachting te worden gedood louter hypothetisch is.

“Zoals hierboven onder de feiten werd uiteengezet, is verzoekster tijdens haar verblijf in het

opvangcentrum Linkeroever te Antwerpen het slachtoffer geworden van een verkrachting door een

andere centrumbewoner.

Hierover werden verklaringen afgelegd bij de politie. Deze zaak is thans aanhangig bij de correctionele

rechtbank van Antwerpen (stuk 11).

Verzoekster vreest wegens de smet die deze verkrachting zal zijn op de eer van haar familie, vermoord

te worden door mannelijke familieleden waaronder haar vader en haar broer.

Het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen oordeelde hierover dat deze vrees

louter hypothetisch is. Zo zouden de familieleden van verzoekster dit toch niet te weten komen en

bovendien zou uit de verklaringen van verzoekster niet blijken dat de familie dermate conservatief is dat

ze haar hierom zouden willen doden.

Dat de vrees van verzoekster om gedood te worden omwille van de gekrenkte eer van haar familie

geenszins hypothetisch is, blijkt uit een zeer recent voorval in het opvangcentrum waar verzoekster

verblijft.

Verzoekster werd immers recent in het opvangcentrum opgebeld door haar broer die ziedend van

woede was. Hij riep dat wist wat er gebeurd was in het centrum en dreigde ermee dat hij haar zou

vermoorden.

Hoe de broer van verzoekster dit heeft ontdekt, is voor haar een raadsel. Zij vermoedt/vreest dat het

verhaal in het opvangcentrum de ronde heeft gedaan en haar broer er via Albanese connecties

(eventueel haar man) toch kennis van kreeg.

Hoe dit ook is gebeurd, het wijst er in ieder geval op dat de vrees van verzoekster wel degelijk terecht is.

Zij komt uit een familie waar concepten als eer nog enorm belangrijk zijn, getuige hiervan ook de manier

waarop de broer de vete in Albanië wil oplossen.

De gedachte dat andere mensen uit de regio zouden weten dat de mannen in de familie haar niet

hebben kunnen beschermen tegen verkrachting, zou voor de mannen in de familie een onaanvaardbare

krenking van hun eer betekenen.

De vrees van verzoekster is bijgevolg wel degelijk terecht en geenszins louter hypothetisch.”

Verzoekster vraagt op basis van het voorgaande om aan haar de vluchtelingenstatus toe te kennen. In

ondergeschikte orde vraagt zij om de subsidiaire beschermingsstatus te verlenen.

2.2. Verzoekster voegt ter staving van haar betoog algemene informatie en een kopie van de oproeping

voor de inleidingszitting voor de correctionele rechtbank in Antwerpen bij het verzoekschrift (bijlagen 3-

11).

3. Door partijen ter kennis gebrachte nieuwe elementen

3.1. Verzoekster legt ter terechtzitting door middel van een aanvullende nota nieuwe elementen neer

(rechtsplegingsdossier, stuk 7).
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Het betreft een aantal stukken inzake haar verkrachting en de hieruit volgende rechtszaak, twee

medische attesten en een aantal politionele documenten omtrent de bedreigingen en opzettelijke slagen

en verwondingen vanwege haar echtgenoot in België.

3.2. Verweerder brengt in de loop van onderhavige procedure geen nieuwe elementen ter kennis van de

Raad.

4. Beoordeling van de zaak

4.1. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de geschonden rechtsregel of het

geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden. Verzoekster duidt op generlei wijze hoe artikel

57/6/2 van de Vreemdelingenwet, dat betrekking heeft op het onderzoek dat de commissaris-generaal

voor de vluchtelingen en de staatlozen voert in het kader van een volgend verzoek om internationale

bescherming, in casu en in het kader van haar eerste verzoek om internationale bescherming zou

(kunnen) zijn geschonden. Derhalve wordt deze schending niet dienstig aangevoerd.

4.2. Dient verder te worden opgemerkt dat verzoekster de bestreden beslissing aanvecht noch betwist

waar gesteld wordt dat in haren hoofde geen bijzondere procedurele noden konden worden vastgesteld,

dat redelijkerwijze kan worden aangenomen dat haar rechten werden gerespecteerd en dat zij kon

voldoen aan haar verplichtingen.

4.3. Verzoekster stelt haar land van herkomst te hebben verlaten en niet te kunnen terugkeren naar dit

land omwille van drie redenen. Ten eerste zou zij de moordenaars van haar broer en hun familieleden

dienen te vrezen. Ten tweede zou zij haar echtgenoot vrezen en zou zij riskeren dat deze haar dochters

zou afnemen en haar zou doden. Ten derde zou zij haar naaste familie dienen te vrezen omdat deze

haar ten gevolge van haar verkrachting in België zouden vermoorden.

