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nr. 225 586 van 2 september 2019

in de zaak X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. DESENFANS

Eugene Plaskysquare 92-94/2

1030 BRUSSEL

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Albanese nationaliteit te zijn, op 27 maart 2019

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

staatlozen van 25 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 24 april 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 5 augustus 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partijen en hun advocaat A.C. RECKER loco advocaat

C. DESENFANS en van attaché L. DECROOS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissingen

1.1. De bestreden beslissing luidt ten aanzien van S.F. (verzoeker) als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart geboren te zijn in Poliçan Skrapar en de Albanese nationaliteit te bezitten.

In 1997, toen u 11 jaar oud was, was u met uw schapen op de berg samen met uw neef, E.S. (…), en

uw achterneef, L.X. (…). E. (…), die toen 15 jaar oud was, had een Kalasjnikov bij en raakte L. (…) per

ongeluk in de keel toen hij met één hand een paar keer in de lucht schoot. L. (…) was op slag dood. U

zei E. (…) het wapen weg te gooien en thuis te vertellen wat hij gedaan had. E. (…) richtte het wapen

echter op u, zei dat hij dit zelf zou oplossen en droeg u op te verdwijnen van die plek en niets te

vertellen van wat er gebeurd was. U ging met uw schapen naar huis en vertelde niets van wat er

gebeurd was. Toen de schapen van L. (…) naar huis kwamen zonder hem, begon het hele dorp naar
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hem te zoeken. Om middernacht vonden ze zijn lijk, zo’n 200 meter van de plaats waar hij vermoord

was. Hij was uitgekleed en bedekt met struiken. Zijn lichaam was beschadigd en de bloedsporen waren

verwijderd. Het dorp ontdekte dat E. (…) het gedaan had, maar deze was spoorloos verdwenen. De

volgende dag was de begrafenis. Na de begrafenis nam uw vader u mee naar L. (…) huis en zei tegen

zijn ouders dat zij met u mochten doen wat ze wilden tot de moordenaar gevonden werd. Drie à vier

dagen later vond de politie E. (…). Rekening houdend met zijn minderjarigheid op het ogenblik van de

feiten, werd hij werd veroordeeld tot vier jaar en zes maanden gevangenisstraf, hetgeen later omgezet

werd naar twee jaar en een beetje. De familie van L. (…) was hiermee niet tevreden. Tot in 2013 had uw

familie, een aantal roddels buiten beschouwing gelaten, geen last van de familie van L. (…). In mei 2013

spraken twee personen u aan in Lapidari. Ze droegen u op te vertellen waar de moordenaar zich

bevond indien u wilde blijven leven. Indien ze hem niet konden vinden, zouden ze u straffen omdat u

ook aanwezig was tijdens de moord. Zonder uw reactie af te wachten, gingen ze weg. U besprak dit met

uw vader, die daarop naar Z. (…), de vader van L. (…) ging. Uw vader zei hem dat hij hem de kans had

gegeven zich te wreken toen hij u bij hem had achtergelaten, dat hij daar toen geen gebruik van had

gemaakt en dat het geen zin had om het na al die jaren op u te munten. Z. (…) zei dat hij enkel

verantwoordelijk was voor zijn eigen gezin en dat als het niet zijn overgebleven zoon was die u bedreigd

had, hij niets toe te voegen had. Zo kwam u te weten dat de bedreigingen niet van de clan van Z. (…)

kwam maar van de clan van de moeder van L. (…). U kwam ongeveer 1 of 2 maanden niet meer naar

het dorp in de hoop dat het opgelost zou geraken of dat iemand zou bellen. Vervolgens dacht u opnieuw

een normaal leven te kunnen leiden. Echter, op een avond toen u terugkwam van het bewerken van uw

land, zo’n 15 à 20 minuten voordat u Poliçan zou bereiken, werd u aangevallen door dezelfde twee

personen. Eén van hen haalde een pistool naar boven en zei: ‘we maken geen grap, er werd bloed

verspild en daarvoor moet men betalen. We moeten onze eer herstellen want onze zoon werd onteerd’.

Vervolgens vertrokken ze. Tot begin 2014 kwam u vervolgens niet meer in het dorp en kwam u amper

naar buiten. In maart 2014, was u te voet onderweg samen met uw schoonfamilie en uw echtgenote. In

Gruka e Sodolit, verschenen diezelfde twee personen uit het niets. Ze sloegen u vijf minuten lang en

vertrokken vervolgens. U en uw echtgenote keerden terug naar huis en u vertelde haar de hele

voorgeschiedenis. In juli 2015 werd u ongeveer op dezelfde plek als voordien, zo’n 15 minuten voordat u

in de stad zou aankomen, aangevallen. Deze keer waren ze met drie personen. Eén van hen was

gewapend, ze hadden in verband gewikkelde metalen staven en een baseballknuppel bij. Ze sloegen u

op uw hoofd en dachten dat ze u dood achterlieten toen ze vertrokken. Toen u bij bewustzijn kwam, ging

u naar het ziekenhuis in de stad. U kreeg 24 hechtingen aan uw hoofd en werd vervolgens voor een

betere behandeling naar een ander ziekenhuis in Berat gebracht, waar u een week verbleef. Op 10 of

11 augustus 2015 verliet u samen met uw echtgenote Albanië. Jullie gingen naar Duitsland en

verzochten Duitsland om internationale bescherming. Jullie wachtten de uitkomst van jullie

asielprocedure niet Duitsland niet af. Op 11 augustus 2017 keerden jullie terug naar Albanië omdat uw

moeder op sterven lag en u een laatste keer wenste te zien. U huurde een woning in Tirana van

augustus tot december 2017 en was erg voorzichtig. Op 14 mei 2018 verliet u Albanië opnieuw samen

met uw echtgenote, K.S. (…) (O.V. X), en uw dochter. Na een reis van vier dagen kwamen jullie aan in

België en verzochten jullie België om internationale bescherming op 18 mei 2018.

Bij terugkeer naar Albanië vreest u gedood te zullen worden door de clan van de moeder van L. (…), de

S. (…) clan.

Ter ondersteuning van uw verzoek om internationale bescherming legt u uw originele identiteitskaart en

de originele identiteitskaart van uw echtgenote neer.

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.

De talloze vastgestelde tegenstrijdigheden tussen uw opeenvolgende verklaringen, tussen de

opeenvolgende verklaringen van uw echtgenote, tussen de verklaringen van u en uw echtgenote

onderling en tussen jullie verklaringen en informatie waarover het CGVS beschikt met betrekking tot uw

asielrelaas, jullie documenten en reisweg verhinderen het CGVS enig geloof aan uw asielmotieven te

hechten.
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Vooreerst dient vastgesteld te worden dat u en uw echtgenote jullie paspoorten bewust achterhouden

voor het CGVS. Bij het indienen van uw verzoek om internationale bescherming legden u noch uw

echtgenote een paspoort neer. U verklaarde hierover bij de DVZ dat jullie deze vergaten op de trein van

Frankfurt naar Keulen (verklaring DVZ F. (…), d.d. 18.05.2018, vraag 28). Op het CGVS verklaarde u

dan weer dat jullie paspoorten verdwenen zijn op de trein van München naar Frankfurt en dat jullie dit

beseften net toen de trein aankwam op zijn eindbestemming in Frankfurt. Daarna zouden jullie verder

gereisd zijn naar Keulen (notities van het persoonlijk onderhoud CGVS F. (…), d.d. 04.02.2019, p. 10).

Wanneer uw echtgenote gevraagd werd waar haar paspoort was, vroeg zij de interviewende ambtenaar

van de DVZ of u hierover iets verteld had, hetgeen een sterke indicatie is dat uw echtgenote trachtte

haar antwoorden met de uwe te aligneren. Nogmaals gevraagd waar haar paspoort was, antwoordde ze

dat ze dacht dat haar paspoort in Albanië lag omdat jullie met haast vertrokken waren (verklaring DVZ

K. (…), d.d. 18.05.2018, vraag 28). Gevraagd hoe jullie de grenzen overstaken, antwoordde uw

echtgenote dat zij dacht met jullie identiteitskaarten de grenzen overgestoken te zijn. Wanneer zij erop

gewezen werd dat zij zelf aanwezig was bij de reis, antwoordde ze dat deze vraag beter aan u gesteld

zou worden. Zij verklaarde voorts legaal gereisd te hebben en verwees de interviewende ambtenaar

opnieuw door naar u wanneer haar gevraagd werd of jullie over de juiste documenten beschikten om

legaal te reizen (verklaring DVZ K. (…), vraag 36). Op het CGVS verklaart uw echtgenote dan weer dat

jullie rugzak met de paspoorten erin verdwenen was bij aankomst in Frankfurt (notities van het

persoonlijk onderhoud CGVS K. (…), d.d. 04.02.2019, p. 5). Gezien jullie uiteenlopende verklaringen

over wat er gebeurd is met jullie paspoorten, de poging van uw echtgenote om haar verklaringen op de

uwe af te stemmen bij de DVZ en haar onwetendheid over hoe jullie zonder paspoorten de grenzen

zouden hebben overgestoken, kan er geen enkel geloof gehecht worden aan jullie verklaringen voor het

niet neerleggen van jullie paspoorten op het CGVS. Herhaaldelijk geconfronteerd met jullie

uiteenlopende verklaringen, stelt u dat uw echtgenote onmogelijk zulke verklaringen kan afgelegd

hebben omdat het onmogelijk is om zonder paspoort Albanië te verlaten en andere grenzen over te

steken zoals die met Kosovo, Servië en Hongarije en volhardt u dat u de waarheid vertelt (CGVS F. (…),

p. 11). Uw echtgenote herinnert zich dan weer niet bij de DVZ verklaard te hebben dat jullie jullie

paspoorten achterlieten in Albanië (CGVS K. (…), p. 5). Het louter ontkennen van jullie eerdere

verklaringen en het herhalen van jullie latere verklaringen doet echter geen enkele afbreuk aan

bovenstaande, duidelijke tegenstrijdigheden. Het geheel van bovenstaande vaststellingen doet dan ook

vermoeden dat jullie jullie paspoorten doelbewust voor de Belgische asielinstanties achterhouden omdat

er hierin mogelijks informatie, zoals eerdere reizen of een eerdere uitreisdatum, staat die niet met uw

verklaringen die jullie op het CGVS aflegden, overeenstemmen.

Vervolgens dient vastgesteld te worden dat uw verklaringen over uw reisweg niet stroken met de

publicaties van uw echtgenote op haar Facebookprofiel. Uw echtgenote bevestigt dat het

Facebookprofiel ‘K.S. (…)’ met de url www.facebook.com/k.h.(...) haar toebehoort (CGVS K. (…), p. 3).

Niettegenstaande jullie verklaringen op 12 of 14 mei 2018 vertrokken te zijn uit Albanië en vier à vijf

dagen onderweg geweest te zijn (CGVS F. (…), p. 11-12; verklaring DVZ F. (…), vraag 37; CGVS K.

