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nr. 223 506 van 2 juli 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X - X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten D. ANDRIEN en J. BRAUN

Mont Saint-Martin 22

4000 LIÈGE

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Albanese nationaliteit te zijn, op 17 januari 2019

hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 4 januari 2019.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 8 april 2019 met toepassing van artikel 39/73 van voormelde wet.

Gelet op het verzoek tot horen van 10 april 2019.

Gelet op de beschikking van 14 mei 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 juni 2019.

Gehoord het verslag van kamervoorzitter M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat J. BRAUN loco advocaat D.

ANDRIEN.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Er dient op gewezen te worden dat overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de wet van 15 december

1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet) aan de verzoekende partijen de grond meegedeeld werd

waarop de kamervoorzitter steunt om te oordelen dat het beroep door middel van een louter schriftelijke

procedure kan verworpen worden. In casu wordt het volgende gesteld:

“1. Verzoekers dienen beroep in tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 4 januari 2019 waarbij hun verzoek om internationale bescherming

overeenkomstig artikel 57/6/1 van de Vreemdelingenwet volgens een versnelde procedure wordt

behandeld en als kennelijk ongegrond wordt beschouwd.
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2. Artikel 57/6/1, §1, eerste lid, b) van de Vreemdelingenwet luidt als volgt:

“De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen kan een verzoek om internationale

bescherming volgens een versnelde procedure behandelen, indien :

b) de verzoeker afkomstig is uit een veilig land van herkomst zoals bedoeld in paragraaf 3; of”

Artikel 57/6/1, § 2 van de Vreemdelingenwet bepaalt:

“In het geval van weigering van internationale bescherming en indien de verzoeker om internationale

bescherming zich in één van de gevallen vermeld in paragraaf 1, eerste lid, a) tot j) bevindt, kan de

Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen dit verzoek als kennelijk ongegrond

beschouwen.”

3. Artikel 57/6/1, § 3, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt:

“De Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen is bevoegd om de internationale

bescherming te weigeren aan een onderdaan van een veilig land van herkomst of aan een staatloze die

voorheen in dat land zijn gewone verblijfplaats had, wanneer de vreemdeling geen substantiële redenen

heeft opgegeven om het land in zijn specifieke omstandigheden niet als een veilig land van herkomst te

beschouwen ten aanzien van de vraag of hij voor erkenning als persoon die internationale bescherming

geniet in aanmerking komt.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

geval rust op de verzoekers.

4.1. Het is in dit geval duidelijk dat verzoekers afkomstig zijn van een veilig land in de zin van artikel

57/6/1, § 3, eerste lid van de Vreemdelingenwet, zijnde Albanië, en dat er bijgevolg een vermoeden

geldt dat er in hun hoofde geen vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade aanwezig

is. Uit de bestreden beslissingen en het administratief dossier blijkt dat verzoekers geen substantiële

redenen hebben opgegeven die aantonen dat, ondanks hun afkomst van een veilig land, hun land van

herkomst in hun specifieke omstandigheden niet als veilig kan worden beschouwd en dit dus in afwijking

van de algemene situatie aldaar.

In de bestreden beslissing ten aanzien van verzoekster A.B. genomen, oordeelt de commissaris-

generaal dat verzoekster niet aannemelijk maakt dat zij voor de door haar aangehaalde problemen,

namelijk het feit dat zij bedreigd werd door werknemers van OSHEE en aanhangers van de SP, geen of

onvoldoende beroep kon doen, of in het geval van eventuele toekomstige problemen bij een terugkeer

naar Albanië zou kunnen doen, op de hulp van en/ of bescherming door de in Albanië aanwezige

autoriteiten.

In de bestreden beslissing in hoofde van verzoeker E.B. genomen, wordt vastgesteld dat hij zijn verzoek

om internationale bescherming integraal steunt op de motieven die door zijn echtgenote A.B., thans

verzoekster, werden aangehaald, in het kader van wier verzoek, zo wordt opgemerkt, werd besloten tot

een beslissing tot kennelijke ongegrondheid –de motivering van die beslissing wordt hernomen en

geciteerd-, waardoor, zo wordt geoordeeld, ook verzoekers verzoek kennelijk ongegrond dient te

worden verklaard.

De commissaris-generaal weigert verzoekers internationale bescherming en beschouwt hun verzoek om

internationale bescherming als kennelijk ongegrond, in toepassing van artikel 57/6/1, §2 van de

Vreemdelingenwet. Hij besluit dat verzoekers geen substantiële redenen opgeven om hun land van

herkomst in hun specifieke omstandigheden niet te beschouwen als een veilig land van herkomst ten

aanzien van de vraag of zij voor erkenning als persoon die internationale bescherming genieten in

aanmerking komen.
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4.2. Uit de lezing van het verzoekschrift blijkt weliswaar dat verzoekers het niet eens zijn met de

motieven van de bestreden beslissingen, doch zij ondernemen geen ernstige poging om deze motieven

te verklaren of te weerleggen. De Raad benadrukt dat het aan verzoekers toekomt om deze motieven

aan de hand van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen, waar zij echter

in gebreke blijven. Verzoekers beperken zich immers louter tot het uiteenzetten van theoretische

beschouwingen, het summier herhalen van eerder afgelegde verklaringen, het poneren van een

gegronde vrees voor vervolging, het formuleren van algemene beweringen en kritiek, en het op

algemene wijze tegenspreken van de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal, waarmee zij

echter diens bevindingen niet weerleggen, noch ontkrachten.