Wat betreft de eerste aangevoerde reden, met name dat verzoekster de moordenaars van haar broer en

hun familieleden zou dienen te vrezen, dient echter te worden vastgesteld dat in de bestreden beslissing

met recht gemotiveerd wordt als volgt:

“Met betrekking tot uw vrees voor de moordenaars van uw broer en hun familieleden dient

vooreerst vastgesteld te worden dat uw gedrag en het gedrag van uw naaste familieleden jullie

voorgehouden vrees in ernstige mate relativeert. Zo zouden de bedreigingen die u aanhaalt reeds drie

dagen na de moord op uw broer, die plaatsvond op 4 juni 2018 (stuk 18), begonnen zijn. Toch bleef u

samen met uw twee dochters in Albanië tot 6 oktober 2018 (verklaring DVZ, d.d. 29.10.2018, vraag 31).

Gevraagd hoe het komt dat u nog vier maanden in Albanië bleef, antwoordde u dat u uw opleiding, waar

u reeds veel in geïnvesteerd had, wilde afronden (notities van het persoonlijk onderhoud CGVS 2, d.d.

28.11.2018, p.19). Het afronden van een opleiding kan bezwaarlijk in overeenstemming gebracht

worden met uw vrees voor uw leven en dat van uw twee dochters. Ook uw ouders, over wie u verklaart

dat ze eveneens gevaar lopen in Albanië omwille van de moord op uw broer (CGVS 2, p. 7; notities van

het persoonlijk onderhoud CGVS 3, d.d. 14.01.2019, p. 11), verblijven tot op de dag van uw

derde persoonlijk onderhoud op het CGVS d.d. 14.01.2019 nog steeds in Albanië (CGVS 3, p. 12). U

verklaart hierover dat uw vader een aantal zaken dient af te handelen alvorens hij kan vertrekken.

Sterker nog, u diende uw vader ervan te overtuigen dat hij Albanië zou moeten verlaten (CGVS 2, p. 19-

20). Naast het gedrag van uw ouders relativeert ook het gedrag van uw broer D. (…) jullie

voorgehouden vrees in ernstige mate. Deze zou volgens uw verklaringen recent teruggekeerd zijn naar

Albanië voor een herdenkingsplechtigheid zes maanden na de dood van uw broer V. (…) (CGVS 3, p.

11).

Vervolgens dient vastgesteld te worden dat uw verklaringen over de door u aangehaalde dreiging die

zou uitgaan van de moordenaars van uw broer en hun familieleden erg vaag zijn. Gevraagd wat u denkt

dat er met u zou gebeuren indien u terugkeert naar Albanië en wat er is gebeurd in het verleden

waardoor u dit denkt, antwoordt u dat er vele mensen betrokken waren bij de moord op uw broer, dat de

moordenaar nog niet gearresteerd is, dat u in hetzelfde huis zou moeten wonen als uw ouders, dat u

geen werk zou kunnen vinden en dat uw vrienden u hebben laten vallen (CGVS 2, p. 8). Gevraagd

waarom u denkt dat u of uw dochters iets zou overkomen, antwoordt u dat u in hetzelfde huis woonde

als uw oudste broer D. (…) en uw vader en dat uw vader heeft opgenomen dat ze achtervolgd en

lastiggevallen werden (CGVS 2, p. 8). Op camerabeelden zou uw vader gezien hebben dat

jullie regelmatig geprovoceerd worden door de tegenpartij (CGVS 2, p. 10). Vervolgens verklaart u dat

de familieleden van de daders die gearresteerd zijn uw vader of uw broer willen vermoorden zodat er

niemand overblijft om uw broer V. (…) te wreken en dat u of uw dochters iets zou kunnen overkomen
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bv. wanneer jullie samen met uw vader in de wagen zitten of in de supermarkt zijn (CGVS 2, p. 8, 10,

18). Gevraagd welke aanwijzingen u heeft dat de familieleden van de daders van de moord op uw broer

u willen vermoorden, antwoordt u dat u samen met uw familie woont en dat Vlorë onleefbaar is en een

gevechtszone is (CGVS 2, p. 9). Nogmaals gevraagd of er in het verleden iets gebeurd is waardoor u

denkt dat de daders van de moord op uw broer of hun familieleden u iets zouden willen aandoen,

antwoordt u dat amper drie dagen na de moord op uw broer de naasten van de daders regelmatig in

jullie buurt waren om conflicten te zoeken en uit te lokken zodat uw broer D. (…) iets zou doen.

U verklaart dat jullie achtervolgd werden zodat ze klaarstonden om aan te vallen in het geval uw broer

iets zou doen. Gevraagd of er nog zaken gebeurd zijn, zegt u dat u het op dit moment niet weet. U

verklaart voorts dat uw familie wraak wilt nemen maar voorlopig het vonnis van de rechtbank afwacht.