(…), p. 3) en de verklaringen van u en uw echtgenote steeds samen gereisd te hebben (CGVS F. (…),

p. 12; CGVS K. (…), p. 3) zijn u, uw echtgenote en uw dochter te zien op verschillende locaties buiten

Albanië in verschillende foto’s die gepubliceerd werden tussen 29 april en 5 mei 2018. Zo publiceerde zij

verschillende foto’s op 29 april 2018 waarin zij een in Kosovo gelegen hotel aanduidde (zie

administratief dossier). Uw echtgenote bevestigde tijdens haar persoonlijk onderhoud dat de aan haar

getoonde foto in Kosovo genomen werd en dat jullie het zijn op deze foto (CGVS K. (…), p. 3).

Vervolgens publiceerde zij op 1 mei 2018 een foto met de vermelding dat deze in Wenen getrokken

was, op 3 mei een foto van u, uw echtgenote en uw dochter in een trein en op 5 mei 2018 een foto van

u en uw dochter waarbij uw echtgenote aangeeft in de buurt van Tondorf, Duitsland te zijn (zie

administratief dossier). Geconfronteerd met de vaststelling dat haar Facebookpublicaties niet

overeenstemmen met haar verklaringen over de duur van jullie reis van Albanië naar België, antwoordt

uw echtgenote weinig verhelderend dat jullie door vele landen gereisd zijn (CGVS K. (…), p. 4). U

verklaart dan weer dat niet uw echtgenote maar uw zus deze foto’s van jullie reisweg publiceerde nadat

uw echtgenote haar de foto’s toestuurde en dat uw zus de datum veranderde (CGVS F. (…), p. 20). Er

kan niet begrepen worden hoe uw zus op voorhand foto’s zou hebben kunnen publiceren van een

gebeurtenis die volgens uw verklaringen nog niet had plaatsgevonden. De vaststelling dat u en uw

echtgenote bedrieglijke verklaringen afleggen over tot wanneer jullie in Albanië verbleven en hoe lang

jullie onderweg geweest zijn van Albanië naar België, ondermijnt niet alleen jullie algemene

geloofwaardigheid ten stelligste maar ook het geloof in jullie asielmotieven, die onlosmakelijk verbonden

zijn aan jullie verblijf in Albanië.

Daarnaast dient vastgesteld te worden dat u tegenstrijdige verklaringen aflegt over uw asielrelaas. Zo

verklaarde u aanvankelijk bij de DVZ dat ‘ze’ een maand na uw terugkeer uit Duitsland wisten dat u

teruggekeerd was, dat u nog steeds gezocht werd en de situatie niet gewijzigd was. In februari 2018
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zouden twee personen u geslagen hebben en u gezegd hebben dat er voor u geen leven was indien u

E. (…) niet bracht. U voegde hieraan toe dat dit het laatste incident was dat u had meegemaakt

(vragenlijst CGVS F. (…), d.d. 19.12.2018, vraag 5). Op het CGVS verklaart u dan weer dat er in de

periode dat u naar Albanië was teruggekeerd uit Duitsland geen dingen gebeurd zijn (CGVS F. (…), p.

14). Wanneer u met uw tegenstrijdige verklaringen geconfronteerd wordt, beaamt u weinig zeggend dat

‘ze’ natuurlijk nog steeds wisten waar u was want dat u anders nog steeds in Albanië zou zijn (CGVS F.

(…), p. 19). U bent echter niet in staat een concreet antwoord te formuleren op de vraag hoe u wist dat

‘zij’ wisten dat u terug was (CGVS F. (…), p. 19). Nogmaals geconfronteerd met de vaststelling dat u

tegenstrijdige verklaringen aflegt over wat er al dan niet gebeurd is tijdens uw terugkeer naar Albanië na

uw verblijf in Duitsland, probeert u uw tegenstrijdige verklaringen te verzoenen door te stellen dat het

incident van februari 2018 geen fysiek geweld betrof maar wagens die zich gedurende tien dagen in de

buurt van uw appartementsgebouw parkeerden (CGVS F. (…), p. 9), hetgeen manifest tegenstrijdig is

met uw eerdere verklaring dat u in februari 2018 geslagen werd door deze twee personen (vragenlijst

CGVS F. (…), vraag 5).

Het zwaarste incident dat u zou meegemaakt hebben volgens uw verklaringen op het CGVS, met name

uw in juli 2015 opgelopen verwondingen, waarbij u 24 hechtingen kreeg aan het hoofd, en een week in

het ziekenhuis diende opgenomen te worden (CGVS F. (…), p. 14), liet u in uw antwoorden op de

vragenlijst van het CGVS dan weer onvermeld. U verklaarde daar dat een onbekende persoon begin

2015 een wapen tegen uw hoofd plaatste en u een week de tijd gaf om het adres van E. (…) te geven,

anders zou het gedaan zijn met u. Daarop dook u twee à drie maanden onder en vervolgens ging u naar

Duitsland (vragenlijst CGVS F. (…), vraag 5). Ook uw echtgenote laat na uw ernstige verwondingen en

ziekenhuisopname ten gevolge van een aanval op uw fysieke integriteit in juli 2015 te vermelden in haar

antwoorden op de vragenlijst van het CGVS. Gevraagd uw probleem uit te leggen en specifiek gevraagd

of zij getuige was geweest van één of ander incident, maakte zij enkel melding van een verbale

bedreiging aan uw adres door een familielid van het slachtoffer in haar bijzijn in 2014 (Vragenlijst CGVS

K. (…), vraag 5). De vaststelling dat uw echtgenote niet vermeldde dat u vijf minuten lang in elkaar werd

geslagen in haar bijzijn in 2014 en dat u noch zij vermeldde dat u het ziekenhuis in werd geslagen in juli

2015, waarna jullie het land verlieten, ondermijnt het geloof in uw asielmotieven eens te meer. Van een

verzoeker om internationale bescherming mag immers verwacht worden dat deze erin slaagt alle

kerngebeurtenissen van het asielrelaas aan te halen telkens deze daarnaar gevraagd wordt. Met

betrekking tot deze gebeurtenis dient hieraan toegevoegd te worden dat het opvallend is dat u, die

reeds twee jaar in een procedure om internationale bescherming verklaart te hebben gezeten in

Duitsland en tien maanden teruggekeerd is naar Albanië (CGVS F. (…), p. 3, 7-8, 11-12), geen begin

van bewijs neerlegt van uw verwondingen of ziekenhuisopname. Gevraagd of u deze gebeurtenis kunt

bewijzen, vraagt u zich af hoe u daar aan kunt geraken aangezien u hier bent en stelt u dat u dit aan uw

vader kunt vragen (CGVS F. (…), p. 19). Gezien deze gebeurtenis de aanleiding geweest zou zijn voor

uw vertrek naar Duitsland, u reeds tijdens uw asielprocedure in Duitsland op het belang van

documenten in het staven van uw asielrelaas gewezen moet zijn, u vervolgens tien maanden in Albanië

bent geweest en ruimschoots de tijd heeft gehad om documenten te bemachtigen die deze gebeurtenis

onderbouwen, u bij aanvang van uw verzoek om internationale bescherming in België op het belang van

documenten ter ondersteuning van uw asielrelaas gewezen werd, u in contact bent met uw ouders in

Albanië (CGVS F. (…), p. 5), u klaarblijkelijk zelf het belang van documenten ter ondersteuning van uw

asielrelaas inziet daar u in contact bent met uw vader om een attest van het dorpshoofd te bemachtigen

(CGVS F. (…), p. 9), kan er allerminst begrepen worden dat u uw verwondingen en ziekenhuisopname

niet staaft indien deze gebeurtenis werkelijk zou hebben plaatsgevonden.

Voorts wist uw echtgenote bij de DVZ niet te vertellen wie het slachtoffer was van de moord gepleegd

door uw neef (vragenlijst CGVS K. (…), vraag 5), hetgeen het geloof in uw asielrelaas verder

ondermijnt. Indien u werkelijk vreesde voor uw leven in Albanië, mag verwacht worden van uw

echtgenote dat zij de naam kent van het slachtoffer van de moord die aan de basis zou liggen van uw

problemen. Er dient tevens vastgesteld te worden dat uw echtgenote de vraag om uw probleem uit te

leggen bij de DVZ aanvankelijk trachtte te ontwijken door te stellen dat zij de weinige dingen die ze wist

over uw problemen op het CGVS zou vertellen, hetgeen het geloof in uw asielrelaas, dat zij van dichtbij

meemaakte daar jullie sinds 2012 steeds samenwoonden (CGVS K. (…), p. 3), verder onderuit haalt.

Tot slot is uw gedrag allerminst in overeenstemming te brengen met uw voorgehouden vrees gedood te

zullen worden door de S. (…) clan. Hoewel u reeds in mei 2013 met de dood bedreigd werd en ontdekte

dat de bedreigingen uitgingen van de S. (…) clan, u vervolgens in een tweede incident erop gewezen

werd dat de bedreigingen geen grap waren waarbij één van uw belagers een pistool tevoorschijn haalde

en u in maart 2014 vijf minuten lang in elkaar geslagen werd door dezelfde belagers toen u te voet op

weg was van uw schoonouders naar uw ouders (CGVS F. (…), p. 13-14), reisden u en uw echtgenote in

de periode 2014-2015 de hele tijd heen en weer tussen uw ouders in Poliçan en uw schoonouders in

Malinat (CGVS F. (…), p. 3; verklaring DVZ F. (…), vragen 10 en 13). Hoewel u in juli 2015 voor dood
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achtergelaten werd na een aanval door drie personen en een week gehospitaliseerd diende te worden,

zette u uw verzoek om internationale bescherming in Duitsland stop en keerde u vrijwillig terug naar

Albanië in augustus 2017 omdat volgens uw verklaringen uw moeder toen op sterven lag en het haar

wens was u nog een laatste keer te zien (CGVS F. (…), p. 8). Er kan echter geen enkel geloof gehecht

worden aan uw verklaringen over de reden voor uw vrijwillige terugkeer uit Duitsland naar Albanië. Zo

repte uw echtgenote bij de DVZ met geen woord over het feit dat uw moeder op haar sterfbed gelegen

zou hebben toen haar gevraagd werd naar de reden van jullie vrijwillige terugkeer naar Albanië. Zij

verklaarde enkel dat jullie terugkeerden omdat jullie verzoek om internationale bescherming geen kans

maakte in Duitsland en dat jullie terugkeerden naar Albanië in de hoop er rust te vinden (verklaring DVZ