Daargelaten het feit dat uit verzoekers’ verklaringen blijkt dat hun problemen werk gerelateerd zijn –dit

wordt in het verzoekschrift nogmaals bevestigd waar wordt opgemerkt dat “De familie B. is Albanië

ontvlucht vanwege de problemen die Mevrouw B. bij haar werk ondervond”- en uit niets blijkt en

verzoekers niet aantonen dat deze problemen en de vrees die zij hieraan verbinden heden nog actueel

zijn, nu verzoekster reeds enige tijd haar werkzaamheden heeft stopgezet, blijkt uit niets en maken

verzoekers niet in concreto aannemelijk dat het hen met betrekking tot hun ingeroepen problemen, of bij

eventuele gelijkaardige problemen in de toekomst, in Albanië aan nationale bescherming ontbreekt.

Verzoekers betwisten en bekritiseren weliswaar, doch zij weerleggen, noch ontkrachten de motivering in

de bestreden beslissingen waarbij op goede grond wordt vastgesteld als volgt:

“U heeft echter niet aannemelijk gemaakt dat u voor de door u aangehaalde problemen, namelijk dat u

bedreigd werd door werknemers van OSHEE en aanhangers van de SP, geen of onvoldoende beroep

kon doen – of in het geval van eventuele toekomstige problemen bij een terugkeer naar Albanië zou

kunnen doen – op de hulp van en/ of bescherming door de in Albanië aanwezige autoriteiten. U – die

nooit eerder problemen kende met de Albanese autoriteiten (CGVS I, p. 4) – heeft met uitzondering van

één klacht op 28 februari 2018 geen aangifte gedaan van de door u aangehaalde problemen. U

verklaarde geen aangifte te hebben gedaan van uw problemen met A.(…) T.(…), de anonieme persoon

en de Mercedes die u achtervolgde, en de bedreigingen die u ontving van de persoon in de Range

Rover. U deed dit niet omdat A.(…) T.(…) volgens u in naam van de autoriteiten kwam – hij was iemand

van de SP - (CGVS II, p. 10), omdat het duidelijk was dat uw belagers en de politie gesteund werden

door de overheid en de SP want dat men anders niet in een wagen zonder nummerplaat zou kunnen

rondrijden in de stad (CGVS II, p. 11), omdat u moeilijk aan de politie kon zeggen dat u achtervolgd

werd door een wagen zonder nummerplaat (CGVS II, p. 12) en omdat u geen vertrouwen had in de

politie omdat die toch banden heeft met de SP (CGVS II, p. 13).

Uw verklaringen om geen aangifte te doen voor bovengenoemde problemen kunnen echter niet

weerhouden worden. Wat betreft uw bewering dat A.(…) T.(…) in naam van de autoriteiten kwam omdat

hij tot SP behoorde, dient echter vastgesteld te worden dat het loutere feit dat hij van SP-signatuur is en

hij u zei dat dat u de SP problemen bezorgde onvoldoende is om te besluiten dat hij u bedreigde in

opdracht van de SP. Verder dient er op gewezen te worden dat het loutere feit dat een wagen die

zonder nummerplaat rondrijdt eveneens onvoldoende is om te besluiten dat uw belagers banden

hebben met de SP en de overheid. Bovendien kan wat betreft uw repliek dat u niet naar de politie kon

gaan omdat u hen niet kon zeggen dat u achtervolgd werd door een wagen zonder nummerplaat,

opgemerkt te worden dat er ook een klacht tegen onbekenden kan worden ingediend. Wat betreft uw

bewering geen vertrouwen te hebben in de politie aangezien die gesteund wordt door de SP, moet

opgemerkt worden dat u geen objectieve concrete indicaties aangaf om uw bewering te staven. U

staafde uw bewering door te verwijzen naar A.(…) T.(…) die volgens u namens de autoriteiten optrad en

de auto’s die zonder nummerplaat rondreden (CGVS II, p. 12). Zoals hierboven reeds werd gesteld kan

hieruit niet zondermeer besloten worden dat uw belagers in opdracht van de SP handelden of gesteund

werden door de autoriteiten. Dat collega’s u zeiden dat het beter was om te zwijgen (CGVS II, p. 12)

volstaat evenmin om uw stelling dat de politie banden heeft met de SP hard te maken. Ook de houding

van de politieagent die uw eerste en enigste aangifte registreerde, deed u vermoeden dat er een band

bestaat tussen de SP en de politie (CGVS II, p. 7). De houding van één agent volstaat echter niet om te

besluiten dat het hele politiekorps beïnvloed/gemanipuleerd wordt door de SP. Immers gevraagd naar

welke SP’er op welke manier uw bescherminsgmogelijkheden zou compromiteren, kon u geen enkel

concreet voorbeeld geven (CGVS II, p. 14-15). In het licht van laatst vermelde vaststelling volstaat uw

verwijzing naar de zaak Xhisela Maloku (CGVS II, p. 2), wiens klacht aangerand te zijn door de zoon

van een SP’er meermaals werd geweigerd alvorens hij geregistreerd werd door een agent van wie

vervolgens elk spoor ontbreekt, evenmin om te besluiten dat u persoonlijk ten gevolge van een

eventuele inmenging van de SP bij de politie geen beroep zou kunnen doen op de bescherming van de

autoriteiten.
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Immers 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. 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. Hierbij kan eveneens verwezen worden naar de arrestatie van twee voormalige SP-

parlementsleden in oktober 2018 in het kader van een lopend drugsonderzoek, en dat werd bijgevoegd

aan het administratief dossier, waaruit blijkt dat de Albanese autoriteiten wel degelijk optreden tegen

personen met een SP-signatuur.

