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 nr. 227 647 van 21 oktober 2019 

in de zaak RvV X / IV 

 

 

 Inzake: X 

  Gekozen woonplaats: x 

 

  tegen: 

 

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen 

 
 

 

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER, 

 

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 31 mei 2019 heeft 

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

17 mei 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 de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 12 juni 2019 met refertenummer X. 

 

Gezien het administratief dossier. 

 

Gelet op de beschikking van 16 juli 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 14 oktober 2019. 

 

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT. 

 

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat S. TUCI en van attaché  

L. VANDERVOORT, die verschijnt voor de verwerende partij. 

 

 

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST: 

 

1. Over de gegevens van de zaak 

 

De bestreden beslissing luidt als volgt: 

 

“A. Feitenrelaas  

Volgens uw verklaringen heeft u de Albanese nationaliteit en bent u afkomstig van Tirana. In 2008 

studeerde u af aan de kunstacademie en u begon te werken in een fabriek. U trouwde in 2010 of 2011 

met M. Z. (…) en ging bij hem in Duitsland wonen. In 2011 of 2012 scheidde u in de echt van M. (…). U 

leerde in Duitsland een andere Albanees H. B. (…) kennen die in Nederland een verblijfsvergunning 

had. U verhuisde naar Rotterdam waar u iets langer dan een jaar woonde. Toen u begin 2014 zwanger 

werd van H. B. (…), legde H. (…) u uit dat zijn familie in een bloedwraak verwikkeld zit. In 1991 of 1992 

had H.’s (…) broer B. B. (…) namelijk een zekere A. G. (…) gedood. Hoewel B. B. (…) zijn 

gevangenisstraf uitzat, ontvluchtte de volledige familie B. (…) Albanië uit schrik voor een bloedwraak 
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met de familie G. (…). Door dit conflict wilde H. (…) het kind niet. U wilde het kind echter wel houden en 

ging naar Albanië om uitleg te geven aan uw ouders. Uw vader ging niet akkoord met uw eerste 

scheiding, uw relatie met H. B. (…) en het feit dat u zwanger was, en verbrak alle contact met u. U ging 

hierop terug in Tirana wonen. Op 2 december 2014 werd uw zoon D. K. B. (…) geboren in Tirana. Toen 

D. K. (…) twee jaar oud was, stelde de kinderarts vast dat hij aan autisme lijdt. H. B. (…) wilde geen 

contact meer hebben met jullie omwille van deze problemen van jullie zoon. In november 2017 trachtte 

u samen met D. K. (…) naar Londen te reizen met valse Italiaanse identiteitskaarten maar jullie werden 

in Calais tegengehouden door de politie. Jullie werden terug naar Tirana gestuurd waar u samen met 

twee vriendinnen en een nicht een huis huurde en waar u als schoonheidsspecialiste en tatoeëerder 

werkte.  

Op 16 januari 2019 vertrok u samen met D. K. (…) met het vliegtuig naar Italië. Op 17 januari 2019 

namen jullie in Italië een vliegtuig naar België waar jullie met valse Sloveense paspoorten onder de 

naam A. (…) en J. K. (…) naar het Verenigd Koninkrijk wilden doorreizen. Jullie werden echter 

tegengehouden door de Federale Politie op Zaventem en overgebracht naar een terugkeerwoning te 

Tubize. Op 18 januari 2019 diende u een verzoek om internationale bescherming in.  

U vreest dat uw zoon bij terugkeer naar Albanië het slachtoffer zou kunnen worden van de bloedwraak 

tussen de familie van zijn vader en de familie G. (…). U vreest bovendien dat uw zoon geen degelijk 

onderwijs zal kunnen krijgen in Albanië.  

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u een attest van de 

verzoeningscommissie dd. 28 december 2018 neer, informatie over de werking van de 

verzoeningscommissie dd. 29 september 2009, een verklaring van de advocaat van H. (…) dd. 4 

februari 2019, informatie over het opstellen van een kinderrechtenrapport dd. 6 juli 2017, informatie over 

het opstellen van een rapport betreffende foltering en onmenselijke behandeling dd. 17 oktober 2018, 

een notariële verklaring van H. (…) dd. 28 december 2018, het vonnis van de rechtbank van Tirana over 

het originele incident dd. 22 april 1993, een gezinssamenstellingsattest, een persoonlijk certificaat van 

uw zoon, een mail van uw advocaat met bijhorend ziektebriefje ter rechtvaardiging van uw afwezigheid 

op het persoonlijk onderhoud en een doktersbriefje.  