K. (…), vraag 22). Voorts leggen u en uw echtgenote tegenstrijdige verklaringen af over wanneer uw

moeder dan wel geopereerd zou zijn. U verklaart dat zij in september 2017 geopereerd werd waarbij het

grootste deel van haar baarmoeder verwijderd werd (CGVS F. (…), p. 9). Uw echtgenote verklaart

eveneens dat uw moeder een chirurgische ingreep onderging aan haar baarmoeder maar dat deze

plaatsvond voor jullie terugkeer uit Duitsland en dat zij tijdens jullie verblijf in Albanië geen operaties

meer onderging en wel regelmatig op controle moest (CGVS K. (…), p. 4-5). Hoewel uw echtgenote

verklaart dat jullie tijdens jullie laatste verblijf in Albanië, van augustus 2017 tot midden mei 2018 (CGVS

F. (…), p. 3, 11-12), ‘weinig naar buiten kwamen’ en dit enkel om uw moeder te bezoeken (CGVS K.

(…), p. 5) en u verklaart ‘maximaal’ voorzichtig geweest te zijn in die periode (CGVS F. (…), p. 14), dient

vastgesteld te worden dat u o.a. werkte voor een gasproject in Vodicë (CGVS F. (…), p. 6), op 16 km

van Poliçan (zie administratief dossier), en in Tirana meedeed aan examens om in een Duits-Albanees

callcenter te kunnen werken (CGVS F. (…), p. 3). Overigens legt u tegenstrijdige verklaringen af over de

duur en de aanvangsdatum van uw tewerkstelling in het gasproject. Zo verklaarde u bij de DVZ dat u

hier vier maanden gewerkt had en dit vanaf 8 januari 2018 (verklaring DVZ F. (…), vraag 12). Tijdens

uw persoonlijk onderhoud op het CGVS verklaarde u hier slechts zo’n tien à twaalf dagen gewerkt te

hebben en dit in oktober 2017 (CGVS F. (…), p. 6-7). Er dient dan ook eens te meer vastgesteld te

worden dat uw verklaringen over uw leven tijdens uw verblijf in Albanië sinds uw terugkeer uit Duitsland

het CGVS ervan weerhouden enig geloof te hechten aan uw vrees bij terugkeer naar Albanië.

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.

Jullie identiteitskaarten tonen enkel jullie identiteit en nationaliteit aan, dewelke in deze beslissing niet in

vraag gesteld worden.

Tot slot dient opgemerkt te worden dat er voor de asielaanvraag van uw K.S. (…) (O.V. X) eveneens

wordt overgegaan tot een weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus.

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.”

1.2. De bestreden beslissing luidt ten aanzien van S.K. (verzoekster) als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart geboren te zijn in Malinat en de Albanese nationaliteit te bezitten.

Uw echtgenoot, F.S. (…) (O.V. X), was toevallig aanwezig toen de zoon van zijn oom iemand

vermoordde. De familie van het slachtoffer verdacht uw echtgenoot ervan de moord gepleegd te

hebben. Indien hij de moord niet gepleegd had, moest hij hen vertellen waar de zoon van zijn oom was.

Uw echtgenoot werd meermaals bedreigd. Ergens in 2014, na de geboorte van uw oudste dochter, was

u erbij toen een familielid van het slachtoffer verscheen en jullie bedreigde. Uw echtgenoot werd ook

een keer op zijn hoofd geslagen en moest in het ziekenhuis opgenomen worden. Op 10 of 11 augustus

2015 verliet u samen met uw echtgenoot Albanië. Jullie gingen naar Duitsland en verzochten Duitsland

om internationale bescherming. Zonder het resultaat van uw verzoek af te wachten keerden jullie op 11

augustus 2017 vrijwillig terug naar Albanië omdat uw schoonmoeder op sterven lag en haar zoon een

laatste keer wenste te zien. Jullie huurde een woning in Tirana van augustus tot december 2017. De

laatste twee à drie maanden voor jullie vertrek woonde u met uw echtgenoot in Poliçan.

Op 14 mei 2018 verliet u Albanië opnieuw samen met uw echtgenoot en uw dochter. Na een reis van

vier dagen kwamen jullie aan in België en verzochten jullie België om internationale bescherming op 18

mei 2018.

Bij terugkeer naar Albanië vreest u dat uw echtgenoot gedood zal worden door de familie van het

slachtoffer.
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Ter ondersteuning van uw verzoek om internationale bescherming legt u uw originele identiteitskaart en

de originele identiteitskaart van uw echtgenoot neer.

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 vastgesteld dat u uw asielaanvraag volledig steunt op de motieven die door uw

echtgenoot, F.S. (…) (O.V. X), ter zake werden uiteengezet. In het kader van zijn verzoek om

internationale bescherming werd besloten tot een weigering van de vluchtelingenstatus en weigering

van de subsidiaire beschermingsstatus die luidt als volgt:

“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.

De talloze vastgestelde tegenstrijdigheden tussen uw opeenvolgende verklaringen, tussen de

opeenvolgende verklaringen van uw echtgenote, tussen de verklaringen van u en uw echtgenote

onderling en tussen jullie verklaringen en informatie waarover het CGVS beschikt met betrekking tot uw

asielrelaas, jullie documenten en reisweg verhinderen het CGVS enig geloof aan uw asielmotieven te

hechten.

Vooreerst dient vastgesteld te worden dat u en uw echtgenote jullie paspoorten bewust achterhouden

voor het CGVS. Bij het indienen van uw verzoek om internationale bescherming legden u noch uw

echtgenote een paspoort neer. U verklaarde hierover bij de DVZ dat jullie deze vergaten op de trein van

Frankfurt naar Keulen (verklaring DVZ F. (…), d.d. 18.05.2018, vraag 28). Op het CGVS verklaarde u

dan weer dat jullie paspoorten verdwenen zijn op de trein van München naar Frankfurt en dat jullie dit

beseften net toen de trein aankwam op zijn eindbestemming in Frankfurt. Daarna zouden jullie verder

gereisd zijn naar Keulen (notities van het persoonlijk onderhoud CGVS F. (…), d.d. 04.02.2019, p. 10).

Wanneer uw echtgenote gevraagd werd waar haar paspoort was, vroeg zij de interviewende ambtenaar

van de DVZ of u hierover iets verteld had, hetgeen een sterke indicatie is dat uw echtgenote trachtte

haar antwoorden met de uwe te aligneren. Nogmaals gevraagd waar haar paspoort was, antwoordde ze

dat ze dacht dat haar paspoort in Albanië lag omdat jullie met haast vertrokken waren (verklaring DVZ

K. (…), d.d. 18.05.2018, vraag 28). Gevraagd hoe jullie de grenzen overstaken, antwoordde uw

echtgenote dat zij dacht met jullie identiteitskaarten de grenzen overgestoken te zijn. Wanneer zij erop

gewezen werd dat zij zelf aanwezig was bij de reis, antwoordde ze dat deze vraag beter aan u gesteld

zou worden. Zij verklaarde voorts legaal gereisd te hebben en verwees de interviewende ambtenaar

opnieuw door naar u wanneer haar gevraagd werd of jullie over de juiste documenten beschikten om

legaal te reizen (verklaring DVZ K. (…), vraag 36). Op het CGVS verklaart uw echtgenote dan weer dat

jullie rugzak met de paspoorten erin verdwenen was bij aankomst in Frankfurt (notities van het

persoonlijk onderhoud CGVS K. (…), d.d. 04.02.2019, p. 5). Gezien jullie uiteenlopende verklaringen

over wat er gebeurd is met jullie paspoorten, de poging van uw echtgenote om haar verklaringen op de

uwe af te stemmen bij de DVZ en haar onwetendheid over hoe jullie zonder paspoorten de grenzen

zouden hebben overgestoken, kan er geen enkel geloof gehecht worden aan jullie verklaringen voor het

niet neerleggen van jullie paspoorten op het CGVS. Herhaaldelijk geconfronteerd met jullie

uiteenlopende verklaringen, stelt u dat uw echtgenote onmogelijk zulke verklaringen kan afgelegd

hebben omdat het onmogelijk is om zonder paspoort Albanië te verlaten en andere grenzen over te

steken zoals die met Kosovo, Servië en Hongarije en volhardt u dat u de waarheid vertelt (CGVS F. (…),

p. 11). Uw echtgenote herinnert zich dan weer niet bij de DVZ verklaard te hebben dat jullie jullie

paspoorten achterlieten in Albanië (CGVS K. (…), p. 5). Het louter ontkennen van jullie eerdere

verklaringen en het herhalen van jullie latere verklaringen doet echter geen enkele afbreuk aan

bovenstaande, duidelijke tegenstrijdigheden. Het geheel van bovenstaande vaststellingen doet dan ook

vermoeden dat jullie jullie paspoorten doelbewust voor de Belgische asielinstanties achterhouden omdat

er hierin mogelijks informatie, zoals eerdere reizen of een eerdere uitreisdatum, staat die niet met uw

verklaringen die jullie op het CGVS aflegden, overeenstemmen.

Vervolgens dient vastgesteld te worden dat uw verklaringen over uw reisweg niet stroken met de

publicaties van uw echtgenote op haar Facebookprofiel. Uw echtgenote bevestigt dat het

Facebookprofiel ‘K.S. (…)’ met de url www.facebook.com/k.h.(...) haar toebehoort (CGVS K. (…), p. 3).

Niettegenstaande jullie verklaringen op 12 of 14 mei 2018 vertrokken te zijn uit Albanië en vier à vijf

dagen onderweg geweest te zijn (CGVS F. (…), p. 11-12; verklaring DVZ F. (…), vraag 37; CGVS K.

(…), p. 3) en de verklaringen van u en uw echtgenote steeds samen gereisd te hebben (CGVS F. (…),
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p. 12; CGVS K. (…), p. 3) zijn u, uw echtgenote en uw dochter te zien op verschillende locaties buiten

Albanië in verschillende foto’s die gepubliceerd werden tussen 29 april en 5 mei 2018. Zo publiceerde zij

verschillende foto’s op 29 april 2018 waarin zij een in Kosovo gelegen hotel aanduidde (zie

administratief dossier). Uw echtgenote bevestigde tijdens haar persoonlijk onderhoud dat de aan haar

getoonde foto in Kosovo genomen werd en dat jullie het zijn op deze foto (CGVS K. (…), p. 3).

Vervolgens publiceerde zij op 1 mei 2018 een foto met de vermelding dat deze in Wenen getrokken

was, op 3 mei een foto van u, uw echtgenote en uw dochter in een trein en op 5 mei 2018 een foto van

u en uw dochter waarbij uw echtgenote aangeeft in de buurt van Tondorf, Duitsland te zijn (zie

administratief dossier). Geconfronteerd met de vaststelling dat haar Facebookpublicaties niet

overeenstemmen met haar verklaringen over de duur van jullie reis van Albanië naar België, antwoordt

uw echtgenote weinig verhelderend dat jullie door vele landen gereisd zijn (CGVS K. (…), p. 4). U

verklaart dan weer dat niet uw echtgenote maar uw zus deze foto’s van jullie reisweg publiceerde nadat

uw echtgenote haar de foto’s toestuurde en dat uw zus de datum veranderde (CGVS F. (…), p. 20). Er

kan niet begrepen worden hoe uw zus op voorhand foto’s zou hebben kunnen publiceren van een

gebeurtenis die volgens uw verklaringen nog niet had plaatsgevonden. De vaststelling dat u en uw

echtgenote bedrieglijke verklaringen afleggen over tot wanneer jullie in Albanië verbleven en hoe lang

jullie onderweg geweest zijn van Albanië naar België, ondermijnt niet alleen jullie algemene

geloofwaardigheid ten stelligste maar ook het geloof in jullie asielmotieven, die onlosmakelijk verbonden

zijn aan jullie verblijf in Albanië.