Rekening houdend met voorgaande kan uw bewering dat u geen verdere klacht had ingediend omdat

uw eerste klacht u problemen had opgeleverd, niet weerhouden worden. Er dient hierbij trouwens

opgemerkt te worden dat u uw aangifte uiteindelijk heeft ingetrokken (CGVS II, p. 10-11). Opdat

autoriteiten u passende bescherming kunnen bieden, dienen zij evenwel op de hoogte gebracht te

worden van alle door u ervaren problemen. Wanneer zij hiervan niet op de hoogte zijn, of wanneer u

een aangifte intrekt, kunnen zij vanzelfsprekend niet optreden tegen uw belagers.

Wat betreft de politieagent die aanvankelijk weigerachtig stond tegen het opstellen van een proces-

verbaal en nadien weigerde de fouten te corrigeren (CGVS II, p. 7), stelde u geen klacht te hebben

ingediend tegen dit gebrekkig politieoptreden omdat uw problemen nadien nog erger werden omdat uw

(socialistische) belagers banden hebben met de politie (CGVS II, p. 7-8). Hierboven werd echter reeds

aangekaart dat u de beweerde band tussen uw belagers, de SP en de politie niet aannemelijk heeft

gemaakt. Het loutere feit dat uw problemen erger werden volstaat evenmin om geen klacht in te dienen,

integendeel, uit de informatie van het Commissariaatgeneraal 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.

Ook uw bewering dat u geen verdere aangiftes heeft gedaan van uw problemen omdat uw eerste

aangifte u verdere problemen heeft opgeleverd (CGVS II, p. 13), ontslaat u niet van uw verplichting uw

nationale beschermingsmogelijkheden uit te putten.”

Internationale bescherming kan slechts worden ingeroepen en verkregen bij gebrek aan nationale

bescherming. De verzoeker om internationale bescherming moet aannemelijk maken dat hij of zij alle

redelijke en realistische van hem of haar te verwachten mogelijkheden tot bescherming heeft uitgeput.

Nu verzoekers voor hun verklaarde problemen slechts één maal klacht hebben ingediend en zij

bovendien die klacht nadien hebben introkken, hetgeen door hen in het verzoekschrift niet wordt

ontkend of betwist, tonen zij derhalve geenszins aan in Albanië alle redelijke en realistische van hen te

verwachten mogelijkheden tot het zoeken van nationale bescherming te hebben uitgeput. In zoverre

verzoekers in het verzoekschrift opperen dat de Albanese autoriteiten niet in staat zijn om hen

doeltreffend te beschermen, berusten dergelijke algemene beweringen aldus niet op meerdere, laat

staan veelvuldige concrete en persoonlijke ervaringen en daadwerkelijke pogingen om bescherming

vanwege hun autoriteiten te (trachten te) verkrijgen. Verzoekers maken dan ook niet in concreto

aannemelijk dat de Albanese autoriteiten -die blijkens de door verzoekers neergelegde kopie van een

proces-verbaal van het parket van het juridische district van Tirana d.d. 28 februari 2018 wel degelijk

naar aanleiding van hun klacht hebben opgetreden, doch verzoekers trokken deze klacht nadien in- niet

bij machte of onwillig zouden zijn om hen hulp en/of bescherming te bieden.
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Waar verzoekers thans poneren dat “verzoekster heeft besloten haar klacht in te trekken, die in ieder

geval niet zou hebben geleid tot de bestraffing van de echte misdadigers”, betreft dit niets meer dan een

loutere op niet enig concreet gegeven gesteunde veronderstelling van verzoekers, die als het ware over

een glazen bol lijken te beschikken, en neemt dit hoe dan ook niet weg dat verzoekers zelf de kansen

op enig (positief) resultaat hebben weggenomen door hun klacht, nota bene dus de enige klacht die zij

naar aanleiding van hun verklaarde problemen hebben ingediend, in te trekken.

Verzoekers tonen voorts niet aan dat de informatie en de gevolgtrekkingen van de commissaris-

generaal omtrent de beschermingsmogelijkheden in Albanië onjuist zouden zijn en dat de Albanese

autoriteiten in geval van eventuele (veiligheids)problemen geen redelijke maatregelen treffen in de zin

van artikel 48/5 van de Vreemdelingenwet tot voorkoming van vervolging of het lijden van ernstige

schade die zij zeggen te vrezen. Zij maken hiermee, gelet ook op wat voorafgaat, hoe dan ook

geenszins aannemelijk dat de Albanese autoriteiten niet bij machte of onwillig zouden zijn om hen met

betrekking tot hun verklaarde problemen hulp en/of bescherming te bieden. De Raad benadrukt dat de

bescherming die de nationale overheid biedt, daadwerkelijk moet zijn. Ze hoeft echter niet absoluut te

zijn en bescherming te bieden tegen elk feit begaan door derden (RvS 21 februari 2007, nr. 168.034).