De politie heeft het paspoort van u en uw zoon ingehouden.  

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.  

Gelet op wat voorafgaat, is het Commissariaat-generaal van oordeel dat uw verzoek om 

internationale bescherming onderzocht en behandeld kan worden onder toepassing van artikel 57/6/1, § 

1 van de Vreemdelingenwet.  

Bij KB van 15 februari 2019 werd Albanië vastgesteld als veilig land van herkomst. Het feit dat u 

afkomstig bent uit een veilig land van herkomst, rechtvaardigde dat er een versnelde procedure werd 

toegepast bij de behandeling van uw verzoek.  

Na onderzoek van alle elementen aanwezig in uw administratief dossier dient vastgesteld te worden dat 

uw verzoek om internationale bescherming kennelijk ongegrond is.  

Vooreerst dient er vastgesteld te worden dat uw algemene geloofwaardigheid ernstig ondermijnd wordt 

door het feit dat u meermaals vervalste identiteitsdocumenten gebruikt heeft om door Europa te reizen. 

In 2017 gebruikte u valse Italiaanse identiteitskaarten (CGVS 1, p. 3), terwijl u in België werd opgepakt 

met valse Sloveense paspoorten. Bovendien had u in 2017 de mogelijkheid om een verzoek om 

internationale bescherming in te dienen in Frankrijk toen de autoriteiten die u arresteerden u vroegen 

waarom u de grens wilde oversteken (CGVS 1, p. 4). Uw verklaring dat u toen geen verzoek om 

internationale bescherming indiende omdat u niet op de hoogte was van deze mogelijkheid (CGVS 1, p. 

4; CGVS 2, p. 5), kan niet weerhouden worden gezien uw scholingsgraad (CGVS 1, p. 4) en het feit dat 

u reeds eerder in Europese landen verblijfsvergunningen heeft gehad en samenwoonde met partners 

met verblijfsvergunningen (CGVS 1, p. 3, 6) waardoor op zijn minst mag verwacht worden dat u op de 

hoogte was van de mogelijkheid tot het aanvragen van een verzoek om internationale bescherming. 

Van een persoon die daadwerkelijk risico loopt op vervolging of ernstige schade in zijn land van 

herkomst mag dan ook redelijkerwijs worden verwacht dat hij of zij na aankomst in een derde land zo 

snel mogelijk een beroep doet op de bevoegde autoriteiten voor het verkrijgen van bescherming, quod 

non in casu (CGVS 1, p. 6). Nochtans zegt u uitdrukkelijk dat uw zoon morgen of overmorgen vermoord 

kan worden (CGVS 2, p. 10). Ook het feit dat u nadat u vanuit Calais terug naar Albanië werd gestuurd, 

ruim een jaar en enkele maanden terug in Tirana in dezelfde woning bij uw vriendinnen en nicht ging 
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wonen (CGVS 2, p. 3) louter omdat u aan het wachten was tot uw vingerafdrukken uit de databases 

zouden verdwijnen in Engeland (CGVS 1, p. 13) is een ernstige aanwijzing dat u in Albanië geen vrees 

voor vervolging of reëel risico op ernstige schade heeft.  

Voorts blijkt uit uw verklaringen dat er geen sprake is van een actuele vrees in uw hoofde door de 

bloedwraak die zou bestaan tussen de familie B. (…) met de familie G. (…). Enerzijds moet opgemerkt 

worden dat er sinds het incident tussen B. B. (…) en A. G. (…) in 1992 geen enkel incident of bedreiging 

is gebeurd (CGVS 1, p. 9) waardoor uw bewering dat er actueel een situatie van bloedwraak zou zijn 

niet kan overtuigen. U verklaart zelfs dat er nooit sprake was van een rechtstreekse bedreiging (CGVS 

1, p. 9), noch van een concreet probleem (CGVS 2, p. 15) maar dat er wel om informatie gevraagd werd 

over uw zoon aan de advocaat van H. (…) (CGVS 1, p. 15; CGVS 2, p. 15). U weet echter niet eens te 

zeggen wie de personen zijn die deze informatie kwamen vragen (CGVS 1, p. 15,16) hetgeen sterk 

afbreuk doet aan de ernst van deze vraag om informatie. Bovendien beweert u ineens wel dat er 

bedreigingen werden geuit (CGVS 2, p. 13). Los van het feit dat u eerder het tegenovergestelde zei, 

kunt u niet zeggen over welke bedreigingen het eigenlijk gaat (CGVS 2, p. 13). Dergelijke tegenstrijdige 

en vage verklaringen ondermijnen de geloofwaardigheid van uw actuele vrees sterk.  