Daarnaast dient vastgesteld te worden dat u tegenstrijdige verklaringen aflegt over uw asielrelaas. Zo

verklaarde u aanvankelijk bij de DVZ dat ‘ze’ een maand na uw terugkeer uit Duitsland wisten dat u

teruggekeerd was, dat u nog steeds gezocht werd en de situatie niet gewijzigd was. In februari 2018

zouden twee personen u geslagen hebben en u gezegd hebben dat er voor u geen leven was indien u

E. (…) niet bracht. U voegde hieraan toe dat dit het laatste incident was dat u had meegemaakt

(vragenlijst CGVS F. (…), d.d. 19.12.2018, vraag 5). Op het CGVS verklaart u dan weer dat er in de

periode dat u naar Albanië was teruggekeerd uit Duitsland geen dingen gebeurd zijn (CGVS F. (…), p.

14). Wanneer u met uw tegenstrijdige verklaringen geconfronteerd wordt, beaamt u weinig zeggend dat

‘ze’ natuurlijk nog steeds wisten waar u was want dat u anders nog steeds in Albanië zou zijn (CGVS F.

(…), p. 19). U bent echter niet in staat een concreet antwoord te formuleren op de vraag hoe u wist dat

‘zij’ wisten dat u terug was (CGVS F. (…), p. 19). Nogmaals geconfronteerd met de vaststelling dat u

tegenstrijdige verklaringen aflegt over wat er al dan niet gebeurd is tijdens uw terugkeer naar Albanië na

uw verblijf in Duitsland, probeert u uw tegenstrijdige verklaringen te verzoenen door te stellen dat het

incident van februari 2018 geen fysiek geweld betrof maar wagens die zich gedurende tien dagen in de

buurt van uw appartementsgebouw parkeerden (CGVS F. (…), p. 9), hetgeen manifest tegenstrijdig is

met uw eerdere verklaring dat u in februari 2018 geslagen werd door deze twee personen (vragenlijst

CGVS F. (…), vraag 5).

Het zwaarste incident dat u zou meegemaakt hebben volgens uw verklaringen op het CGVS, met name

uw in juli 2015 opgelopen verwondingen, waarbij u 24 hechtingen kreeg aan het hoofd, en een week in

het ziekenhuis diende opgenomen te worden (CGVS F. (…), p. 14), liet u in uw antwoorden op de

vragenlijst van het CGVS dan weer onvermeld. U verklaarde daar dat een onbekende persoon begin

2015 een wapen tegen uw hoofd plaatste en u een week de tijd gaf om het adres van E. (…) te geven,

anders zou het gedaan zijn met u. Daarop dook u twee à drie maanden onder en vervolgens ging u naar

Duitsland (vragenlijst CGVS F. (…), vraag 5). Ook uw echtgenote laat na uw ernstige verwondingen en

ziekenhuisopname ten gevolge van een aanval op uw fysieke integriteit in juli 2015 te vermelden in haar

antwoorden op de vragenlijst van het CGVS. Gevraagd uw probleem uit te leggen en specifiek gevraagd

of zij getuige was geweest van één of ander incident, maakte zij enkel melding van een verbale

bedreiging aan uw adres door een familielid van het slachtoffer in haar bijzijn in 2014 (Vragenlijst CGVS

K. (…), vraag 5). De vaststelling dat uw echtgenote niet vermeldde dat u vijf minuten lang in elkaar werd

geslagen in haar bijzijn in 2014 en dat u noch zij vermeldde dat u het ziekenhuis in werd geslagen in juli

2015, waarna jullie het land verlieten, ondermijnt het geloof in uw asielmotieven eens te meer. Van een

verzoeker om internationale bescherming mag immers verwacht worden dat deze erin slaagt alle

kerngebeurtenissen van het asielrelaas aan te halen telkens deze daarnaar gevraagd wordt. Met

betrekking tot deze gebeurtenis dient hieraan toegevoegd te worden dat het opvallend is dat u, die

reeds twee jaar in een procedure om internationale bescherming verklaart te hebben gezeten in

Duitsland en tien maanden teruggekeerd is naar Albanië (CGVS F. (…), p. 3, 7-8, 11-12), geen begin

van bewijs neerlegt van uw verwondingen of ziekenhuisopname. Gevraagd of u deze gebeurtenis kunt

bewijzen, vraagt u zich af hoe u daar aan kunt geraken aangezien u hier bent en stelt u dat u dit aan uw

vader kunt vragen (CGVS F. (…), p. 19). Gezien deze gebeurtenis de aanleiding geweest zou zijn voor

uw vertrek naar Duitsland, u reeds tijdens uw asielprocedure in Duitsland op het belang van

documenten in het staven van uw asielrelaas gewezen moet zijn, u vervolgens tien maanden in Albanië

bent geweest en ruimschoots de tijd heeft gehad om documenten te bemachtigen die deze gebeurtenis
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onderbouwen, u bij aanvang van uw verzoek om internationale bescherming in België op het belang van

documenten ter ondersteuning van uw asielrelaas gewezen werd, u in contact bent met uw ouders in

Albanië (CGVS F. (…), p. 5), u klaarblijkelijk zelf het belang van documenten ter ondersteuning van uw

asielrelaas inziet daar u in contact bent met uw vader om een attest van het dorpshoofd te bemachtigen

(CGVS F. (…), p. 9), kan er allerminst begrepen worden dat u uw verwondingen en ziekenhuisopname

niet staaft indien deze gebeurtenis werkelijk zou hebben plaatsgevonden.

Voorts wist uw echtgenote bij de DVZ niet te vertellen wie het slachtoffer was van de moord gepleegd

door uw neef (vragenlijst CGVS K. (…), vraag 5), hetgeen het geloof in uw asielrelaas verder

ondermijnt. Indien u werkelijk vreesde voor uw leven in Albanië, mag verwacht worden van uw

echtgenote dat zij de naam kent van het slachtoffer van de moord die aan de basis zou liggen van uw

problemen. Er dient tevens vastgesteld te worden dat uw echtgenote de vraag om uw probleem uit te

leggen bij de DVZ aanvankelijk trachtte te ontwijken door te stellen dat zij de weinige dingen die ze wist

over uw problemen op het CGVS zou vertellen, hetgeen het geloof in uw asielrelaas, dat zij van dichtbij

meemaakte daar jullie sinds 2012 steeds samenwoonden (CGVS K. (…), p. 3), verder onderuit haalt.

Tot slot is uw gedrag allerminst in overeenstemming te brengen met uw voorgehouden vrees gedood te

zullen worden door de S. (…) clan. Hoewel u reeds in mei 2013 met de dood bedreigd werd en ontdekte

dat de bedreigingen uitgingen van de S. (…) clan, u vervolgens in een tweede incident erop gewezen

werd dat de bedreigingen geen grap waren waarbij één van uw belagers een pistool tevoorschijn haalde

en u in maart 2014 vijf minuten lang in elkaar geslagen werd door dezelfde belagers toen u te voet op

weg was van uw schoonouders naar uw ouders (CGVS F. (…), p. 13-14), reisden u en uw echtgenote in

de periode 2014-2015 de hele tijd heen en weer tussen uw ouders in Poliçan en uw schoonouders in

Malinat (CGVS F. (…), p. 3; verklaring DVZ F. (…), vragen 10 en 13). Hoewel u in juli 2015 voor dood

achtergelaten werd na een aanval door drie personen en een week gehospitaliseerd diende te worden,

zette u uw verzoek om internationale bescherming in Duitsland stop en keerde u vrijwillig terug naar

Albanië in augustus 2017 omdat volgens uw verklaringen uw moeder toen op sterven lag en het haar

wens was u nog een laatste keer te zien (CGVS F. (…), p. 8). Er kan echter geen enkel geloof gehecht

worden aan uw verklaringen over de reden voor uw vrijwillige terugkeer uit Duitsland naar Albanië. Zo

repte uw echtgenote bij de DVZ met geen woord over het feit dat uw moeder op haar sterfbed gelegen

zou hebben toen haar gevraagd werd naar de reden van jullie vrijwillige terugkeer naar Albanië. Zij

verklaarde enkel dat jullie terugkeerden omdat jullie verzoek om internationale bescherming geen kans

maakte in Duitsland en dat jullie terugkeerden naar Albanië in de hoop er rust te vinden (verklaring DVZ

K. (…), vraag 22). Voorts leggen u en uw echtgenote tegenstrijdige verklaringen af over wanneer uw

moeder dan wel geopereerd zou zijn. U verklaart dat zij in september 2017 geopereerd werd waarbij het

grootste deel van haar baarmoeder verwijderd werd (CGVS F. (…), p. 9). Uw echtgenote verklaart

eveneens dat uw moeder een chirurgische ingreep onderging aan haar baarmoeder maar dat deze

plaatsvond voor jullie terugkeer uit Duitsland en dat zij tijdens jullie verblijf in Albanië geen operaties

meer onderging en wel regelmatig op controle moest (CGVS K. (…), p. 4-5). Hoewel uw echtgenote

verklaart dat jullie tijdens jullie laatste verblijf in Albanië, van augustus 2017 tot midden mei 2018 (CGVS

F. (…), p. 3, 11-12), ‘weinig naar buiten kwamen’ en dit enkel om uw moeder te bezoeken (CGVS K.

(…), p. 5) en u verklaart ‘maximaal’ voorzichtig geweest te zijn in die periode (CGVS F. (…), p. 14), dient

vastgesteld te worden dat u o.a. werkte voor een gasproject in Vodicë (CGVS F. (…), p. 6), op 16 km

van Poliçan (zie administratief dossier), en in Tirana meedeed aan examens om in een Duits-Albanees

callcenter te kunnen werken (CGVS F. (…), p. 3). Overigens legt u tegenstrijdige verklaringen af over de

duur en de aanvangsdatum van uw tewerkstelling in het gasproject. Zo verklaarde u bij de DVZ dat u

hier vier maanden gewerkt had en dit vanaf 8 januari 2018 (verklaring DVZ F. (…), vraag 12). Tijdens

uw persoonlijk onderhoud op het CGVS verklaarde u hier slechts zo’n tien à twaalf dagen gewerkt te

hebben en dit in oktober 2017 (CGVS F. (…), p. 6-7). Er dient dan ook eens te meer vastgesteld te

worden dat uw verklaringen over uw leven tijdens uw verblijf in Albanië sinds uw terugkeer uit Duitsland

het CGVS ervan weerhouden enig geloof te hechten aan uw vrees bij terugkeer naar Albanië.