De autoriteiten hebben de plicht om burgers te beschermen, maar deze plicht houdt geenszins een

resultaatsverbintenis in (RvS 12 februari 2014, nr. 226.400). Geen enkele rechtsstaat kan er overigens

in slagen een absolute bescherming te bieden.

Een loutere verwijzing naar algemene rapporten en artikels, zoals in casu verzoekers naar als bijlage

aan hun verzoekschrift gevoegde informatie omtrent o.a. corruptie (bij politieke, justitiële en politionele

instanties) en (de invloed van) de georganiseerde misdaad in Albanië, volstaat niet om aan te tonen dat

men in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat hem/haar betreft een

reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming

bestaat, of dat het hem of haar in het land van herkomst aan nationale bescherming ontbeert. Dit dient

in concreto te worden aangetoond en verzoekers blijven hier, gelet op de vaststellingen in de bestreden

beslissingen die door verzoekers niet worden weerlegd of ontkracht, in gebreke (cf. RvS 9 juli 2003, nr.

121.481; RvS 15 december 2004, nr. 138.480).

Betreffende verzoekers’ argumentatie, waarbij zij verwijzen naar een als bijlage aan het verzoekschrift

gevoegd geneensmiddelenvoorschrift, dat verzoekster aan een zenuwinzinking lijdt met stress en angst,

wijst de Raad erop dat verzoekers voor een beoordeling van medische problemen een beroep dienen te

doen op de daartoe geëigende procedure voorzien bij artikel 9ter van de Vreemdelingenwet.

Verzoekers voeren verder geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat zij in

geval van een terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zouden lopen

zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

5. Bijgevolg lijken verzoekers niet aan te tonen dat zij redenen hebben om te vrezen te worden vervolgd

in vluchtelingenrechtelijke zin of dat zij een reëel risico op ernstige schade lopen in geval van terugkeer

naar Albanië.”

2. Door een verzoek tot horen in te dienen, maken de verzoekende partijen kenbaar dat zij het niet eens

zijn met deze in de beschikking opgenomen grond (zij worden overeenkomstig artikel 39/73, § 3 van de

Vreemdelingenwet immers geacht met deze grond in te stemmen wanneer zij niet vragen gehoord te

worden). In dit kader dient te worden benadrukt dat het verzoeken om een hoorzitting om alsnog zijn visie

kenbaar te maken de enige functie van het verzoek tot horen is (cf. Wetsontwerp van 6 december 2010

houdende diverse bepalingen (II), Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, 2010-2011, nr. 53 0772/001,

25, 26) en dit verzoek zodoende niet mag beschouwd worden als een bijkomende memorie. Bovendien

dient erop gewezen te worden dat het verzoek tot horen er niet toe strekt aan de verzoekende partijen de

mogelijkheid te geven onvolkomenheden in het verzoekschrift, hetzij deze waarop in de beschikking

overeenkomstig artikel 39/73, § 2 van de Vreemdelingenwet precies gewezen wordt, hetzij andere,

alsnog recht te zetten. Ook het betoog ter terechtzitting vermag dit niet te doen.

3.1. De verwerende partij is niet ter terechtzitting verschenen.
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3.2. Artikel 39/59, § 2 van de Vreemdelingenwet bepaalt als volgt:

“Alle partijen verschijnen ter terechtzitting of zijn er vertegenwoordigd. Wanneer de verzoekende partij

noch verschijnt noch vertegenwoordigd is, wordt het beroep verworpen. De andere partijen die niet zijn

verschenen of niet vertegenwoordigd zijn, worden geacht in te stemmen met de vordering of het beroep.

In elke kennisgeving van een beschikking tot vaststelling van de rechtsdag wordt melding gemaakt van

deze paragraaf.”

Artikel 39/59, § 2 van de Vreemdelingenwet houdt niet in dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

op grond van de afwezigheid van de verwerende partij ter terechtzitting verplicht zou zijn het beroep

gegrond te verklaren en aldus de verzoekende partijen te erkennen als vluchteling of hen de subsidiaire

beschermingsstatus toe te kennen. Evenmin houdt deze bepaling een omkering van de bewijslast in. Zij

heeft enkel tot gevolg dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de eventuele excepties en het

verweer ten gronde in de nota met opmerkingen van de verwerende partij niet dient te beantwoorden

(RvS 13 mei 2014, nr. 227.364; RvS 13 mei 2014, nr. 227.365).

4.1. Ter terechtzitting, alwaar zij uitdrukkelijk worden uitgenodigd te reageren op de beschikking van 8

april 2019, voeren verzoekende partijen aan dat zij met een aanvullende nota bijkomende documenten

hebben ingediend waarbij de corruptie van de politie uitvoerig wordt gedocumenteerd. Verzoekende

partijen wijzen er op dat elektriciteit werd gestolen van de maatschappij door leden van de socialistische

partij, een grote partij die de macht heeft waardoor het duidelijk is dat verzoekende partijen geen beroep

kunnen doen op de bescherming van de overheid aangezien de vervolging van hen afkomstig is. Voorts

benadrukken verzoekende partijen dat het psychologisch rapport en de medische problemen aantonen

dat de ernstige vervolging in Albanië reëel is. Verzoekende partijen besluiten dat de documenten samen

met de geloofwaardige verklaringen moeten leiden tot het voordeel van de twijfel bij de beoordeling van

de mogelijke bescherming.