Verder is het enorm vreemd dat u nog tijdens uw zwangerschap ingelicht werd door H. (…) over het 

bestaan van zijn bloedwraak met de machtige familie G. (…) (CGVS 2, p. 9) om vervolgens toch terug in 

Albanië te gaan wonen en uw kind te laten erkennen door H. (…) (CGVS 1, p. 10; CGVS 2, p. 9). 

Aangezien u ook beweert dat een familielid van de familie G. (…) reeds acht jaar lang bij de burgerlijke 

stand werkt en zo alle familiale informatie kan bekomen (CGVS 1, p. 12, 13, 14; CGVS 2, p. 14) is dit 

gedrag absoluut niet verenigbaar met een vrees voor vervolging van uw zoon.  

Ook het gedrag van de familie B. (…) wijst er sterk op dat er geen sprake is van een actuele vrees 

door een bloedwraak. U beweert dat de hele familie B. (…) naar het buitenland moest verhuizen om te 

vermijden het slachtoffer te worden van de machtige familie G. (…) (CGVS 1, p. 9) en dat er sindsdien 

geen mannelijke familieleden van de B. (…) clan in Albanië zijn geweest omwille van hun vrees voor de 

bloedwraak (CGVS 1, p. 15). Het verbaast dan ook enorm dat uw laatste contact met H. (…) in 2015 

plaatsvond in Albanië, dan nog op een publieke plaats namelijk een restaurant in Dajt (CGVS 1, p. 7). 

Dat is manifest onverenigbaar met uw eerdere verklaringen over de mannelijke leden van de B. (…) clan 

en een ernstige aanwijzing dat er geen sprake is van een actuele vrees voor vervolging.  

Ook beweert u dat de ouders van H. (…) en B. (…) weliswaar in Italië wonen maar nog terugkeren naar 

Albanië om te kijken hoe het gesteld is met hun woning in het dorp Budull (CGVS 2, p. 13). Nochtans is 

dit net het dorp waar de vijanden van de familie B. (…) volgens de advocaat van H. (…) zich bevinden 

(zie stuk 5). Uw verklaring dat mensen boven de 70 jaar oud jaar oud volgens u door de kanun 

uitgesloten zijn voor vergelding (CGVS 2, p. 14) kan maar weinig overtuigen zeker aangezien u beweert 

dat de familie G. (…) nooit hebben bepaald wie er risico loopt (CGVS 2, p. 13). Bovendien beweert u 

daarbij dat ook kinderen tot hun negen of tien jaar oud uitgesloten zijn (CGVS 1, p. 15; CGVS 2, p. 14) 

maar tegenstrijdig hieraan dat er vroeg of laat wraak kan worden genomen op uw zoon (CGVS 2, p. 8) 

en dat hij morgen of overmorgen vermoord kan worden (CGVS 2, p. 10). Deze situatie van constante 

onveiligheid door de machtige clan G. (…) (CGVS 2, p. 8) moet dan ook sterk betwijfeld worden door 

het gedrag van H. (…) en van zijn ouders.  

Er moet trouwens opgemerkt worden dat u niet de waarheid vertelt over het contact met H. (…) en met 

uw eigen familie. U zegt dat u niet weet waar H. (…) zich bevindt of wat hij doet van werk (CGVS 2, p. 4, 

12), dat u alle contact verbrak met uw ouders sinds uw eerste scheiding (CGVS 1, p. 4), dat u sinds 

2013 geen contact meer heeft gehad met uw ouders (CGVS 1, p. 5) en dat u denkt dat uw ouders nooit 

contact hadden met H. (…) en hem niet graag mochten (CGVS 2, p. 6). Nochtans blijkt er een 

facebookprofiel te bestaan onder de naam van uw zoon D. K. B. (…) en met zijn foto als profielfoto 

(CGVS 2, p. 6) dat bevriend is met uw ouders en zus (Verklaring DVZ punt 13 en 17). Geconfronteerd 

met dit profiel zegt u dat u dit profiel nog nooit eerder zag maar dat het misschien gemaakt is door H. 