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.

Jullie identiteitskaarten tonen enkel jullie identiteit en nationaliteit aan, dewelke in deze beslissing niet in

vraag gesteld worden.”

Na het voorgaande kan er ook wat u betreft besloten worden tot een weigering van de

vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

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.”
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2. Het verzoekschrift

2.1. Verzoekende partijen beroepen zich op de schending van artikel 1, A, (2) van het Verdrag van

Genève betreffende de status van vluchtelingen, de artikelen 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/5, 48/7 en 62 van

de voormelde wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet), de artikelen 3 en 13 van het EVRM, het

redelijkheidsbeginsel, de zorgvuldigheidsplicht en het proportionaliteitsbeginsel. Tevens doen zij gelden

dat een manifeste appreciatiefout werd begaan.

Verzoekende partijen stellen dat zij prima facie een nood aan internationale bescherming hebben en

menen dat zij op basis van de objectieve beschikbare informatie en eenduidige en coherente

verklaringen, indien nodig op basis van het voordeel van de twijfel, als vluchteling moeten worden

erkend.

Zo de Raad hen zou volgen in hun asielrelaas, vragen verzoekende partijen om rekening te houden met

artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet. Het CGVS spreekt het vermoeden dat uit dit artikel voortvloeit

niet draagkrachtig tegen.

Verzoekende partijen stellen vervolgens:

“Dat vooreerst verzoekers willen opmerken dat zij de indruk hadden dat hun asielaanvraag niet ernstig

genomen werd door de PO, die duidelijk de mening toegedaan was dat Albanië een "veilig" land was,

ondanks het feit dat ook op het ogenblik van het interview geen lijst voorhanden was van veilige landen.

Dat verzoekers willen opmerken dat de Heer S. (…) nochtans in zijn land van herkomst slachtoffer

geworden was van agressie met 24 hechtingen aan zijn hoofd voor gevolg, hechtingen die zichtbaar

zijn.

Voor zoveel als nodig zal verzoeker een medisch attest terzake bijbrengen.

Dat er ondanks deze duidelijke elementen door de CGVS geen rekening gehouden werd met de

psychische en fysische gevolgen van een dergelijke agressie.

Dat er dan ook niet effectief nagegaan werd of bijzondere begeleidingsmaatregelen noodzakelijk waren.

Dat de CGVS hier tekort schiet in de zorgvuldigheidsplicht.

Dat het niet volstaat om te stellen dat betrokkenen geen bijzondere noden "kenbaar" maakten, om te

besluiten dat er geen specifieke steunmaatregelen nodig zijn.

Dat bij lezing van het verhoorverslag blijkt dat de CGVS geen enkel onderzoek gedaan heeft naar

bijzondere noden, niet de minste vraag gesteld heeft in dat verband aan verzoekende partijen.

Dat de Heer S. (…) nochtans ab initio duidelijk gemaakt had dat hij moeilijk data kon onthouden :

(…)

Wat mevrouw S. (…) betreft was deze 7 maanden zwanger tijdens het interview, een toestand die

eveneens duidelijk zichtbaar was. Ook daarmee werd niet de minste rekening gehouden.

Zij maakte ten andere uitdrukkelijk melding van de zwangerschap :

(…)

Er werden haar ten andere enkel georiënteerde vragen gesteld, op geen enkel ogenblik werd haar de

gelegenheid gegeven zelf en vrijuit te spreken en haar situatie uit te leggen.

Dat deze vaststellingen volstaan om het dossier terug te sturen naar de CGVS.”

Verzoekende partijen insisteren verder in het feit dat zij er geen belang bij hebben om hun paspoort

achter te houden aangezien zij hun identiteitskaarten en rijbewijzen ook bijbrengen. “Voor wat betreft de

verdwijning van hun paspoorten is het zo dat deze zich in een draagzak bevonden, dat zij vaststelden

dat deze verdwenen was, tijdens hun treinreis van Munchen naar Keulen, dat zij zich op dat ogenblik ter

hoogte van Frankfurt bevonden.”

Verzoekende partijen wijzen op een aantal van hun eerder afgelegde verklaringen. Verzoekster

herinnert zich niet te hebben gezegd dat de paspoorten in Albanië achterbleven. Dit zou enkel hun

grensovergang bemoeilijkt hebben. Zij zijn weldegelijk met hun paspoorten uit Albanië vertrokken.

“Mogelijks heeft zij de vraag niet goed verstaan of is er verder een vergissing gebeurd”. Zij bevestigde

wat haar echtgenoot zei en zelfs de details waren hetzelfde. Verzoeker bevestigde dat het niet mogelijk

is om Albanië zonder paspoort te verlaten. Verder rijst de vraag naar het belang van de paspoorten bij

de beoordeling van de vrees in Albanië.

Verzoekende partijen erkennen dat zij Albanië in werkelijkheid verlieten omstreeks 28 of 29 april. Zij

versnelden hun traject om vragen te vermijden over hoelang zij precies in elk land bleven, omdat zij

angst hadden om zich te vergissen in data en omdat verzoeker het daarmee moeilijk heeft.
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Verzoekende partijen stellen dat bij de DVZ werd aangegeven dat zij onder Dublin zouden vallen zodat

hen gevraagd werd kort te zijn en zodat zij geen details konden geven over hun problemen.

“Verzoekers willen bovendien specifiëren dat zij op 11 augustus 2017 terugkeerden vanuit Duitsland, dat

zij zich zoveel mogelijk schuil hielden en verborgen leefden.

Zij hebben wel degelijk uitgelegd dat vooraleer de Heer S. (…) slachtoffer werd van zware slagen in

februari 2018, zij verschillende malen een auto gezien hadden die nabij hun huis geparkeerd stond, met

2 personen, die noch van de buurt, noch van de stad waren ( en dit vanaf eind september 2017). Het is

ten andere om die reden dat zij zich schuil hielden en op andere plaatsen gingen logeren.”

Verzoekende partijen wijzen op de verklaringen die verzoeker hierover aflegde. Verder willen zij

benadrukken dat verzoekster niet volledig op de hoogte was van de medische situatie van de moeder

van verzoeker. Verzoeker wilde haar niet verontrusten en stelde zelfs voor om alleen vanuit Albanië

naar Duitsland terug te keren, om alle problemen voor verzoekster te vermijden. Verzoekster wilde

verzoeker echter niet alleen laten terugkeren. Verzoekende partijen wijzen andermaal op de

verklaringen van verzoeker.

Verzoekende partijen betogen verder dat het asielrelaas van verzoeker, de oorzaak van hun vlucht, niet

eens op zichzelf werd onderzocht door het CGVS. Nochtans was dit zeer gedetailleerd en werd dit

doorleefd verteld. Verzoekende partijen wijzen ook op de verklaringen van verzoekster en benadrukken

dat verzoeker aangaf dat hij vergeefs probeerde om documenten te bekomen in verband met de oude

bloedwraak.

Verzoekende partijen vervolgen:

“Verzoekers menen dat hun gedrag in Albanië onterecht als inconsistent met een vrees wordt

aangemerkt, immers, de Heer S. (…) heeft maar zeer kort gewerkt in de gas-industrie ( hij blijft bij een

12-tal dagen) terwijl het call-center in hetzelfde gebouw gelegen was als hun woonst, enkel op een

andere verdieping.

Zij hadden wat geld mee teruggebracht vanuit Duitsland en kregen hulp van de familie, doch konden

zich niet veroorloven niet te werken als de mogelijkheid zich voordeed.

De gas-firma stelde bovendien een busje ter beschikking van de werknemers waarmee zij afgehaald

werden en teruggebracht. De expositie van verzoeker was dan ook minimaal.

Dat verzoeker ten andere wel degelijk gepoogd heeft de problemen ter plekke op te lossen, doch

vergeefs. Dat het ook helemaal niet ongeloofwaardig is dat hij niet weet wie hem precies bedreigd,

nominatim, zodanig dat ook Mevrouw het niet kan weten :

(…)”

2.2. Verzoekende partijen vragen gelet op het voorgaande om aan hen de vluchtelingenstatus of de

subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen of de bestreden beslissingen te vernietigen en de zaak

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

2.3. Verzoekende partijen voegen ter staving van hun betoog geen documenten bij het verzoekschrift.

3. Beoordeling van de zaak

3.1. 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.

Verzoekende partijen preciseren niet op welke wijze de artikelen 48 en 48/2 van de Vreemdelingenwet,

dewelke overigens op louter algemene wijze bepalen welke vreemdelingen als vluchteling dan wel als

persoon die in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming kunnen worden erkend, zouden (kunnen)

zijn geschonden. De schending van deze artikelen wordt bijgevolg niet dienstig aangevoerd.

Verzoekende partijen preciseren verder niet hoe artikel 13 EVRM, dat het recht op een daadwerkelijk

rechtsmiddel behelst, door de bestreden beslissingen zou (kunnen) zijn geschonden. Derhalve wordt

ook deze schending niet dienstig aangevoerd.

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

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

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

vreemdeling voldoet aan de voorwaarden bepaald bij artikel 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet
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teneinde hem al dan niet de status van vluchteling of de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen.

Een beoordeling van de belangen van de vreemdeling of een afweging van deze belangen jegens de

belangen van het onthaalland ressorteert derhalve niet onder deze declaratieve bevoegdheid.

3.3. Daargelaten de vaststelling dat de Raad in het kader van het beroep tegen de bestreden

beslissingen van de commissaris-generaal voor vluchtelingen en de staatlozen geen uitspraak doet over

een verwijderingsmaatregel, maakt de toetsing of verzoekende partijen in aanmerking komen voor de

vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire beschermingsstatus integraal deel uit van onderhavig arrest.

Een bijkomend onderzoek naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM is dan ook niet aan de

orde.

3.4. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet, heeft tot doel

de betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen dat hij in staat is te

weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem

verschaft. De motieven ten grondslag van de bestreden beslissingen kunnen op eenvoudige wijze in

deze beslissingen worden gelezen en uit het verzoekschrift blijkt dat verzoekende partijen deze

motieven kennen en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpen. Bijgevolg is het doel van de formele

motiveringsplicht bereikt en voeren zij in wezen de schending aan van de materiële motiveringsplicht.

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

beslissingen op motieven moeten steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die

in rechte ter verantwoording van de beslissingen in aanmerking kunnen genomen worden.