4.2. De Raad stelt vast dat verzoekende partijen geen concrete elementen bijbrengen die afbreuk doen

aan de in de voormelde beschikking opgenomen grond. Ze beperken zich immers louter tot het herhalen

van eerder afgelegde verklaringen en in het verzoekschrift aangehaalde argumenten, het formuleren van

algemene beweringen, en het op algemene wijze tegenspreken van de in de bestreden beslissingen en

de beschikking van 8 april 2019 opgenomen vaststellingen, zonder echter concrete en valabele gegevens

bij te brengen die de gedane bevindingen in een ander daglicht vermogen te plaatsen.

4.3. De Raad herneemt de grond in voormelde beschikking en stelt vast dat verzoekende partijen niet

ontkrachten of weerleggen waar, met betrekking tot beschermingsmogelijkheden in hun land van

herkomst, wordt vastgesteld:

“Daargelaten het feit dat uit verzoekers’ verklaringen blijkt dat hun problemen werk gerelateerd zijn –dit

wordt in het verzoekschrift nogmaals bevestigd waar wordt opgemerkt dat “De familie B. is Albanië

ontvlucht vanwege de problemen die Mevrouw B. bij haar werk ondervond”- en uit niets blijkt en

verzoekers niet aantonen dat deze problemen en de vrees die zij hieraan verbinden heden nog actueel

zijn, nu verzoekster reeds enige tijd haar werkzaamheden heeft stopgezet, blijkt uit niets en maken

verzoekers niet in concreto aannemelijk dat het hen met betrekking tot hun ingeroepen problemen, of bij

eventuele gelijkaardige problemen in de toekomst, in Albanië aan nationale bescherming ontbreekt.

Verzoekers betwisten en bekritiseren weliswaar, doch zij weerleggen, noch ontkrachten de motivering in

de bestreden beslissingen waarbij op goede grond wordt vastgesteld als volgt:

“U heeft echter niet aannemelijk gemaakt dat u voor de door u aangehaalde problemen, namelijk dat u

bedreigd werd door werknemers van OSHEE en aanhangers van de SP, geen of onvoldoende beroep

kon doen – of in het geval van eventuele toekomstige problemen bij een terugkeer naar Albanië zou

kunnen doen – op de hulp van en/ of bescherming door de in Albanië aanwezige autoriteiten. U – die

nooit eerder problemen kende met de Albanese autoriteiten (CGVS I, p. 4) – heeft met uitzondering van

één klacht op 28 februari 2018 geen aangifte gedaan van de door u aangehaalde problemen. U

verklaarde geen aangifte te hebben gedaan van uw problemen met A.(…) T.(…), de anonieme persoon

en de Mercedes die u achtervolgde, en de bedreigingen die u ontving van de persoon in de Range

Rover. U deed dit niet omdat A.(…) T.(…) volgens u in naam van de autoriteiten kwam – hij was iemand

van de SP - (CGVS II, p. 10), omdat het duidelijk was dat uw belagers en de politie gesteund werden

door de overheid en de SP want dat men anders niet in een wagen zonder nummerplaat zou kunnen

rondrijden in de stad (CGVS II, p. 11), omdat u moeilijk aan de politie kon zeggen dat u achtervolgd werd
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door een wagen zonder nummerplaat (CGVS II, p. 12) en omdat u geen vertrouwen had in de politie

omdat die toch banden heeft met de SP (CGVS II, p. 13).

Uw verklaringen om geen aangifte te doen voor bovengenoemde problemen kunnen echter niet

weerhouden worden. Wat betreft uw bewering dat A.(…) T.(…) in naam van de autoriteiten kwam omdat

hij tot SP behoorde, dient echter vastgesteld te worden dat het loutere feit dat hij van SP-signatuur is en

hij u zei dat dat u de SP problemen bezorgde onvoldoende is om te besluiten dat hij u bedreigde in

opdracht van de SP. Verder dient er op gewezen te worden dat het loutere feit dat een wagen die zonder

nummerplaat rondrijdt eveneens onvoldoende is om te besluiten dat uw belagers banden hebben met de

SP en de overheid. Bovendien kan wat betreft uw repliek dat u niet naar de politie kon gaan omdat u hen

niet kon zeggen dat u achtervolgd werd door een wagen zonder nummerplaat, opgemerkt te worden dat

er ook een klacht tegen onbekenden kan worden ingediend. Wat betreft uw bewering geen vertrouwen te

hebben in de politie aangezien die gesteund wordt door de SP, moet opgemerkt worden dat u geen

objectieve concrete indicaties aangaf om uw bewering te staven. U staafde uw bewering door te

verwijzen naar A.(…) T.(…) die volgens u namens de autoriteiten optrad en de auto’s die zonder

nummerplaat rondreden (CGVS II, p. 12). Zoals hierboven reeds werd gesteld kan hieruit niet

zondermeer besloten worden dat uw belagers in opdracht van de SP handelden of gesteund werden door

de autoriteiten. Dat collega’s u zeiden dat het beter was om te zwijgen (CGVS II, p. 12) volstaat evenmin

om uw stelling dat de politie banden heeft met de SP hard te maken. Ook de houding van de politieagent

die uw eerste en enigste aangifte registreerde, deed u vermoeden dat er een band bestaat tussen de SP

en de politie (CGVS II, p. 7). De houding van één agent volstaat echter niet om te besluiten dat het hele

politiekorps beïnvloed/gemanipuleerd wordt door de SP. Immers gevraagd naar welke SP’er op welke

manier uw bescherminsgmogelijkheden zou compromiteren, kon u geen enkel concreet voorbeeld geven