(…) (CGVS 2, p. 6) en dat u geen idee heeft hoe het komt dat dit profiel bevriend is met de profielen van 

uw familie (CGVS 2, p. 7). Het bestaan van dit profiel, de banden ervan met uw familie en het feit dat u 

hier geen duidelijkheid over verschaft, plaatst de geloofwaardigheid van het contact tussen uw familie, 

H. (…) en uzelf danig op de helling, hetgeen uw algemene geloofwaardigheid ernstig aantast.  

Uit dit alles moet besloten worden dat u niet aannemelijk maakt dat u een actuele vrees heeft voor 

vervolging voor u of uw zoon door de beweerde bloedwraak tussen de families B. (…) en G. (…), noch 

dat jullie hierdoor een reëel risico zouden lopen op ernstige schade.  

Wat betreft uw vrees dat uw zoon geen gespecialiseerd onderwijs zou kunnen krijgen in Albanië (CGVS 

1, p. 8; CGVS 2, p. 8) moet ten eerste opgemerkt worden dat hier maar weinig geloof aan kan worden 

gehecht. U heeft bijzonder weinig ondernomen in Albanië om tot een oplossing te komen voor dit 

beweerde probleem. U zegt dat u uw zoon niet heeft proberen in te schrijven vanwege de angst dat jullie 

vijanden jullie woonplaats zouden ontdekken (CGVS 1, p. 8). Gezien de weinig geloofwaardige 

verklaringen over de beweerde bloedwraak en uw familiale contacten zoals hierboven uiteengezet, en 
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het feit dat u wel de mogelijkheid had om te werken in een fabriek en in een schoonheidssalon met 

tattooshop (CGVS 1, p. 4) en om op restaurant te gaan met H. (…) in Dajt (CGVS 1, p. 7), kan dit niet 

beschouwd worden als afdoende reden waarom u niet eens langs ging bij scholen om u te informeren. 

U zegt nochtans zelf dat er wel een stadsschool is in Tirana die voorziet in ondersteuning voor kinderen 

met speciale noden maar dat deze nogal ver van jullie ligt (CGVS 1, p. 15; CGVS 2, p. 8) maar u 

ging niet langs bij deze school om u te informeren (CGVS 2, p. 8) en weet niet eens hoeveel het zou 

kosten om uw zoon naar deze school te laten gaan (CGVS 2, p. 8). Bovendien behoort de mogelijkheid 

tot het verkrijgen van bijzonder onderwijs met extra aandacht voor uw zoon niet tot de criteria bepaald in 

de vluchtelingenconventie, noch is het dermate zwaarwichtig om te voldoen aan het toepassingsgebied 

van de definitie van subsidiaire bescherming.  

Wat er ook van zij, u maakt niet aannemelijk dat u en uw zoon bij terugkeer naar Albanië niet zouden 

kunnen rekenen op de hulp van de Albanese autoriteiten indien jullie geconfronteerd zouden worden 

met problemen. U verklaart dat u, die nooit eerder problemen kende met de Albanese autoriteiten 

(CGVS 1, p. 8) niet zou kunnen rekenen op hun hulp omdat het zinloos is en er enkele dagen voor uw 

eerste persoonlijk onderhoud nog twee broers gedood werden (CGVS 1, p. 11). Uit informatie aanwezig 

op het Commissariaat-generaal (zie de COI Focus: Albanië Algemene Situatie van 27 juni 2018, 

beschikbaar op https://www.cgvs.be/sites/default/ files/rapporten/coi_focus_albanie_algemene_situatie_ 

20180627.pdf of https://www.cgvs.be/nl en de COI Focus: Albania: Blood Feuds in contemporary 

Albania: Characterisation, Prevalence and Response by the State van 29 juni 2017, beschikbaar op 

https://www.cgvs.be/nl/landeninfo/blood-feuds-contemporary-albaniacharacterisation- prevalence-and-

response-state of https://www.cgvs.be/nl ) blijkt nochtans 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. Dat er in één geval dat niets met uw problemen te maken 

heeft (CGVS 1, p. 11) sprake was van een dodelijke afloop, hetgeen u overigens op generlei wijze 

staaft, doet geen afbreuk aan uw mogelijkheid tot bescherming van de nationale overheid.  

Niettegenstaande rechtsvervolging door de familie van het slachtoffer niet altijd als genoegdoening 

beschouwd wordt en de politie soms geen bescherming kan bieden aan families in afzondering omdat 

ze weigeren om een officiële klacht in te dienen, blijkt uit de informatie aanwezig op het Commissariaat-

generaal evenwel dat de Albanese overheid zich steeds meer van de bloedwraakproblematiek bewust is 

en, ofschoon er nog ruimte voor vooruitgang en verbetering is, bereid is om bescherming te bieden aan 

burgers die het slachtoffer zijn van een bloedvete.  