3.5. Dat het verzoek om internationale bescherming van verzoekende partijen omdat verweerder ervan

uit ging dat Albanië een veilig land was niet ernstig zou zijn genomen en onderzocht, vindt in dit kader

niet de minste steun in en vormt een kennelijke en aperte miskenning van de inhoud van zowel de

bestreden beslissingen als het administratief dossier. Verzoekende partijen kunnen met dergelijke blote,

algemene en ongefundeerde bewering geenszins afbreuk doen aan de motieven die zijn opgenomen in

de bestreden beslissingen en die geschraagd zijn op de stukken in het administratief dossier, waaronder

de verklaringen van verzoekende partijen, de door hen neergelegde documenten en de beschikbare

landeninformatie.

3.6. In de bestreden beslissingen wordt verder terecht gesteld dat in hoofde van verzoekende partijen

geen bijzondere procedurele noden kunnen worden vastgesteld, dat redelijkerwijze kan worden

aangenomen dat hun rechten werden gerespecteerd en dat zij kunnen voldoen aan hun verplichtingen.

Waar verzoekende partijen trachten te laten uitschijnen dat verzoeker al dan niet ten gevolge van de in

het kader van het aangevoerde asielrelaas ondergane agressie zou kampen met geheugenproblemen

en onmachtig zou zijn om datums te verstrekken, alsmede dat verzoekster omdat zij op dat moment

zeven maanden zwanger was niet kon of mocht worden gehoord tijdens het interview (bij de DVZ), dient

immers te worden opgemerkt dat zulks niet kan worden gevolgd.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat verzoekende partijen ter staving van deze beweringen geen

begin van bewijs aanreiken. Zij leggen geen medisch attest neer waaruit in hoofde van verzoeker

geheugenproblemen zouden kunnen worden afgeleid. Evenmin tonen zij aan dat verzoekster ten tijde

en omwille van haar zwangerschap zou hebben gekampt met geheugenproblemen. Verder brengen zij

geen attest bij waaruit kan worden afgeleid dat of in welke mate zulks van invloed zou zijn geweest op

hun vermogen om de verschillende gehoren die in het kader van onderhavige procedure plaatsvonden

te volbrengen.

Verzoekende partijen tonen daarenboven niet in concreto aan dat, waar of op welke wijze de voormelde

problemen hun gezegden concreet zouden hebben beïnvloed. Evenmin tonen zij concreet aan dat, waar

of hoe zulks van invloed zou zijn geweest op de inhoud van de bestreden beslissingen.

Wat verzoekster betreft, kan voorts worden opgemerkt dat zij, op het moment waarop zij zeven

maanden zwanger was, bij de DVZ geen bezwaar formuleerde tegen het plaatsvinden van het interview

en tegen het afleggen van verklaringen omtrent haar persoonsgegevens, reisweg en documenten.

Daarenboven maakte verzoekster op dat moment, hoewel zij zeven maanden zwanger was, in de

vragenlijst “bijzondere procedurele noden” DVZ geen melding van dergelijke noden. Zij gaf integendeel

uitdrukkelijk aan dat er volgens haar geen elementen of omstandigheden waren die het vertellen van

haar verhaal of haar deelname aan de procedure internationale bescherming konden bemoeilijken en

stelde niets meer te willen opmerken of toevoegen. Bijkomend kan overigens worden opgemerkt dat

verzoekster enkel ten tijde van het afleggen van haar verklaringen bij de DVZ zeven maanden zwanger

was. Bij het invullen van de vragenlijst en ten tijde van haar persoonlijk onderhoud bij het CGVS was zij
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reeds geruime tijd bevallen. Hoe haar verklaringen aldaar zouden (kunnen) zijn beïnvloed door haar

zwangerschap, kan aldus hoe dan ook niet worden ingezien.

Wat verzoeker betreft, dient net als bij verzoekster te worden vastgesteld dat ook hij in de vragenlijst

“bijzondere procedurele noden” DVZ geen melding maakte van elementen of omstandigheden die het

vertellen van zijn verhaal of zijn deelname aan de procedure internationale bescherming konden

bemoeilijken, het bestaan van dergelijke elementen integendeel uitdrukkelijk ontkende en stelde niets

meer te willen opmerken of toevoegen. Verder formuleerde verzoeker nergens enig bezwaar tegen het

plaatsvinden van de verschillende gehoren waaraan hij werd onderworpen in het kader van onderhavige

procedure. Hoewel hij tijdens zijn persoonlijk onderhoud wanneer specifiek gevraagd werd naar zijn

verblijf bij zijn schoonfamilie in de periode 2014-2015 eenmalig en vaag aangaf: “De data, allez ja, ik kan

heel moeilijk data geven enzovoort, ik kan een tijdsperiode geven” (administratief dossier, persoonlijk

onderhoud verzoeker, p.3), blijkt zulks geenszins uit zijn overige gezegden. Gedurende de gehele loop

van zijn procedure, gaf verzoeker namelijk weldegelijk veelvuldig tijdsindicaties en tijdspannes en

hanteerde hij spontaan en consequent jaartalen, maanden, dagen en exacte datums, en dit zeker voor

wat betreft de gebeurtenissen die de laatste jaren zouden hebben plaatsgevonden. Uit de verschillende

stukken in het administratief dossier kunnen dan ook geenszins geheugenproblemen in hoofde van

verzoeker worden afgeleid en blijkt dat verzoeker weldegelijk bij machte mocht worden geacht om in het

kader van zijn verschillende gehoren volwaardige verklaringen af te leggen.

3.7. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet wordt het verzoek om internationale bescherming

van verzoekende partijen in hetgeen volgt ambtshalve bij voorrang onderzocht in het kader van het

Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3, en vervolgens in het kader van artikel 48/4.

De Raad dient daarbij een arrest te vellen dat op afdoende wijze gemotiveerd is en geeft aan om welke

redenen verzoekende partijen al dan niet voldoen aan de criteria zoals bepaald in artikel 48/3 en 48/4.

Gelet op het devolutieve karakter van onderhavig beroep, dient hij daarbij niet noodzakelijk in te gaan op

alle aangevoerde argumenten.

3.8. Verzoekende partijen stellen hun land van herkomst te hebben verlaten en niet te kunnen

terugkeren naar dit land omwille van een vrees voor vervolging ten gevolge van bloedwraak.

De algehele geloofwaardigheid van verzoekende partijen wordt echter vooreerst op ernstige wijze

ondergraven doordat zij hun paspoorten niet neerleggen en ter verklaringen hiervan kennelijk

leugenachtige verklaringen afleggen. In dit kader wordt in de bestreden beslissingen met recht

gemotiveerd als volgt:

“Vooreerst dient vastgesteld te worden dat u en uw echtgenote jullie paspoorten bewust achterhouden

voor het CGVS. Bij het indienen van uw verzoek om internationale bescherming legden u noch uw

echtgenote een paspoort neer. U verklaarde hierover bij de DVZ dat jullie deze vergaten op de trein van

Frankfurt naar Keulen (verklaring DVZ F. (…), d.d. 18.05.2018, vraag 28). Op het CGVS verklaarde u

dan weer dat jullie paspoorten verdwenen zijn op de trein van München naar Frankfurt en dat jullie dit

beseften net toen de trein aankwam op zijn eindbestemming in Frankfurt. Daarna zouden jullie verder

gereisd zijn naar Keulen (notities van het persoonlijk onderhoud CGVS F. (…), d.d. 04.02.2019, p. 10).

Wanneer uw echtgenote gevraagd werd waar haar paspoort was, vroeg zij de interviewende ambtenaar

van de DVZ of u hierover iets verteld had, hetgeen een sterke indicatie is dat uw echtgenote trachtte

haar antwoorden met de uwe te aligneren. Nogmaals gevraagd waar haar paspoort was, antwoordde ze

dat ze dacht dat haar paspoort in Albanië lag omdat jullie met haast vertrokken waren (verklaring DVZ

K. (…), d.d. 18.05.2018, vraag 28). Gevraagd hoe jullie de grenzen overstaken, antwoordde uw

echtgenote dat zij dacht met jullie identiteitskaarten de grenzen overgestoken te zijn. Wanneer zij erop

gewezen werd dat zij zelf aanwezig was bij de reis, antwoordde ze dat deze vraag beter aan u gesteld

zou worden. Zij verklaarde voorts legaal gereisd te hebben en verwees de interviewende ambtenaar

opnieuw door naar u wanneer haar gevraagd werd of jullie over de juiste documenten beschikten om

legaal te reizen (verklaring DVZ K. (…), vraag 36). Op het CGVS verklaart uw echtgenote dan weer dat

jullie rugzak met de paspoorten erin verdwenen was bij aankomst in Frankfurt (notities van het

persoonlijk onderhoud CGVS K. (…), d.d. 04.02.2019, p. 5). Gezien jullie uiteenlopende verklaringen

over wat er gebeurd is met jullie paspoorten, de poging van uw echtgenote om haar verklaringen op de

uwe af te stemmen bij de DVZ en haar onwetendheid over hoe jullie zonder paspoorten de grenzen

zouden hebben overgestoken, kan er geen enkel geloof gehecht worden aan jullie verklaringen voor het

niet neerleggen van jullie paspoorten op het CGVS. Herhaaldelijk geconfronteerd met jullie

uiteenlopende verklaringen, stelt u dat uw echtgenote onmogelijk zulke verklaringen kan afgelegd

hebben omdat het onmogelijk is om zonder paspoort Albanië te verlaten en andere grenzen over te

steken zoals die met Kosovo, Servië en Hongarije en volhardt u dat u de waarheid vertelt (CGVS F. (…),
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p. 11). Uw echtgenote herinnert zich dan weer niet bij de DVZ verklaard te hebben dat jullie jullie

paspoorten achterlieten in Albanië (CGVS K. (…), p. 5). Het louter ontkennen van jullie eerdere

verklaringen en het herhalen van jullie latere verklaringen doet echter geen enkele afbreuk aan

bovenstaande, duidelijke tegenstrijdigheden. Het geheel van bovenstaande vaststellingen doet dan ook

vermoeden dat jullie jullie paspoorten doelbewust voor de Belgische asielinstanties achterhouden omdat

er hierin mogelijks informatie, zoals eerdere reizen of een eerdere uitreisdatum, staat die niet met uw

verklaringen die jullie op het CGVS aflegden, overeenstemmen.”

Verzoekende partijen slagen er niet in om deze vaststellingen te ontkrachten. Voor de tegenstrijdige

verklaringen van verzoeker omtrent de treinrit tijdens dewelke zij de paspoorten zouden hebben

verloren, bieden verzoekende partijen niet de minste verklaring. Het was geenszins onredelijk om te

verwachten dat verzoeker over het verlies van dermate belangrijke documenten gedegen verklaringen

zou kunnen afleggen.

Waar verzoekende partijen de verklaringen die verzoekster bij de DVZ aflegde vervolgens andermaal

trachten te ontkennen en deze trachten af te doen als misverstand of vergissing, dient te worden

opgemerkt dat haar verklaringen bij de DVZ nochtans duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar waren.