(CGVS II, p. 14-15). In het licht van laatst vermelde vaststelling volstaat uw verwijzing naar de zaak

Xhisela Maloku (CGVS II, p. 2), wiens klacht aangerand te zijn door de zoon van een SP’er meermaals

werd geweigerd alvorens hij geregistreerd werd door een agent van wie vervolgens elk spoor ontbreekt,

evenmin om te besluiten dat u persoonlijk ten gevolge van een eventuele inmenging van de SP bij de

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

Immers 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. 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. Hierbij kan eveneens verwezen

worden naar de arrestatie van twee voormalige SP-parlementsleden in oktober 2018 in het kader van een

lopend drugsonderzoek, en dat werd bijgevoegd aan het administratief dossier, waaruit blijkt dat de

Albanese autoriteiten wel degelijk optreden tegen personen met een SP-signatuur.

Rekening houdend met voorgaande kan uw bewering dat u geen verdere klacht had ingediend omdat uw

eerste klacht u problemen had opgeleverd, niet weerhouden worden. Er dient hierbij trouwens opgemerkt

te worden dat u uw aangifte uiteindelijk heeft ingetrokken (CGVS II, p. 10-11). Opdat autoriteiten u

passende bescherming kunnen bieden, dienen zij evenwel op de hoogte gebracht te worden van alle

door u ervaren problemen. Wanneer zij hiervan niet op de hoogte zijn, of wanneer u een aangifte intrekt,

kunnen zij vanzelfsprekend niet optreden tegen uw belagers.

Wat betreft de politieagent die aanvankelijk weigerachtig stond tegen het opstellen van een proces-

verbaal en nadien weigerde de fouten te corrigeren (CGVS II, p. 7), stelde u geen klacht te hebben

ingediend tegen dit gebrekkig politieoptreden omdat uw problemen nadien nog erger werden omdat uw

(socialistische) belagers banden hebben met de politie (CGVS II, p. 7-8).
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Hierboven werd echter reeds aangekaart dat u de beweerde band tussen uw belagers, de SP en de

politie niet aannemelijk heeft gemaakt. Het loutere feit dat uw problemen erger werden volstaat evenmin

om geen klacht in te dienen, integendeel, uit de informatie van het Commissariaatgeneraal 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.

Ook uw bewering dat u geen verdere aangiftes heeft gedaan van uw problemen omdat uw eerste

aangifte u verdere problemen heeft opgeleverd (CGVS II, p. 13), ontslaat u niet van uw verplichting uw

nationale beschermingsmogelijkheden uit te putten.”

Internationale bescherming kan slechts worden ingeroepen en verkregen bij gebrek aan nationale

bescherming. De verzoeker om internationale bescherming moet aannemelijk maken dat hij of zij alle

redelijke en realistische van hem of haar te verwachten mogelijkheden tot bescherming heeft uitgeput. Nu

verzoekers voor hun verklaarde problemen slechts één maal klacht hebben ingediend en zij bovendien

die klacht nadien hebben introkken, hetgeen door hen in het verzoekschrift niet wordt ontkend of betwist,

tonen zij derhalve geenszins aan in Albanië alle redelijke en realistische van hen te verwachten

mogelijkheden tot het zoeken van nationale bescherming te hebben uitgeput. In zoverre verzoekers in het

verzoekschrift opperen dat de Albanese autoriteiten niet in staat zijn om hen doeltreffend te beschermen,

berusten dergelijke algemene beweringen aldus niet op meerdere, laat staan veelvuldige concrete en

persoonlijke ervaringen en daadwerkelijke pogingen om bescherming vanwege hun autoriteiten te

(trachten te) verkrijgen. Verzoekers maken dan ook niet in concreto aannemelijk dat de Albanese

autoriteiten -die blijkens de door verzoekers neergelegde kopie van een proces-verbaal van het parket

van het juridische district van Tirana d.d. 28 februari 2018 wel degelijk naar aanleiding van hun klacht

hebben opgetreden, doch verzoekers trokken deze klacht nadien in- niet bij machte of onwillig zouden

zijn om hen hulp en/of bescherming te bieden.

Waar verzoekers thans poneren dat “verzoekster heeft besloten haar klacht in te trekken, die in ieder

geval niet zou hebben geleid tot de bestraffing van de echte misdadigers”, betreft dit niets meer dan een

loutere op niet enig concreet gegeven gesteunde veronderstelling van verzoekers, die als het ware over

een glazen bol lijken te beschikken, en neemt dit hoe dan ook niet weg dat verzoekers zelf de kansen op

enig (positief) resultaat hebben weggenomen door hun klacht, nota bene dus de enige klacht die zij naar

aanleiding van hun verklaarde problemen hebben ingediend, in te trekken.