Aldus heeft uw familie nog niet aan de tegenpartij laten weten dat ze uw broer willen wreken omdat

momenteel alles nog in handen is van de Albanese staat (CGVS, p. 10). Wanneer u tijdens uw derde

persoonlijk onderhoud gevraagd wordt alles te vertellen over de bedreigingen van de families van de

daders van de moord op uw broer die u aanhaalde in uw antwoorden op de vragenlijst van het CGVS

(vragenlijst CGVS, d.d. 29.10.2018, vraag 5), haalt u uw schouders op. Gevraagd wat u hiermee

bedoelt, vertelt u dat ze met velen zijn, dat de echtgenote van uw broer Albanië verlaten heeft, dat uw

broer teruggekeerd is naar Albanië maar van plan is opnieuw te vertrekken en dat uw vader Albanië ook

zal verlaten. Nogmaals gevraagd over de concrete bedreigingen te vertellen, antwoordt u dat er niet-

geïdentificeerde wagens voorbij jullie huis reden en dat het zeker en vast niet om buren ging, dat er

provocaties waren en uw vader verschillende blikken gezien heeft. Ook zouden er tijdens de begrafenis

van uw broer onbekende personen in de buurt geweest zijn. Gevraagd of jullie concrete bedreigingen

gekregen hebben, antwoordt u dat uw broer er ‘waarschijnlijk’ gekregen heeft. U leidt dit af uit het feit

dat uw vader D. (…) een maand na de moord op V. (…) het land uitstuurde. U bent echter niet in staat

concreet te vertellen over deze bedreiging aan het adres van D. (…). U verklaart dat u daarover niet

veel weet, enkel wat uw vader u erover verteld heeft. Gevraagd wat uw vader u over deze bedreiging

verteld heeft, verklaart u dat hij zei dat de situatie onveilig was voor jullie (CGVS 3, p. 11-12). Uit het

geheel van bovenstaande verklaringen dient geconcludeerd te worden dat u er allerminst in slaagt aan

te tonen dat uw vader of uw broer, laat staan u of uw dochters persoonlijk geviseerd worden door de

daders van de moord op uw broer en hun familieleden. Nergens uit uw verklaringen blijkt dat uw familie

concreet bedreigd werd. Los van het feit dat u voor uw verklaringen geen begin van bewijs aanbrengt,

kunnen onbekende voorbijrijdende wagens, mensen die naar uw voordeur of naar uw balkon keken of

mensen die kwamen vragen waar uw broer was (CGVS 3, p. 13) bezwaarlijk beschouwd worden als een

concrete bedreiging aan uw persoon. Uw verklaringen dat de families van de daders uw hele familie wil

vermoorden zodat jullie V. (…)niet zullen kunnen wreken (CGVS 2, p. 8), zijn dan ook louter

hypothetisch.”

Verzoekster voert ter weerlegging van deze motieven niet één concreet en dienstig argument aan.

De motieven inzake haar eigen handelswijze na het ontstaan van de verklaarde bedreigingen laat zij

ongemoeid.

Verder treedt de Raad verweerder bij waar deze motiveert dat ook de houding van verzoeksters ouders

niet te rijmen valt met verzoeksters verklaarde vrees. Indien de moordenaars van verzoeksters broer en

hun familieleden verzoekster en haar naaste familieleden daadwerkelijk viseerden en wilden doden, is

het niet plausibel dat verzoeksters ouders eenvoudigweg bleven waar zij waren om nog een aantal

zaken af te ronden. Nog minder plausibel is het in dit geval dat verzoekster hen ervan diende te

overtuigen dat ook zij beter het land zouden verlaten. Verder toont verzoekster niet aan dat haar ouders,

hoewel deze volgens haar eerdere gezegden zinnens waren het land te verlaten, sedertdien ook maar

enig aanstalten zouden hebben gemaakt om dit daadwerkelijk te doen.

Bovendien blijkt uit de verklaringen van verzoekster, zoals met reden aangehaald in de bestreden

beslissing, dat haar broer initieel terugkeerde naar Albanië niet om wraak te nemen maar wel om deel te

nemen aan een soort kleine herdenkingsplechtigheid voor haar vermoorde broer. Ook deze vaststelling

doet afbreuk aan de ernst en de geloofwaardigheid van de bedreigingen jegens verzoekster en haar

naaste familieleden. Met de blote bewering dat haar broer heden wel wraak zou willen nemen voor de

moord op haar andere broer, doet verzoekster aan deze vaststelling geenszins afbreuk.

Waar verzoekster tot slot poneert dat haar aangevoerde vrees ten aanzien van de moordenaars van

haar broer en hun familieleden niet wordt betwijfeld, dient voorts te worden vastgesteld dat dit een

loutere en aperte miskenning vormt van de voormelde, omstandige motivering dienaangaande. Hiermee

doet verzoekster geenszins afbreuk aan de voormelde motieven.