Wanneer zij aldaar verklaarde haar paspoort niet bij te hebben en wanneer vervolgens gevraagd werd

waar dit zich nu bevond, vroeg zij eerst wat verzoeker hierover had verteld. Nogmaals gevraagd waar

haar paspoort was, antwoordde zij: “In Albanië denk ik”. Zij verklaarde dit bovendien doordat zij met

haast waren vertrokken. Even verder gaf verzoekster, gevraagd hoe zij de grenzen overstaken,

bovendien aan: “Ik denk met onze identiteitskaarten”. Wanneer hierop en op de voor hun reis gebruikte

documenten werd doorgevraagd, beperkte zij zich er vervolgens toe te verwijzen naar haar man en te

stellen dat deze vragen aan hem moesten worden gesteld (administratief dossier, verklaring DVZ

verzoekster, nr.28, 36). Gezien zij samen zouden hebben gereisd is dit niet ernstig. Bovendien kan niet

worden ingezien waarom verzoekster de voormelde verklaringen bij de DVZ zou afleggen indien zij

tijdens de reis werkelijk door verzoeker en in Frankfurt zou zijn aangesproken op het verlies van de

rugzak waarin zowel hun paspoorten als 500 euro zouden hebben gezeten (administratief dossier,

persoonlijk onderhoud verzoekster, p.5).

In de bestreden beslissingen wordt eveneens terecht gesteld:

“Vervolgens dient vastgesteld te worden dat uw verklaringen over uw reisweg niet stroken met de

publicaties van uw echtgenote op haar Facebookprofiel. Uw echtgenote bevestigt dat het

Facebookprofiel ‘K.S. (…)’ met de url www.facebook.com/k.h.(...) haar toebehoort (CGVS K. (…), p. 3).

Niettegenstaande jullie verklaringen op 12 of 14 mei 2018 vertrokken te zijn uit Albanië en vier à vijf

dagen onderweg geweest te zijn (CGVS F. (…), p. 11-12; verklaring DVZ F. (…), vraag 37; CGVS K.

(…), p. 3) en de verklaringen van u en uw echtgenote steeds samen gereisd te hebben (CGVS F. (…),

p. 12; CGVS K. (…), p. 3) zijn u, uw echtgenote en uw dochter te zien op verschillende locaties buiten

Albanië in verschillende foto’s die gepubliceerd werden tussen 29 april en 5 mei 2018. Zo publiceerde zij

verschillende foto’s op 29 april 2018 waarin zij een in Kosovo gelegen hotel aanduidde (zie

administratief dossier). Uw echtgenote bevestigde tijdens haar persoonlijk onderhoud dat de aan haar

getoonde foto in Kosovo genomen werd en dat jullie het zijn op deze foto (CGVS K. (…), p. 3).

Vervolgens publiceerde zij op 1 mei 2018 een foto met de vermelding dat deze in Wenen getrokken

was, op 3 mei een foto van u, uw echtgenote en uw dochter in een trein en op 5 mei 2018 een foto van

u en uw dochter waarbij uw echtgenote aangeeft in de buurt van Tondorf, Duitsland te zijn (zie

administratief dossier). Geconfronteerd met de vaststelling dat haar Facebookpublicaties niet

overeenstemmen met haar verklaringen over de duur van jullie reis van Albanië naar België, antwoordt

uw echtgenote weinig verhelderend dat jullie door vele landen gereisd zijn (CGVS K. (…), p. 4). U

verklaart dan weer dat niet uw echtgenote maar uw zus deze foto’s van jullie reisweg publiceerde nadat

uw echtgenote haar de foto’s toestuurde en dat uw zus de datum veranderde (CGVS F. (…), p. 20). Er

kan niet begrepen worden hoe uw zus op voorhand foto’s zou hebben kunnen publiceren van een

gebeurtenis die volgens uw verklaringen nog niet had plaatsgevonden. De vaststelling dat u en uw

echtgenote bedrieglijke verklaringen afleggen over tot wanneer jullie in Albanië verbleven en hoe lang

jullie onderweg geweest zijn van Albanië naar België, ondermijnt niet alleen jullie algemene

geloofwaardigheid ten stelligste maar ook het geloof in jullie asielmotieven, die onlosmakelijk verbonden

zijn aan jullie verblijf in Albanië.”

Verzoekende partijen verstrekken voor deze vaststellingen geen dienstige uitleg. Waar zij heden

erkennen dat zij Albanië weldegelijk eerder verlieten, bevestigen zij integendeel duidelijk dat zij over hun

beweerde uitreis uit Albanië en reisweg naar België eerder kennelijk leugenachtige verklaringen hebben

afgelegd. Daarenboven bieden zij voor het gegeven dat zij eerder aldus dusdanig leugenachtige

verklaringen hebben afgelegd en dat zij in deze verklaringen zelfs na confrontatie met hun bedrieglijke

karakter bleven persisteren, geen dienstige uitleg. Waar zij verwijzen naar verzoekers vermeende

problemen met datums, kan dienstig worden verwezen naar de reeds hoger gedane vaststellingen
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dienaangaande. Deze vaststellingen klemmen te dezen nog des te meer daar verzoeker minstens op dit

vlak klaarblijkelijk geen problemen had met het verstrekken van de vereiste datums aangezien hij wel bij

machte bleek om de bij elkaar gelogen verklaringen over het vertrek medio mei en de duur van hun reis

te herhalen bij de DVZ en bij het CGVS. Zelfs indien verzoeker zijn reisweg niet meer precies kon

reproduceren, hetgeen blijkens het voorgaande hoegenaamd niet kan worden aangenomen, dan nog

dient overigens te worden vastgesteld dat verzoekende partijen hiermee in het geheel geen verklaring

bieden voor hun eerdere, flagrant leugenachtige verklaringen. Zo dit werkelijk zo was, mocht immers

van verzoeker worden verwacht dat hij dit eerder zou hebben aangegeven en eenvoudigweg zou

hebben verklaard zich zijn precieze reisweg niet meer te herinneren in plaats van hierover moedwillig

bedrieglijke verklaringen af te leggen en ook verzoekster dit te laten doen.

Verder wordt in de bestreden beslissingen met recht aangegeven:

“Daarnaast dient vastgesteld te worden dat u tegenstrijdige verklaringen aflegt over uw asielrelaas. Zo

verklaarde u aanvankelijk bij de DVZ dat ‘ze’ een maand na uw terugkeer uit Duitsland wisten dat u

teruggekeerd was, dat u nog steeds gezocht werd en de situatie niet gewijzigd was. In februari 2018

zouden twee personen u geslagen hebben en u gezegd hebben dat er voor u geen leven was indien u

E. (…) niet bracht. U voegde hieraan toe dat dit het laatste incident was dat u had meegemaakt

(vragenlijst CGVS F. (…), d.d. 19.12.2018, vraag 5). Op het CGVS verklaart u dan weer dat er in de

periode dat u naar Albanië was teruggekeerd uit Duitsland geen dingen gebeurd zijn (CGVS F. (…), p.

14). Wanneer u met uw tegenstrijdige verklaringen geconfronteerd wordt, beaamt u weinig zeggend dat

‘ze’ natuurlijk nog steeds wisten waar u was want dat u anders nog steeds in Albanië zou zijn (CGVS F.

(…), p. 19). U bent echter niet in staat een concreet antwoord te formuleren op de vraag hoe u wist dat

‘zij’ wisten dat u terug was (CGVS F. (…), p. 19). Nogmaals geconfronteerd met de vaststelling dat u

tegenstrijdige verklaringen aflegt over wat er al dan niet gebeurd is tijdens uw terugkeer naar Albanië na

uw verblijf in Duitsland, probeert u uw tegenstrijdige verklaringen te verzoenen door te stellen dat het

incident van februari 2018 geen fysiek geweld betrof maar wagens die zich gedurende tien dagen in de

buurt van uw appartementsgebouw parkeerden (CGVS F. (…), p. 9), hetgeen manifest tegenstrijdig is

met uw eerdere verklaring dat u in februari 2018 geslagen werd door deze twee personen (vragenlijst

CGVS F. (…), vraag 5).”

Verzoekende partijen slagen er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. Dat zij bij de DVZ kort

moesten zijn, kan niet verklaren waarom verzoeker aldaar een incident vermeldde dat hij bij het CGVS

onvermeld liet. Voor het overige beperken verzoekende partijen zich tot een eenvoudige en selectieve

bevestiging van één versie van verzoekers verklaringen. Hiermee doen zij op generlei wijze afbreuk aan

de vastgestelde strijdigheid van deze versie met verzoekers overige verklaringen.

Tevens wordt in de bestreden beslissingen met recht gemotiveerd:

“Het zwaarste incident dat u zou meegemaakt hebben volgens uw verklaringen op het CGVS, met name

uw in juli 2015 opgelopen verwondingen, waarbij u 24 hechtingen kreeg aan het hoofd, en een week in

het ziekenhuis diende opgenomen te worden (CGVS F. (…), p. 14), liet u in uw antwoorden op de

vragenlijst van het CGVS dan weer onvermeld. U verklaarde daar dat een onbekende persoon begin

2015 een wapen tegen uw hoofd plaatste en u een week de tijd gaf om het adres van E. (…) te geven,

anders zou het gedaan zijn met u. Daarop dook u twee à drie maanden onder en vervolgens ging u naar

Duitsland (vragenlijst CGVS F. (…), vraag 5). Ook uw echtgenote laat na uw ernstige verwondingen en

ziekenhuisopname ten gevolge van een aanval op uw fysieke integriteit in juli 2015 te vermelden in haar

antwoorden op de vragenlijst van het CGVS. Gevraagd uw probleem uit te leggen en specifiek gevraagd

of zij getuige was geweest van één of ander incident, maakte zij enkel melding van een verbale

bedreiging aan uw adres door een familielid van het slachtoffer in haar bijzijn in 2014 (Vragenlijst CGVS

K. (…), vraag 5). De vaststelling dat uw echtgenote niet vermeldde dat u vijf minuten lang in elkaar werd

geslagen in haar bijzijn in 2014 en dat u noch zij vermeldde dat u het ziekenhuis in werd geslagen in juli

2015, waarna jullie het land verlieten, ondermijnt het geloof in uw asielmotieven eens te meer. Van een

verzoeker om internationale bescherming mag immers verwacht worden dat deze erin slaagt alle

kerngebeurtenissen van het asielrelaas aan te halen telkens deze daarnaar gevraagd wordt. Met

betrekking tot deze gebeurtenis dient hieraan toegevoegd te worden dat het opvallend is dat u, die

reeds twee jaar in een procedure om internationale bescherming verklaart te hebben gezeten in

Duitsland en tien maanden teruggekeerd is naar Albanië (CGVS F. (…), p. 3, 7-8, 11-12), geen begin

van bewijs neerlegt van uw verwondingen of ziekenhuisopname. Gevraagd of u deze gebeurtenis kunt

bewijzen, vraagt u zich af hoe u daar aan kunt geraken aangezien u hier bent en stelt u dat u dit aan uw

vader kunt vragen (CGVS F. (…), p. 19). Gezien deze gebeurtenis de aanleiding geweest zou zijn voor

uw vertrek naar Duitsland, u reeds tijdens uw asielprocedure in Duitsland op het belang van

documenten in het staven van uw asielrelaas gewezen moet zijn, u vervolgens tien maanden in Albanië

bent geweest en ruimschoots de tijd heeft gehad om documenten te bemachtigen die deze gebeurtenis
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onderbouwen, u bij aanvang van uw verzoek om internationale bescherming in België op het belang van

documenten ter ondersteuning van uw asielrelaas gewezen werd, u in contact bent met uw ouders in

Albanië (CGVS F. (…), p. 5), u klaarblijkelijk zelf het belang van documenten ter ondersteuning van uw

asielrelaas inziet daar u in contact bent met uw vader om een attest van het dorpshoofd te bemachtigen

(CGVS F. (…), p. 9), kan er allerminst begrepen worden dat u uw verwondingen en ziekenhuisopname

niet staaft indien deze gebeurtenis werkelijk zou hebben plaatsgevonden.”