Verzoekers tonen voorts niet aan dat de informatie en de gevolgtrekkingen van de commissaris-generaal

omtrent de beschermingsmogelijkheden in Albanië onjuist zouden zijn en dat de Albanese autoriteiten in

geval van eventuele (veiligheids)problemen geen redelijke maatregelen treffen in de zin van artikel 48/5

van de Vreemdelingenwet tot voorkoming van vervolging of het lijden van ernstige schade die zij zeggen

te vrezen. Zij maken hiermee, gelet ook op wat voorafgaat, hoe dan ook geenszins aannemelijk dat de

Albanese autoriteiten niet bij machte of onwillig zouden zijn om hen met betrekking tot hun verklaarde

problemen hulp en/of bescherming te bieden. De Raad benadrukt dat de bescherming die de nationale

overheid biedt, daadwerkelijk moet zijn. Ze hoeft echter niet absoluut te zijn en bescherming te bieden

tegen elk feit begaan door derden (RvS 21 februari 2007, nr. 168.034). De autoriteiten hebben de plicht

om burgers te beschermen, maar deze plicht houdt geenszins een resultaatsverbintenis in (RvS 12

februari 2014, nr. 226.400). Geen enkele rechtsstaat kan er overigens in slagen een absolute

bescherming te bieden.”

Verzoekende partijen houden ter zitting op algemene wijze voor dat het feit dat elektriciteit werd gestolen

van de maatschappij door leden van de socialistische partij, een grote partij die de macht heeft, duidelijk

maakt dat zij geen beroep kunnen doen op de bescherming van de overheid aangezien de vervolging

van hen afkomstig is.

De Raad benadrukt evenwel dat in de bestreden beslissingen op goede grond wordt vastgesteld dat

verzoekende partijen de door hen beweerde band tussen hun belagers, de SP en de Albanese

politie/autoriteiten niet met enig concreet en overtuigend begin van bewijs aannemelijk maken, pertinente

vaststellingen van de commissaris-generaal waar verzoekende partijen geen afbreuk aan weten te doen.

Daarenboven, en dit inzonderheid, blijkt uit de door verzoekende partijen afgelegde verklaringen en door

hen neergelegde documenten dat zij, in weerwil van hun algemene verzuchtingen, wel degelijk beroep

konden doen op hun nationale autoriteiten en dat deze wel degelijk en daadwerkelijk optraden. Zo legden

verzoekende partijen blijkens de door hen neergelegde kopie van een proces-verbaal van het parket van

het juridische district van Tirana van 28 februari 2018, klacht neer bij de Albanese politie en werd deze
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klacht vervolgens overgemaakt aan het parket. Dat er vervolgens geen verder gevolg aan werd gegeven,

is louter aan verzoekende partijen zelf te wijten, daar zij zelf beslisten om die klacht, nota bene hun enige

klacht, in te trekken.

Verzoekende partijen konden aldus wel degelijk beroep doen op de Albanese autoriteiten en zij tonen het

tegendeel niet in het minst aan, gelet ook op voormeld feit dat zij voor hun verklaarde problemen slechts

éénmaal klacht hebben ingediend en zij bovendien die klacht nadien hebben ingetrokken. De

verzoekende partijen tonen derhalve allerminst in concreto aan dat zij in Albanië alle redelijke en

realistische van hen te verwachten beschermingsmogelijkheden hebben uitgeput en dat de Albanese

autoriteiten niet bij machte of onwillig zouden zijn om hen met betrekking tot hun verklaarde problemen

en vrees, daargelaten de vraag of deze nog actueel zijn daar deze gelieerd zijn aan verzoeksters

werkzaamheden die inmiddels reeds enige tijd zijn stopgezet, hulp en/of bescherming te bieden.

4.4. De door verzoekende partijen ter zitting per aanvullende nota bijgebrachte informatie –waarvan ze

een dag eerder al een kopie per mail aan de Raad bezorgden- is algemeen van aard en heeft geen

betrekking op verzoekende partijen persoonlijk, laat staan op hun verklaarde problemen en persoonlijk

wedervaren wat de in Albanië voor hun persoon beschikbare beschermingsmogelijkheden betreft.

Dergelijke algemene informatie is dan ook niet van aard aan voormelde vaststellingen, met name dat

verzoekende partijen niet aannemelijk maken de in hun land van herkomst beschikbare

beschermingsmogelijkheden te hebben uitgeput en dat zij niet op hulp en/of bescherming van hun

autoriteiten zouden kunnen rekenen, afbreuk te doen of er een ander licht op te werpen.

Bovendien kunnen verzoekende partijen niet worden gevolgd in hun argumentatie dat in de betreffende

door hen neergelegde informatie de corruptie van de politie uitvoerig wordt gedocumenteerd. Immers, in

de bijgebrachte artikelen komt corruptie binnen of vanwege het Albanese politieapparaat niet of

nauwelijks aan bod, laat staan dat deze uitgebreid en gedetailleerd belicht wordt. Daarentegen wordt er

in de verschillende internetartikelen meermaals en veelvuldig gesproken over corruptie vanwege de

politiek en in het bijzonder van premier Edi Rama en diens socialistische regering. Blijkens de

voorgelegde informatie kende Albanië de afgelopen tijd een woelige periode, daar er al maandenlang

massaal door de bevolking tegen de eerste minister, en diens regering, wordt geprotesteerd, die door de

duizenden mensen die de straat opkomen om te protesteren worden beschuldigd van corruptie en

banden met de georganiseerde misdaad. Recent legden ook tientallen parlementsleden van de oppositie

om die reden hun werk/functie neer, uit onvrede met de Albanese eerste minister en diens socialistische

regering die zij van voormelde zaken alsook van verkiezingsfraude verdenken. Bij de maandenlange

protesten, die soms in de straten van Tirana in hevige gevechten met de politie ontaardden, worden het

ontslag van de Albanese premier en vervoegde verkiezingen geëist.