Dat de houding van verzoekster, haar ouders en haar broer geenszins te rijmen vallen met de beweerde

vrees ten aanzien van de moordenaars van verzoeksters broer en hun familieleden en dat verzoekster

in dit kader dermate vage, ongefundeerde, niet-concrete en louter hypothetische verklaringen aflegde,

maakt dat geen geloof kan worden gehecht aan de beweerde vrees in hoofde van verzoekster ten

aanzien van de moordenaars van haar broer en hun familieleden.
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Wat betreft de tweede aangevoerde reden, met name de vrees dat haar echtgenoot haar dochters zou

afnemen en haar zou doden, wordt in de bestreden beslissing terecht gesteld:

“Met betrekking tot uw vrees voor uw echtgenoot dat hij u uw dochters zou afnemen of u zou

vermoorden (CGVS 2, p. 7, 10-11) dient eveneens opgemerkt te worden dat uw gedrag niet in

overeenstemming te brengen is met uw voorgehouden vrees. Hoewel u sinds december 2017

(vragenlijst CGVS, vraag 5) of sinds twee jaar (CGVS 3, p. 9) uw echtgenoot verlaten zou hebben en de

laatste keer dat hij u fysiek mishandeld zou hebben dateert van 18 februari 2018, bleef u tot 6 oktober

2018 in Albanië bij uw ouders wonen (CGVS 2, p. 11). De vaststelling dat u al die tijd in Albanië, en

meer specifiek in dezelfde wijk in Vlorë als waar u samen met uw echtgenoot woonde (verklaring DVZ,

vraag 10), bleef wonen, ondermijnt het geloof in uw vrees voor uw echtgenoot ten stelligste. Uw

bewering dat uw echtgenoot er alles aan zal doen om uw dochters van u af te pakken blijkt evenmin uit

uw verklaringen. Niet alleen ondernam uw echtgenoot nooit een poging om uw dochters in handen te

krijgen hij reisde zelfs met u en uw dochters mee tot België om vervolgens zelf naar Italië terug te keren

(CGVS 1, p.18,19; CGVS 2, p.7). De vaststelling dat hij u en uw dochters hielp om België te bereiken

valt allerminst te rijmen met uw vrees dat uw man u uw dochters zou meenemen en u zou doden (CGVS

2, p.10,11). Ten slotte is het opmerkelijk dat u ondanks uw vrees voor uw echtgenoot uw pogingen om

van hem te scheiden stop zette toen hij niet meer wilde meewerken aan een echtscheiding in onderlinge

overeenstemming. Uw stelling dat u niet wist dat u ook een procedure tot echtscheiding zonder

onderlinge overeenstemming kon opstarten strookt niet met uw uitspraak dat u zich in Albanië bij uw

echtscheiding liet begeleiden door een advocate (CGVS 2, p.13,14; CGVS 1, p.14,15,16). Dat zij u niet

van deze mogelijkheid zou hebben ingelicht nadat uw eerste poging afsprong valt niet voor te

stellen. Dat u in de maanden voor uw vertrek niet de drang voelde om de banden met uw echtgenoot

definitief door te knippen en het hoederecht over uw kinderen eenduidig te regelen wijst andermaal niet

op een grote vrees voor uw man.”

Verzoekster laat deze motieven volledig ongemoeid. Zij vinden steun in het dossier, zijn pertinent en

blijven, gezien verzoekster deze niet aanvecht, onverminderd gelden.

Verzoekster laat in de loop van onderhavige procedure wel uitschijnen dat zich recent nieuwe feiten

zouden hebben voorgedaan. Zij stelt dat haar man haar zou zijn nagereisd en haar en haar dochter in

België zou hebben lastiggevallen, bedreigd en aangevallen. Hiervan zou melding zijn gemaakt bij het

centrum, de centrumdirecteur zou hiervan op de hoogte zijn en hiervan zou met de hulp van het centrum

klacht zijn ingediend bij de politie. Aan deze nieuw aangevoerde feiten kan echter geen geloof worden

gehecht. Zij staan immers in dermate groot contrast met de eerdere handelswijze van verzoeksters

echtgenoot dat deze feiten niet aannemelijk zijn. Waarom haar echtgenoot, die daarvoor ook geen

poging deed om haar dochters af te nemen, haar eerst zou helpen om met haar dochters naar België te

komen en zou terugkeren naar Italië, kan, indien hij haar wilde viseren, haar dochters wilde afnemen en

haar wilde doden niet worden ingezien. Daarenboven kan worden aangenomen dat, zo de nieuw

aangevoerde feiten hebben plaatsgevonden, deze, gelet op de eerdere handelingen en hulp door

verzoeksters echtgenoot en hun beperkte ernst (verzoekster vertoonde geen zichtbare medische

verwondingen, legde geen medische attesten voor aan de politie en gaf aan geen intentie te hebben om

een dokter te raadplegen), eenvoudigweg in scene kunnen zijn gezet. De documenten die ter staving

van deze feiten worden neergelegd door middel van een aanvullende nota zijn voorts integraal

gebaseerd op de verklaringen van verzoekster en een vriendin van haar, en dit ondanks dat blijkens het

gestelde in het verzoekschrift het centrumpersoneel en de centrumdirecteur getuige zouden zijn

geweest van diverse feiten. Verder werden er buiten deze verklaringen duidelijk geen bewijzen

overgemaakt aan de politie.