Verzoekende partijen voeren ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Dat

zij bij de DVZ kort moesten zijn en niet alle details mochten vertellen, kan niet verklaren waarom zij het

zwaarste, respectievelijk de zwaarste incidenten waarvan verzoeker slachtoffer zou zijn geworden in het

kader van de aangevoerde problemen in de vragenlijst onvermeld lieten. Van een verzoeker om

internationale bescherming, die beweert te vrezen voor zijn leven en vrijheid en daarom de bescherming

van de Belgische autoriteiten vraagt, mag immers worden verwacht dat deze alle elementen ter

ondersteuning van zijn verzoek om internationale bescherming op correcte wijze en zo accuraat

mogelijk aanbrengt, zeker de elementen die de directe aanleiding vormen van zijn vertrek of vlucht uit

het land van herkomst. Hij dient dit zo volledig en gedetailleerd mogelijk te doen en dit reeds van bij het

eerste interview, daar op hem de verplichting rust om zijn volledige medewerking te verlenen aan de

asielprocedure. Ondanks dat de vragenlijst niet tot doel heeft een uitvoerig of gedetailleerd overzicht van

alle elementen of feiten te geven, kan niet worden aangenomen dat verzoekende partijen dermate

essentiële en frappante elementen als de voormelde ernstige feiten van mishandeling hierin niet zouden

hebben vermeld.

Verzoekende partijen laten de bestreden beslissingen bovendien ongemoeid waar gemotiveerd wordt:

“Voorts wist uw echtgenote bij de DVZ niet te vertellen wie het slachtoffer was van de moord gepleegd

door uw neef (vragenlijst CGVS K. (…), vraag 5), hetgeen het geloof in uw asielrelaas verder

ondermijnt. Indien u werkelijk vreesde voor uw leven in Albanië, mag verwacht worden van uw

echtgenote dat zij de naam kent van het slachtoffer van de moord die aan de basis zou liggen van uw

problemen. Er dient tevens vastgesteld te worden dat uw echtgenote de vraag om uw probleem uit te

leggen bij de DVZ aanvankelijk trachtte te ontwijken door te stellen dat zij de weinige dingen die ze wist

over uw problemen op het CGVS zou vertellen, hetgeen het geloof in uw asielrelaas, dat zij van dichtbij

meemaakte daar jullie sinds 2012 steeds samenwoonden (CGVS K. (…), p. 3), verder onderuit haalt.”

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

partijen deze niet weerleggen, onverminderd overeind.

Daarenboven wordt in de bestreden beslissingen terecht gesteld:

“Tot slot is uw gedrag allerminst in overeenstemming te brengen met uw voorgehouden vrees gedood te

zullen worden door de S. (…) clan. Hoewel u reeds in mei 2013 met de dood bedreigd werd en ontdekte

dat de bedreigingen uitgingen van de S. (…) clan, u vervolgens in een tweede incident erop gewezen

werd dat de bedreigingen geen grap waren waarbij één van uw belagers een pistool tevoorschijn haalde

en u in maart 2014 vijf minuten lang in elkaar geslagen werd door dezelfde belagers toen u te voet op

weg was van uw schoonouders naar uw ouders (CGVS F. (…), p. 13-14), reisden u en uw echtgenote in

de periode 2014-2015 de hele tijd heen en weer tussen uw ouders in Poliçan en uw schoonouders in

Malinat (CGVS F. (…), p. 3; verklaring DVZ F. (…), vragen 10 en 13). Hoewel u in juli 2015 voor dood

achtergelaten werd na een aanval door drie personen en een week gehospitaliseerd diende te worden,

zette u uw verzoek om internationale bescherming in Duitsland stop en keerde u vrijwillig terug naar

Albanië in augustus 2017 omdat volgens uw verklaringen uw moeder toen op sterven lag en het haar

wens was u nog een laatste keer te zien (CGVS F. (…), p. 8). Er kan echter geen enkel geloof gehecht

worden aan uw verklaringen over de reden voor uw vrijwillige terugkeer uit Duitsland naar Albanië. Zo

repte uw echtgenote bij de DVZ met geen woord over het feit dat uw moeder op haar sterfbed gelegen

zou hebben toen haar gevraagd werd naar de reden van jullie vrijwillige terugkeer naar Albanië. Zij

verklaarde enkel dat jullie terugkeerden omdat jullie verzoek om internationale bescherming geen kans

maakte in Duitsland en dat jullie terugkeerden naar Albanië in de hoop er rust te vinden (verklaring DVZ

K. (…), vraag 22). Voorts leggen u en uw echtgenote tegenstrijdige verklaringen af over wanneer uw

moeder dan wel geopereerd zou zijn. U verklaart dat zij in september 2017 geopereerd werd waarbij het

grootste deel van haar baarmoeder verwijderd werd (CGVS F. (…), p. 9). Uw echtgenote verklaart

eveneens dat uw moeder een chirurgische ingreep onderging aan haar baarmoeder maar dat deze

plaatsvond voor jullie terugkeer uit Duitsland en dat zij tijdens jullie verblijf in Albanië geen operaties

meer onderging en wel regelmatig op controle moest (CGVS K. (…), p. 4-5).”

Verzoekende partijen slagen er niet in om afbreuk te doen aan deze motieven. De vaststellingen inzake

hun houding in de periode 2013-2015 laten zij ongemoeid.

Dat verzoekster initieel niet volledig op de hoogte zou zijn geweest van de medische situatie van

verzoekers moeder omdat verzoeker haar niet wenste te verontrusten, kan voorts bezwaarlijk
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overtuigen. Er kan namelijk worden aangenomen dat verzoeker haar hiervan minstens zou hebben

ingelicht nadat zij omwille van deze reden samen waren teruggekeerd naar Albanië. Eveneens kon

worden verwacht dat hij dit zou hebben gedaan in het kader van en met het oogmerk op huidig verzoek

om internationale bescherming. Dat verzoekster minder goed op de hoogte zou zijn geweest van de

medische toestand van verzoekers moeder, vormt hoe dan ook geen verklaring voor de voormelde,

frappante tegenstrijdigheden in hun respectieve gezegden omtrent het tijdstip van de operatie, voor dan

wel na hun terugkeer, van verzoekers moeder.

In de bestreden beslissing wordt eveneens met recht gemotiveerd als volgt:

“Hoewel uw echtgenote verklaart dat jullie tijdens jullie laatste verblijf in Albanië, van augustus 2017 tot

midden mei 2018 (CGVS F. (…), p. 3, 11-12), ‘weinig naar buiten kwamen’ en dit enkel om uw moeder

te bezoeken (CGVS K. (…), p. 5) en u verklaart ‘maximaal’ voorzichtig geweest te zijn in die periode

(CGVS F. (…), p. 14), dient vastgesteld te worden dat u o.a. werkte voor een gasproject in Vodicë

(CGVS F. (…), p. 6), op 16 km van Poliçan (zie administratief dossier), en in Tirana meedeed aan

examens om in een Duits-Albanees callcenter te kunnen werken (CGVS F. (…), p. 3). Overigens legt u

tegenstrijdige verklaringen af over de duur en de aanvangsdatum van uw tewerkstelling in het

gasproject. Zo verklaarde u bij de DVZ dat u hier vier maanden gewerkt had en dit vanaf 8 januari 2018

(verklaring DVZ F. (…), vraag 12). Tijdens uw persoonlijk onderhoud op het CGVS verklaarde u hier

slechts zo’n tien à twaalf dagen gewerkt te hebben en dit in oktober 2017 (CGVS F. (…), p. 6-7). Er

dient dan ook eens te meer vastgesteld te worden dat uw verklaringen over uw leven tijdens uw verblijf

in Albanië sinds uw terugkeer uit Duitsland het CGVS ervan weerhouden enig geloof te hechten aan uw

vrees bij terugkeer naar Albanië.”

Verzoekende partijen voeren ter weerlegging van deze motieven geen dienstige argumenten aan. Waar

verzoekende partijen één versie van de verklaringen van verzoeker over zijn tewerkstelling voor een

gasproject bevestigen, met name deze van bij het CGVS, doen zij geen afbreuk aan de vastgestelde

tegenstrijdigheden tussen deze verklaringen en verzoekers verklaringen bij de DVZ over zowel de

aanvang als de duur van deze tewerkstelling. Zelfs indien verzoeker zou zijn opgehaald door een busje

van het bedrijf, vormde dit bovendien een kennelijk risico en was hij op dat ogenblik kwetsbaar in het

kader van de vermeende bloedwraak.

Dat het callcenter in hun woning zou zijn gelegen, doet verder geen afbreuk aan het voorgaande nu

verzoeker zich voor het examen naar Tirana diende te begeven. Ook deze verplaatsing hield een apert

risico in indien hij werd geviseerd in het kader van een bloedvete.

De door verzoekende partijen neergelegde documenten, opgenomen in de map ‘documenten’ in het

administratief dossier, kunnen omwille van de in de bestreden beslissingen aangehaalde, pertinente en

terechte redenen, die door verzoekende partijen overigens niet worden weerlegd of betwist, tot slot geen

afbreuk doen aan het voorgaande.

In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoekende partijen een

gegronde vrees voor vervolging koesteren in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli

1951, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

3.9. Verzoekende partijen beroepen zich teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te bekomen op

geen andere elementen dan de hoger aangevoerde asielmotieven. Gelet op de hoger gedane

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

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

terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico zouden lopen op ernstige schade in de zin van

artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

3.10. Gelet op het voorgaande tonen verzoekende partijen niet aan dat zij vroeger vervolgd zijn geweest

of slachtoffer zijn geweest van ernstige schade. Derhalve kunnen zij zich niet dienstig beroepen op de

toepassing van artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet.

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

de zaak terug te sturen naar de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twee september 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