In het kader hiervan hebben de Albanese autoriteiten de afgelopen jaren een aantal belangrijke 

maatregelen getroffen. Allereerst leverde de politie ernstige inspanningen in het bestrijden van deze 

problematiek. Zo werden specifieke opleidingen gegeven aan het politiepersoneel over de preventie en 

de opheldering van moorden in het kader van wraak en vendetta. Een samenwerking tussen o.a. de 

politie, het openbaar ministerie, het ministerie van onderwijs, het ministerie van sociale zaken werd 

uitgebouwd waardoor sneller kan worden overgegaan tot interventies en arrestaties. Bloedwraakzaken 

worden nauwlettend gemonitord en zodra er ernstige indicaties zijn van een nakend misdrijf (bv. een 

bedreiging) of wanneer een misdrijf werd gepleegd, worden deze feiten overgemaakt aan het openbaar 

ministerie voor onderzoek en preventie. Wanneer een moord gepleegd wordt, worden de getroffen 

families proactief opgevolgd om te vermijden dat een vendetta zich ontwikkelt. Meerdere ngo’s 

bevestigen de inspanningen van de Albanese autoriteiten en erkennen de efficiëntie ervan en de 

impact ervan op de bestrijding van het fenomeen van de bloedwraak. Ook oude zaken worden heropend 

en mogelijke bloedwraakzaken worden met bijzondere aandacht behandeld, zelfs in afgelegen 

gebieden. Verder werd de strafwet aangepast waardoor er minimumstraffen werden voorzien – onder 

meer voor het dreigen met bloedwraak – en werd de straf voor moord met voorbedachte rade in een 

bloedwraak verhoogd tot minimum 30 jaar. Ook deze aanpassingen hadden een positief effect op de 

bestrijding van bloedwraak. Nog in 2013 organiseerde de Albanese overheid opleidingsmomenten voor 

magistraten met als doel de kennis en professionele vaardigheden op het gebied van bloedwraak te 

verhogen. Ofschoon ook hier nog ruimte voor verbetering is, proberen zowel de overheid als het 

middenveld door preventie en sensibilisering het fenomeen van bloedwraak te bestrijden. Er is 

samenwerking op institutioneel niveau, tussen de lokale overheden, de politie en het gerecht, en er is 

tevens samenwerking tussen de overheid, religieuze leiders en de verzoeningscommissies.  

Hoewel u eerst uitdrukkelijk zegt dat u geen verdere redenen heeft waarom u niet zou kunnen rekenen 

op de hulp van de autoriteiten (CGVS 1, p. 11), komt u plots op de proppen met twee personen van de 

https://www.cgvs.be/sites/default/
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familie G. (…) die voor de autoriteiten zouden werken. U legt geen enkel bewijs neer van deze twee 

personen of van hun werkzaamheid voor de autoriteiten (CGVS 1, p. 12) en bovendien blijven uw 

verklaringen zodanig vaag dat u geenszins aannemelijk maakt dat u door hen niet zou kunnen rekenen 

op bescherming van de Albanese autoriteiten. Zo verklaart u dat A. Bu. (…) als volksvertegenwoordiger 

verantwoordelijk is voor de hele zone Fushë-Krujë en zo aan informatie over u en uw zoon kan geraken 

(CGVS 1, p. 12, 13, 14; CGVS 2, p. 14). U weet echter niet of hij zijn positie reeds eerder in 

gelijkaardige gevallen heeft misbruikt (CGVS 1, p. 12). Bovendien blijkt u tijdens het tweede persoonlijk 

onderhoud op het CGVS niet eens meer te weten wat zijn volledige naam is en zegt u dat u dat eigenlijk 

vergeten bent (CGVS 2, p. 14). U maakt dan ook niet aannemelijk dat u door A. Bu. (…) niet zou kunnen 

rekenen op de hulp van de Albanese autoriteiten. Verder verklaart u dat de zoon van P. G. (…) die 

aanwezig was bij het incident in 1992 voor de politie van Tirana werkt (CGVS 1, p. 12). U weet echter 

niet eens hoe hij heet (CGVS 1, p. 13), hoelang hij al agent is (CGVS 1, p. 13) en tijdens uw tweede 

persoonlijk onderhoud bij het CGVS zegt u plots dat niet de zoon van P. G. (…) maar de zoon van S. 