Wat betreft de derde aangevoerde reden, met name de vrees dat haar naaste familieleden haar zouden

willen vermoorden omdat zij werd verkracht, wordt in de bestreden beslissing met reden aangegeven:

“Met betrekking tot uw vrees door uw vader vermoord te zullen worden en de vrees dat uw echtgenoot u

uw kinderen zou afnemen indien deze ontdekken dat u verkracht bent in België, dient vastgesteld te

worden dat deze vrees eveneens louter hypothetisch is. Gevraagd wie er allemaal op de hoogte is, zegt

u dat u het niet weet. Uw dochters zijn niet op de hoogte over wat er gebeurd is, evenmin vertelde u

dit aan uw zus (CGVS 2, p. 20). Gevraagd hoe uw vader of uw echtgenoot te weten zouden komen wat

er met u gebeurd is, stelt u dat er mensen zijn die het weten en dat anderen het te weten kunnen komen

(CGVS 3, p. 17). Nogmaals gevraagd hoe zij het te weten zouden kunnen komen, stelt u dat u zich kunt

inbeelden dat indien u een weigeringsbeslissing zou ontvangen inzake uw verzoek om internationale

bescherming uw vader meer informatie zou vragen, met uw advocaat zou samenwerken en zo uw

dossier te pakken zou kunnen krijgen. U voegt hieraan toe dat uw vader een vriend heeft in Brussel

(CGVS 2, p. 20; CGVS 3, p. 17). Gezien uw advocaat, de Belgische politie en de asielinstanties het

gebeurde als vertrouwelijk behandelen, volstaan dergelijke verklaringen niet om in concreto aan te

tonen dat uw vader of echtgenoot op de hoogte zouden geraken. Evenmin overtuigen uw verklaringen
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dat uw vader zo drastisch zou reageren indien hij op de hoogte zou geraken dat u verkracht bent.

U verklaart hierover dat u weet dat hij hiertoe in staat is. Gevraagd hoe u dat weet, stelt u dat het iets

gekend is en dat u het voelt (CGVS 3, p. 17). Nochtans blijkt uit het geheel van uw verklaringen tijdens

uw opeenvolgende persoonlijke onderhouden op het CGVS dat u een goede relatie onderhoudt met uw

vader. Zo ondersteunt hij u en uw kinderen financieel, stelde hij u tewerk en huisvestte hij u en uw

dochters nadat u uw echtgenoot verliet (CGVS 1, p. 9; CGVS 2, p. 11; CGVS 3, p. 4, 6). Uit uw

verklaringen dat hij u steunt in uw pogingen te scheiden van uw echtgenoot (CGVS 3, p. 18; CGVS 2, p.

13) blijkt evenmin dat uw vader dermate conservatief is dat hij u zou vermoorden naar aanleiding van

het feit dat u verkracht bent.”

Verzoekster slaagt er niet in om afbreuk te doen aan voormelde motieven. De blote bewering dat haar

familie heden wel op de hoogte zou zijn van de verkrachting en haar daarom telefonisch zou hebben

bedreigd, staaft zij niet. Bovendien vervalt zij in deze andermaal in bijzonder vage, speculatieve en

hypothetische verklaringen en weet zij op generlei wijze te specifiëren op welke wijze haar familie

hiervan op de hoogte zou (kunnen) zijn gebracht. Aldus maakt verzoekster niet aannemelijk dat haar

familie daadwerkelijk op de hoogte zou zijn van haar verkrachting en haar daarom zou hebben bedreigd.

Gelet op het voorgaande, toont verzoekster niet aan dat zij omwille van de voormelde redenen

daadwerkelijk zou dreigen te worden geviseerd of vervolgd zo zij zou terugkeren naar haar land van

herkomst.

4.4. Zelfs indien verzoekster zulks aannemelijk zou maken, quod non, dan nog dient te worden

vastgesteld dat geenszins kan worden aangenomen dat verzoekster in het kader van eventuele

problemen in haar eigen land van herkomst verstoken zou blijven van bescherming in de zin van artikel

48/5, § 2 van de 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).

In dit kader wordt in de bestreden beslissing met recht gemotiveerd:

“Hoe dan ook dient te worden opgemerkt dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat u voor de door u

aangehaalde problemen 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. Voordat internationale bescherming kan

worden verleend aan een verzoeker om internationale bescherming, dient aangetoond te worden dat de

verzoeker geen of onvoldoende aanspraak kan maken op nationale bescherming. Van een verzoeker

om internationale bescherming mag dan ook redelijkerwijs worden verwacht dat zij eerst alle redelijk van

haar te verwachten mogelijkheden uitput om bescherming te krijgen in eigen land, hetgeen u niet

gedaan heeft.