De betreffende informatie bevat evenwel geen, laat staan uitgebreide en objectief gedocumenteerde

informatie omtrent corruptie bij de Albanese politionele en/of justitiële instellingen. Er blijkt hoe dan ook

geenszins uit en verzoekende partijen maken allerminst met enig concreet en overtuigend begin van

bewijs aannemelijk dat zij omwille van corruptie en of om welke andere reden dan ook geen toegang

zouden hebben tot en geen beroep zouden kunnen doen op de Albanese autoriteiten, en dat deze hen

geen of onvoldoende hulp en/of bescherming zouden kunnen of willen bieden. Dit dient in concreto te

worden aangetoond en verzoekende partijen, die, zo dient te worden benadrukt, wel degelijk toegang

hadden tot en beroep konden doen op de Albanese autoriteiten, doch zelf beslisten om de enige klacht

die zij indienden terug in te trekken en alzo van mogelijke hulp/bescherming verstoken te blijven, blijven

hierin gebreke.

De Raad herhaalt in dit verband voorts de grond in de beschikking van 8 april 2019 waar wordt

opgemerkt dat “Een loutere verwijzing naar algemene rapporten en artikels, zoals in casu verzoekers

naar als bijlage aan hun verzoekschrift gevoegde informatie omtrent o.a. corruptie (bij politieke, justitiële

en politionele instanties) en (de invloed van) de georganiseerde misdaad in Albanië, volstaat niet om aan

te tonen dat men in zijn land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en vervolgd of dat er wat hem/haar

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

bescherming bestaat, of dat het hem of haar in het land van herkomst aan nationale bescherming

ontbeert. Dit dient in concreto te worden aangetoond en verzoekers blijven hier, gelet op de

vaststellingen in de bestreden beslissingen die door verzoekers niet worden weerlegd of ontkracht, in

gebreke (cf. RvS 9 juli 2003, nr. 121.481; RvS 15 december 2004, nr. 138.480).”
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4.5. De Raad merkt voorts op dat, in tegenstelling tot wat verzoekende partijen voorhouden, het per

aanvullende nota neergelegde attest van 27 mei 2019 van psycholoog P.D., geen (begin van) bewijs

vormt van de door hen ingeroepen vervolging in hun land van herkomst. Immers, een arts/psycholoog

doet weliswaar vaststellingen betreffende de fysieke of mentale gezondheidstoestand van een patiënt,

maar kan nooit met volledige zekerheid de exacte feitelijke omstandigheden schetsen waarbij deze

medische-psychologische problemen werden opgelopen (RvS 11 juni 2008, nr. 12.474; RvS 10 oktober

2007, nr. 2.468; RvS 10 juni 2004, nr. 132.261).

In zoverre in het attest de vervolgingsproblemen van verzoekster in Albanië worden herhaald en wordt

gesteld dat zij er het slachtoffer werd van bedreigingen, dient opgemerkt dat de behandelende arts zich

hiervoor slechts heeft kunnen baseren op de verklaringen van verzoekster. Het attest geeft derhalve

geen uitsluitsel over de ware oorzaak van de vastgestelde medische-psychische problematiek. Het attest

met betrekking tot verzoekster, waarbij de Raad het feit zelf dat zij met psychologische problemen te

kampen heeft niet betwijfelt, vormt derhalve geen begin van bewijs van de door verzoekende partijen

ingeroepen vervolgingsproblemen in en vrees ten aanzien van hun land van herkomst.

Bovendien tonen verzoekende partijen met het bijgebrachte psychologisch attest hoe dan ook allerminst

aan dat het hen in hun land van herkomst met betrekking tot hun verklaarde vervolgingsproblemen aan

nationale bescherming van de Albanese autoriteiten ontbreekt.

4.6. Verzoekende partijen beperken zich voor het overige tot de algemene opmerking dat de documenten

samengenomen met de geloofwaardige verklaringen moeten leiden tot het voordeel van de twijfel bij de

beoordeling van de mogelijke bescherming, een zeer algemene stelling die niets wijzigt en geenszins van

aard is afbreuk te doen aan hetgeen voorafgaat met betrekking tot in het bijzonder de beschermings-

mogelijkheden in Albanië en o.a. het vastgestelde nalaten van verzoekende partijen deze afdoende te

benutten, laat staan uit te putten. Ze gaan voorts niet concreet in op de beschikking van 8 april 2019.

Derhalve brengen ze, gelet op wat voorafgaat, geen concrete en valabele argumenten bij die de in

voormelde beschikking opgenomen grond en de in de bestreden beslissingen gedane vaststellingen

ontkrachten of weerleggen.

5. Bijgevolg wordt geen afbreuk gedaan aan voormelde in de beschikking aangevoerde grond (en de in

de bestreden beslissingen gedane vaststellingen). Bijgevolg blijkt niet dat verzoekende partijen redenen

hebben om te vrezen te worden vervolgd in vluchtelingenrechtelijke zin of dat zij een reëel risico op

ernstige schade lopen in geval van terugkeer naar Albanië.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee juli tweeduizend negentien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, kamervoorzitter,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT M.-C. GOETHALS