(…) bij de politie werkt, hoewel u er aan twijfelt (CGVS 2, p. 10). Met dergelijke bijzonder vage 

verklaringen maakt u allerminst aannemelijk dat u geen toegang zou hebben tot de bescherming van de 

Albanese autoriteiten. Het Commissariaat-generaal erkent dat corruptie een pijnpunt blijft in Albanië. 

Niettemin moet worden vastgesteld dat ook hier de nodige stappen werden/worden gezet. Zo worden 

bijvoorbeeld agenten van andere regio’s ingeschakeld om te vermijden dat er een te nauwe band 

bestaat tussen de politie en de betrokken burgers. Hoe dan ook blijkt uit de informatie van het 

Commissariaat-generaal dat in het geval de Albanese politie haar werk in particuliere gevallen niet 

naar behoren zou uitvoeren, er verschillende stappen ondernomen kunnen worden om eventueel 

machtsmisbruik door en/of een slecht functioneren van de politie aan te klagen. Wangedrag van 

politieagenten wordt immers niet zonder meer gedoogd en kan leiden tot sanctionerende maatregelen 

en/of gerechtelijke vervolging. Informatie stelt tevens dat, ofschoon er nog doorgedreven hervormingen 

aangewezen zijn, er veel politieke wil is om op een besliste wijze de strijd tegen corruptie aan te gaan 

en dat Albanië de afgelopen jaren dan ook verschillende maatregelen en succesvolle stappen 

ondernomen heeft om corruptie binnen politie en justitie te bestrijden. Zo werd een anticorruptiestrategie 

uitgewerkt en werd het wetgevend en institutioneel kader versterkt. Het aantal onderzoeken naar, 

vervolgingen van en veroordelingen voor corruptie, waaronder corruptie bij – soms zelfs hooggeplaatste 

– functionarissen, nam toe. Volledigheidshalve kan worden toegevoegd dat voorzieningen 

inzake kosteloze rechtsbijstand in Albanië aanwezig zijn en dat de Albanese overheid inzet op een 

verbetering van de daadwerkelijke functionering ervan.  

Gelet op voorgaande meen ik dat de Albanese autoriteiten in geval van eventuele 

(veiligheids)problemen in het kader van bloedvetes aan alle onderdanen voldoende bescherming bieden 

en de redelijke maatregelen zoals beoogd in artikel 48/5 van de Belgische Vreemdelingenwet treffen.  

De documenten die u neerlegt kunnen bovenstaande vaststellingen niet beïnvloeden. De kopieën van 

enkele pagina’s van uw paspoort en dat van uw zoon, het gezinssamenstellingsattest en het attest van 

uw zoon hebben louter betrekking op jullie identiteit die niet betwijfeld wordt in huidige beslissing. Het 

doktersbriefje en ziektebriefje hebben enkel betrekking op uw medische toestand en de reden waarom u 

niet aanwezig kon zijn op het eerste geplande persoonlijk onderhoud. Wat betreft het attest van de 

verzoeningscommissie dd. 28 december 2018 moet opgemerkt worden dat dergelijke documenten enkel 

als bewijs kunnen worden aanvaard voor zover ze worden gedragen door plausibele en geloofwaardige 

verklaringen, hetgeen hier, zoals hierboven werd vastgesteld, niet het geval is. Dit document neemt de 

bovenstaande vaststellingen over jullie gedrag, vage verklaringen en uw mogelijkheden tot het 

verkrijgen van bescherming door de Albanese autoriteiten niet weg. Bovendien moet verwezen worden 

naar objectieve informatie waarover het CGVS beschikt en die toegeveogd werd aan het administratief 

dossier waaruit blijkt dat dergelijke documenten in Albanië eenvoudig op niet-reguliere wijze kunnen 

verkregen worden. Bijgevolg is de bewijswaarde van dergelijke documenten bijzonder 

relatief. Bovendien blijkt uit de toegevoegde info dat Gjin Marku de auteur van het attest van de 

verzoeningscommissie beschuldigd wordt van het opstellen van frauduleuze attesten. De notariële 

verklaring van H. (…) en de verklaring van de advocaat van H. (…) zijn hoogstens verklaringen die 

neergeschreven werden door H. (…) zelf en door zijn advocaat, net voor jullie vertrek uit Albanië, 

waardoor de objectieve bewijswaarde ervan eveneens bijzonder relatief is. Wat betreft het vonnis en het 

arrest dat u neerlegt over het incident van 1992 moet benadrukt worden dat het incident an sich niet in 

twijfel wordt getrokken, wel de gevolgen ervan voor de familie B. (…), voor u en voor uw zoon, alsook de 