U heeft immers in Albanië nooit klacht neergelegd naar aanleiding van de fysieke mishandelingen door

uw echtgenoot. Uw motivatie om dit niet te doen, met name dat iedereen uw vader kent in Vlorë, dat u

hoopte dat jullie problemen tussen de families geregeld kon worden, dat u niet met uw problemen te

koop zou moeten lopen en dat u het niet mocht doen van uw vader (CGVS 2, p. 14; CGVS 3, p. 11), kan

uw nalaten ter zake geenszins rechtvaardigen. Ook uw verklaring geen aangifte te zullen doen indien u

in de toekomst problemen zou hebben met uw echtgenoot omdat dat uw problemen zou verergeren of

omwille van een gebrek aan vertrouwen (CGVS 2, p. 15-16) kan niet weerhouden worden. 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. Wat betreft uw verklaringen dat uw echtgenoot de politie zou kunnen omkopen om vrijgelaten

te worden indien hij zou aangehouden worden (CGVS 2, p. 15), dient opgemerkt te worden dat deze

verklaring het niveau van een blote bewering niet overstijgt. Persoonlijk heeft u het nog

niet meegemaakt dat de politie zich liet omkopen. U haalt het verhaal aan van een vrouw die aangifte

had gedaan tegen haar echtgenoot had wegens huiselijk geweld waarna de echtgenoot opgepakt en

opnieuw vrijgelaten werd. U meent dat de echtgenoot werd vrijgelaten omdat hij de politie had
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omgekocht en baseert dit op het feit dat u de politie niet vertrouwt (CGVS 3, p. 10-11). Daarnaast haalt

u aan dat u gehoord heeft van een vrouw die tijdens een zitting in een rechtbank door een man

geslagen werd en dat niemand reageerde (CGVS 2, p. 16). Vanzelfsprekend volstaan deze ongestaafde

voorbeelden niet om aan te tonen dat de politie zich zou laten omkopen door uw echtgenoot indien u

klacht zou indienen tegen hem. De bescherming die de nationale overheid biedt, moet daadwerkelijk

zijn. Ze 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. Absolute bescherming kan overigens door geen enkele rechtsstaat

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

lijden van ernstige schade volstaat. Dat bepaalde misdrijven niet worden opgelost kan afhangen van

menige factoren (gebrek aan bewijs, gebrek aan getuigen, …) los van de werking/inspanningen van de

autoriteiten om misdrijven op te lossen. Gevraagd een tweede voorbeeld te geven, houdt u het

algemeen op dat er allerlei verhalen de ronde doen (CGVS 3, p. 11). Uiteindelijk besluit u dat indien u

uw ouders niet zou hebben, u zich wel kunt inbeelden dat u klacht zou indienen tegen uw echtgenoot

(CGVS 3, p. 11).

Met betrekking tot de ‘bedreigingen’ van de families van de daders van de moord op uw broer dient

opgemerkt te worden dat u de politie zelf niet heeft ingelicht over deze ‘bedreigingen’ (CGVS 3, p. 12,

14). Uw verklaringen hiervoor, met name dat het uw vader is die zich als gezinshoofd bezighoudt met

zulke dingen en dat het de mannen zijn die zulke dingen doen (CGVS 3, p. 12, 14), kan gezien uw

volwassen leeftijd uw nalaten geenszins rechtvaardigen. U weet niet of uw vader de politie heeft

ingelicht over de ‘bedreigingen’ en geeft aan dit nooit aan hem gevraagd te hebben (CGVS 3, p. 12).

Evenmin weet u of de politie geïnformeerd is geweest over de camerabeelden waarop uw familie meent

‘bedreigingen’ vast te stellen (CGVS 2, p. 19). Op de vraag of u klacht zou kunnen indien bij de politie

indien u in de toekomst concrete bedreigingen zou krijgen van de daders van de moord op uw broer,

antwoordt u dat er in dat geval eerst iets zou moeten gebeuren, dat u het niet weet, om dan te besluiten

dat u waarschijnlijk wel klacht zou kunnen indienen (CGVS 2, p. 19).

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

daders van de moord op uw broer V. (…). Uit uw verklaringen blijkt weliswaar dat de politie niets doet

om de dader op te pakken (CGVS 2, p. 7, 9) en de Albanese autoriteiten nietsdoen om de hele zaak uit

te klaren (CGVS 2, p. 8). Deze passieve houding van de politie heeft u evenwel niet aannemelijk

gemaakt. Zo blijkt uit de in dit verband door u neergelegde antwoordbrief d.d. 15 oktober 2018 van het

parket van het Hof van Eerste Aanleg van Vlorë dat daags na de moord op uw broer een strafrechtelijke

procedure geopend werd voor moord met voorbedachten rade en illegaal bezit van militaire wapens en

munitie en dat de zaak momenteel in de onderzoeksfase zit. Voorts blijkt uit uw verklaringen dat de

politie meteen ter plaatse was toen de feiten zich hebben voorgedaan en begonnen met het

moordonderzoek. Uit de door u neergelegde antwoordbrief van het parket blijkt dat uw broer om