mogelijkheid voor jullie om hulp te verkrijgen van de Albanese autoriteiten. Aldus hebben deze 

beslissingen geen invloed op bovenstaande vaststellingen. U legt tot slot nog algemene informatie neer 

over de functie van de verzoeningscommissie, over een kinderrechtenrapport en over een rapport 

betreffende foltering en onmenselijke behandeling. Dit alles heeft echter geen betrekking op uw 

problemen en de problemen die uw zoon zou kennen bij terugkeer naar Albanië. Aldus zijn deze 

documenten niet relevant voor de beoordeling van jullie nood aan bescherming.  
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Uit hetgeen voorafgaat wordt u de internationale bescherming geweigerd. U heeft met name geen 

substantiële redenen opgegeven om uw land van herkomst in uw specifieke omstandigheden niet te 

beschouwen als een veilig land van herkomst ten aanzien van de vraag of u voor erkenning als persoon 

die internationale bescherming geniet in aanmerking komt. Het feit dat u afkomstig bent uit een veilig 

land van herkomst staat vast. Rekening houdende met de procedurele waarborgen die gepaard gaan 

met de aanwijzing van een land als veilig land van herkomst en de evaluatie die voorafgaat aan deze 

aanwijzing, beschouw ik uw verzoek om internationale bescherming als kennelijk ongegrond, in 

toepassing van artikel 57/6/1, § 2 van de Vreemdelingenwet.  

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.  

Bovendien beschouw ik uw verzoek om internationale bescherming als kennelijk ongegrond in 

toepassing van artikel 57/6/1, § 2 van de Vreemdelingenwet.” 

 

2. Over de gegrondheid van het beroep 

 

2.1. In een eerste middel beroept verzoekende partij zich op de schending van artikel 62 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), van de artikelen 2 en 3 van de wet van 

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en van de materiële 

motiveringsplicht. In een tweede middel haalt verzoekende partij de schending van artikel 3 EVRM aan. 

 

2.2.1. In de mate verzoekende partij aanvoert dat artikel 3 EVRM wordt geschonden, dient te worden 

vastgesteld dat de bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het onderzoek naar 

de nood aan internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. 

Bovendien houdt de bestreden beslissing op zich geen verwijderingsmaatregel in.  

 

2.2.2. Aan de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62, § 2, eerste lid van de 

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

motivering van de bestuurshandelingen, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht 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 

(RvS 2 februari 2007, nr. 167.408; RvS 15 februari 2007, nr. 167.852). Uit de bewoordingen van het 

verzoekschrift blijkt dat verzoekende partij de motieven van de bestreden beslissing volledig kent en 

inhoudelijk aanvecht. Zij maakt verder niet duidelijk op welk punt deze motivering haar niet in staat stelt 

te begrijpen op welke juridische en feitelijke gegevens de door haar bestreden beslissing is genomen 

derwijze dat hierdoor niet zou zijn voldaan aan het hiervoor uiteengezette doel van de formele 

motiveringsplicht.  

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

rechtshandeling, in casu de bestreden beslissing van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en 

de staatlozen, op motieven moet steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die 

in rechte ter verantwoording van de beslissing in aanmerking kunnen genomen worden. Dit onderdeel 

van het eerste middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht. 

 

2.2.3. De Raad stelt vast dat verzoekende partij een beroep indient tegen de beslissing van de 

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 17 mei 2019 waarbij haar verzoek om 

internationale bescherming overeenkomstig artikel 57/6/1 van de Vreemdelingenwet volgens een 

versnelde procedure wordt behandeld en als kennelijk ongegrond wordt beschouwd. 

 

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 (…)”. 

 

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.” 

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 
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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 15 februari 2019 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 verzoeker. 

 

2.2.4. De Raad stelt vast dat in de bestreden beslissing op uitgebreide wijze wordt gemotiveerd dat het 

verzoek om internationale bescherming van verzoekende partij kennelijk ongegrond is omdat (i) haar 

algemene geloofwaardigheid ernstig wordt ondermijnd door het feit dat zij meermaals vervalste 

identiteitsdocumenten gebruikt heeft om door Europa te reizen; (ii) zowel de vaststelling dat 

verzoekende partij nagelaten heeft een verzoek om internationale bescherming in te dienen in Frankrijk 

in 2017 toen de autoriteiten die haar arresteerden haar vroegen waarom zij de grens wilde oversteken 

als de vaststelling dat zij nadat zij vanuit Calais terug naar Albanië werd gestuurd ruim een jaar en 

enkele maanden terug in Tirana in dezelfde woning bij haar vriendinnen en nicht ging wonen louter 

omdat zij aan het wachten was tot haar vingerafdrukken uit de databases zouden verdwijnen in 

Engeland een ernstige aanwijzing betreffen dat verzoekende partij in Albanië geen vrees voor 

vervolging of reëel risico op ernstige schade heeft; (iii) uit haar verklaringen blijkt dat er geen sprake is 

van een actuele vrees in haar hoofde door de bloedwraak die zou bestaan tussen de familie B. met de 

familie G.; (iv) geen geloof kan worden gehecht aan haar vrees dat haar zoon geen gespecialiseerd 

onderwijs zou kunnen krijgen in Albanië en (v) zij daarenboven niet aannemelijk maakt dat zij en haar 

zoon bij terugkeer naar Albanië niet zouden kunnen rekenen op de hulp van de Albanese autoriteiten 

indien zij geconfronteerd zouden worden met problemen. Uit wat volgt blijkt dat verzoekende partij geen 

afdoende argumenten bijbrengt die van aard zijn de motieven van de bestreden beslissing in een ander 

daglicht te stellen. 

 

2.2.5.1. In haar verzoekschrift maakt verzoekende partij duidelijk dat zij niet akkoord gaat met de 

motivering van de bestreden beslissing. Zij erkent dat zij weliswaar valse documenten heeft gebruikt, 

doch “deze wijze werd haar opgelegd door de passanten”. Verder stelt zij dat de erkenning van haar 

kind door H., de ontmoeting met H. in het openbaar en de regelmatige terugkeer van de familie van H. 

naar Albanië, “een risico (is) dat zij nemen en (…) in geen enkel verband (staat) met de vrees van 

verzoekster”. Verzoekende partij benadrukt dat haar zoon nooit in het openbaar is verschenen en dat zij 

hem nooit naar school heeft gebracht. Het is dan ook dankzij haar waakzaamheid dat er zich geen 

incidenten hebben voorgedaan. Zoals zij aangaf tijdens haar persoonlijk onderhoud, waren er wel 

indirecte bedreigingen. Voorts herhaalt verzoekende partij dat zij geen weet heeft van het 

Facebookprofiel van haar zoon. Ten slotte werpt verzoekende partij nog op dat zij zich niet kan richten 

tot de politie voor bescherming omdat de zoon van S. G. op politiecommissariaat nr. 3 te Tirana werkt.  

 

2.2.5.2. De Raad stelt evenwel vast dat verzoekende partij, in een poging de motieven van de bestreden 

beslissing te weerleggen, in haar verzoekschrift blijft steken in loutere vergoelijkingen, het herhalen van 

(één versie van) reeds eerder afgelegde verklaringen, het opwerpen van losse beweringen, en het 

tegenspreken van de gevolgtrekking van het Commissariaat-generaal, maar dit zonder één element van 

de bestreden beslissing afdoende en concreet te weerleggen. Dergelijk verweer is niet dienstig om de 

vaststellingen van de bestreden beslissing te weerleggen.  

 

2.2.6. Daar waar verzoekende partij als bijlage bij haar verzoekschrift nog een “(a)ttest van de raadsman 

van de heer B. (…)” (bijlage 2) en een “(a)ttest verzoeningscommissie” (bijlage 3) voegt, wijst de Raad 

er evenwel op dat desbetreffende stukken niet gesteld zijn in de taal van de rechtspleging en niet 

vergezeld zijn van een vertaling. Met toepassing van artikel 8 van het koninklijk besluit houdende de 
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rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 21 december 2006 neemt de Raad bij 

gebreke aan een vertaling naar de taal van de rechtspleging toe deze documenten niet in overweging. 

 

2.2.7. Gelet op wat voorafgaat, stelt de Raad vast dat verzoekende partij geen substantiële redenen 

heeft opgegeven om haar land van herkomst, Albanië, in haar 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 geniet in aanmerking komt.  

 

2.2.8. De middelen kunnen niet worden aangenomen. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen 

argumenten, gegevens of tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de 

beoordeling door de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden 

beslissing is gesteund op pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt.  

 

3. Kosten 

 

Gelet op het voorgaande past het de kosten van het beroep ten laste te leggen van de verzoekende 

partij.  

 

 

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN: 

 

 

Artikel 1 

 

Het beroep wordt verworpen. 

 

Artikel 2 

 

De kosten van het beroep, begroot op 186 euro, komen ten laste van de verzoekende partij. 

 

 

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig oktober 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 