22.35 vermoord werd. Rond middernacht werd u door een politiecombi opgehaald en naar uw ouders

gebracht, waar u door de politie meermaals gevraagd werd of u op de hoogte was van een mogelijk

motief voor de moord (CGVS 2, p. 19). Eveneens blijkt uit uw verklaringen dat de politie uw familie

informeerde dat de dader voortvluchtig was en hoogstwaarschijnlijk gevlucht is naar de EU. De vier

medeplichtigen werden opgepakt. Eén ervan staat onder huisarrest en de anderen bevinden zich in de

gevangenis (CGVS 2, p. 9, 18). Dat de politie de dader nog niet heeft gevonden, kan te wijten zijn aan

verschillende oorzaken, zoals het feit dat hij zich –zoals u zelf aanhaalt bezig hield met vervalsingen en

zo gemakkelijk grenzen kan oversteken (CGVS 2, p. 18), etc. Tot slot spreekt u uw verklaringen dat de

Albanese autoriteiten niets doen tegen door te stellen dat uw familie het vonnis van de rechtbank

afwacht en dat alles in handen is van de Albanese staat (CGVS 2, p. 10; CGVS 3, p. 13).

Uw verklaring tijdens uw derde persoonlijk onderhoud dat de gearresteerden vrijgelaten zijn, een

bewering, waarvoor u overigens geen begin van bewijs neerlegt, kan evenmin aantonen dat de

Albanese autoriteiten hun werk niet naar behoren uitvoeren. Zoals reeds aangehaald kunnen

verdachten om uiteenlopende redenen vrijgelaten worden zoals bijvoorbeeld een gebrek aan bewijslast

of onder bepaalde voorwaarden in afwachting van hun proces. In dit kader dient opgemerkt te worden

dat de medeplichtigen die u bij naam noemt, A.G. (…) (Muka) en N.A. (…) (CGVS 3, p. 12-13), volgens

de informatie beschikbaar in de Albanese pers, beschuldigd werden van het ‘helpen van de daders van

het misdrijf’ en het niet aangeven van een misdrijf en A.G. (…) volgens de politie niet op de hoogte was

van de gepleegde moord (zie administratief dossier). Uw verklaring dat hij is vrijgelaten omdat hij de

zoon is van een rechter (CGVS 3, p. 12) overstijgt het niveau van een blote bewering niet.
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Uit informatie aanwezig op het Commissariaat-generaal 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.”

Verzoekster slaagt er niet in om aan deze motieven afbreuk te doen. Met haar loutere herhaling van een

aantal van haar eerder afgelegde verklaringen, doet zij aan de voormelde, inzake deze verklaringen

gedane vaststellingen geenszins afbreuk.

Verder staat het gegeven dat verzoeksters verklaringen over de arrestatie van een aantal

medeplichtigen, die steun vinden in de informatie in de map ‘landeninformatie’ in het administratief

dossier, geloofwaardig worden geacht, er geenszins aan in de weg dat haar blote beweringen inzake

hun vrijlating, die in de informatie geen steun vinden, ongeloofwaardig worden bevonden.

Voor het overige beperkt verzoekster 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. Dat corruptie in haar land van herkomst nog steeds een probleem vormt en

dat er nog hervormingen nodig zijn om de georganiseerde misdaad te bestrijden, vormt immers een

gegeven dat niet betwist wordt en mee in de beoordeling in de bestreden beslissing is betrokken. Dit

gegeven doet geen afbreuk aan het feit dat de Albanese autoriteiten, zoals blijkt uit de informatie in de

map ‘landeninformatie’ in het administratief dossier, redelijke maatregelen in de zin van artikel 48/5, § 2,

tweede lid van de Vreemdelingenwet nemen, dat zij de nodige bescherming bieden en dat verzoekster

zich toegang kan verschaffen tot dergelijke bescherming.

4.5. Tot slot kan nog worden opgemerkt dat verzoekster de bestreden beslissing geheel ongemoeid laat

waar gemotiveerd wordt:

“Met betrekking tot uw verklaringen niet te zullen kunnen overleven, niet te zullen kunnen werken en

het niet langer te kunnen rekenen op de steun van uw vader, bij terugkeer naar Albanië (CGVS 2, p. 8),

dient tot slot opgemerkt te worden dat deze het niveau van een blote bewering niet overstijgen. U

baseert uw stelling niet te zullen kunnen werken in Albanië op één sollicitatie waarbij u de job niet kreeg

omdat uw broer vermoord werd (CGVS 2, p. 8; CGVS 3, p. 19-20), hetgeen bezwaarlijk volstaat om te

betogen dat u geen werk zou kunnen vinden. Bovendien heeft u verschillende opleidingen gevolgd

(computer, schoonheidsspecialiste, kleuterjuf) zoals blijkt uit de stukken die u neerlegt (stukken 10, 11,

12 en 13) en heeft u al enige werkervaring opgedaan in de zaken van uw vader, o.a. in boekhouding en

in een crèche (CGVS 1, p. 9) naast ervaring als vrijwilligster bij het Rode Kruis (CGVS 2, p. 14; CGVS 3,

p. 19-20). Uit uw verklaringen blijkt daarnaast dat uw vader u tot op de dag van uw persoonlijk

onderhoud op het CGVS financieel ondersteunt (CGVS, p. 4). Bijgevolg kan niet begrepen worden

waarom hij dat niet zou doen indien u terugkeert naar Albanië.

Met betrekking tot uw verklaringen over de gevolgen van uw verkrachting op uw leven in Albanië,

met name dat u geen vertrouwen meer heeft in mannen, dat u concentratieproblemen heeft, dat u

minder initiatief neemt en minder actief bent dan vroeger (CGVS 2, p. 20-21), dient opgemerkt te

worden dat uit uw verklaringen blijkt dat u en uw dochter in Albanië toegang hebben gehad tot

psychologische hulpverlening. Zo verklaarde u over een periode van zo’n zes maanden twee keer per
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week op consultatie gegaan te zijn bij een psycholoog naar aanleiding van uw problemen ten gevolge

van het misbruik van uw echtgenoot (CGVS 3, p. 2-4). Het attest dat u neerlegt verlengt de periode van

psychologische begeleiding tot zo’n tweeëntwintig maanden, met name van november 2016 tot april

2018 en van juni 2018 tot oktober 2018.”

Deze motieven vinden steun in het dossier, zijn pertinent en terecht en blijven, gezien verzoekster deze

niet aanvecht, onverminderd overeind.

4.6. De door verzoekster benevens de reed hoger besproken informatie en stukken neergelegde

documenten zijn niet van zulke aard dat zij afbreuk kunnen doen aan het voorgaande.

De documenten die zijn opgenomen in de map ‘documenten’ in het administratief dossier kunnen

omwille van de in de bestreden beslissing aangehaalde, pertinente en terechte redenen, die door

verzoekster overigens niet worden weerlegd of betwist, de voormelde vaststellingen niet ontkrachten.

De oproeping bij het verzoekschrift en bij de aanvullende nota bevat evenmin enig gegeven dat aan het

voorgaande afbreuk kan doen.

De medische attesten bij de aanvullende nota zijn evenmin van zulke aard dat zij de voormelde

vaststellingen kunnen ontkrachten.

Vooreerst blijkt nergens uit deze attesten dat verzoekster gedurende de loop van haar verzoek om

internationale bescherming en ten tijde van haar diverse gehoren niet bij machte was of mocht worden

geacht om volwaardige verklaringen af te leggen. Verder blijkt dat noch verzoekster, noch de advocaten

die haar bijstonden tijdens de verschillende persoonlijke onderhouden bij het CGVS, enig bezwaar

formuleerden tegen het plaatsvinden van deze onderhouden. Evenmin maakten zij er melding van dat

verzoekster tijdens deze gehoren geen gedegen verklaringen kon afleggen. Uit de notities van de

persoonlijke onderhouden blijkt voorts dat deze onderhouden op normale wijze zijn geschied en kunnen

geen problemen worden afgeleid. Verder dient te worden vastgesteld dat verzoekster op generlei wijze

duidt of aantoont dat, waar of op welke wijze haar psychologische problemen van invloed zouden

(kunnen) zijn geweest op haar gezegden. Evenmin werkt zij uit waar of hoe dit van invloed zou zijn

geweest op de inhoud van de bestreden beslissing en motivering.

Dient verder te worden opgemerkt dat een medisch attest geenszins een sluitend bewijs vormt 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 en dient zich hiervoor te steunen op de gezegden van de patiënt. Dit

geldt des te meer in het geval van een medisch attest, opgesteld door een psycholoog of een

psychiater. Meer nog dan in het geval van een arts die zich kan verlaten op fysieke letsels en

symptomen, is een psycholoog of een psychiater bij het vaststellen van zijn diagnose en de eventuele

achterliggende feiten immers afhankelijk van hetgeen hem in de gezegden van zijn patiënt wordt

aangereikt. Te dezen blijkt dat de neergelegde attesten voor wat betreft de oorzaak of oorzaken van

verzoeksters medische problemen uitdrukkelijk zijn gebaseerd op de verklaringen van verzoekster zelf.

Verder kan worden herhaald dat verzoekster, zoals reeds hoger werd opgemerkt, in haar land van

herkomst de nodige psychologische begeleiding kon en kan genieten.

Voor het overige kan nog worden opgemerkt dat de medische attesten hoe dan ook geen elementen

bevatten die toelaten afbreuk te doen aan de hoger gedane vaststellingen omtrent de in verzoeksters

land van herkomst bestaande beschermingsmogelijkheden in de zin van artikel 48/5, § 2 van de

Vreemdelingenwet.

4.7. In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekster 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.

4.8. Verzoekster beroept zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen op geen andere

elementen dan de hoger aangevoerde en besproken elementen. Gelet op de hoger gedane

vaststellingen dienaangaande, toont zij, de overige elementen in het dossier mede in acht genomen,

niet aan dat in haren hoofde zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat zij bij een terugkeer

naar haar land 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


