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nr. 227 648 van 21 oktober 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten D. VANDENBROUCKE en

H. BOURRY

Steenakker 28

8940 WERVIK

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

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

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

26 april 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 28 mei 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 advocaat H. VAN NIJVERSEEL, die loco advocaten

D. VANDENBROUCKE en H. BOURRY verschijnt voor de verzoekende partij, 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

U verklaart de Albanese nationaliteit te bezitten en steeds in Tirana, in de regio van Kodër-Kamëz te

hebben gewoond. Uw ouders hadden het financieel niet breed waardoor er amper eten op tafel kwam.

Ook uw schoolboeken konden ze amper betalen. U groeide dan ook op, op straat. U leerde de foute
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vrienden kennen, vocht veel, gebruikte drugs, verkocht drugs en pleegde met de regelmaat van de klok

een diefstal. Hierdoor kwam u meermaals in contact met rivaliserende bendeleden, zoals E. B. (…), D.

X. (…), S. (…), F. (…) en tal van andere mensen. Naast messteken kreeg u ook eenmaal een kogel in

uw knie. Ook uw broer werd omwille van u met een mes gestoken. U kon echter geen klacht indienen bij

de politie tegen deze bendeleden omdat dit het geweld alleen maar zou doen escaleren. Evenmin had u

een goede relatie met de politiechef van Kamëz, genaamd Q. S. (…). Iedere keer dat hij u en de andere

bendeleden zag, zowel op straat als in het commissariaat, werden jullie door hem geslagen. Ook tegen

dit politiegeweld diende u geen klacht in bij de hogere instanties omdat iedereen er u toch maar als een

jonge crimineel aanzien.

Drie maanden nadat u uw lager onderwijs had doorlopen, vertrok u uit Albanië, in augustus 2017. U

diende in België op 8 november 2017 een verzoek om internationale bescherming in, als minderjarige.

Bij terugkeer vreest u in Albanië uw vijandige bendeleden en de economische situatie.

Ter staving van uw verzoek legde u uw Albanese identiteitskaart neer.

B. Motivering

Vooreerst moet worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal op grond van het geheel van de

gegevens in uw administratief dossier, van oordeel is dat er in uw hoofde bepaalde bijzondere

procedurele noden kunnen worden aangenomen.

Uit uw verklaringen blijkt immers dat u een mannelijke interviewer wenste op het CGVS. Om hier op

passende wijze aan tegemoet te komen, werden er u steunmaatregelen verleend in het kader van de

behandeling van uw verzoek door het Commissariaat-generaal, en werd een mannelijke protection

officer voorzien.

Bijgevolg kan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze worden aangenomen dat uw rechten in het

kader van onderhavige procedure gerespecteerd worden evenals dat u kunt voldoen aan uw

verplichtingen.

Tijdens de procedure in het kader van uw verzoek om internationale bescherming werd u meerderjarig.

Bijgevolg kan de Internationale Conventie voor de rechten van het kind op u niet worden toegepast.

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 voor versnelde procedures 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 uw verklaringen en alle elementen in uw administratieve dossier dient vastgesteld te

worden dat uw verzoek om internationale bescherming kennelijk ongegrond is.

U besloot Albanië te verlaten uit schrik voor de bendeleden in uw wijk (notities persoonlijk onderhoud,

d.d. 11/03/2018, p. 5). Reeds van uw dertien jaar moest u leren opkomen voor uzelf in de wijk. Omdat

jullie het thuis financieel niet breed hadden, verkocht u drugs op straat en ging u uit stelen. U gebruikte

zelf ook drugs. Omwille van die redenen kwam het vaak tot een handgemeen met andere jongens en

mannen op straat. Ook werd uw broer eens neergestoken met een mes, omwille van uw baldadigheden

en kreeg u een kogel in de knie (CGVS, p. 6 & 11). Naast uw problemen met andere straatjongens, had

u ook een conflict met de politie, en meer bepaald met de commissaris van Kamëz, genaamd Q. S. (…).

U werd door hem vaak geslagen. Er dient echter te worden opgemerkt dat de door u geschetste

problemen louter interpersoonlijke (tussen privépersonen) en gemeenrechtelijke van aard zijn en geen

verband houden met één van de criteria bepaald in de Vluchtelingenconventie, die voorziet in

internationale bescherming voor personen die een gegronde vrees voor vervolging koesteren wegens

hun ras, nationaliteit, religie, hun behoren tot een sociale groep of hun politieke overtuiging.

Bovendien kunnen er vragen gesteld worden bij uw bewering in de knie te zijn geschoten (CGVS, p. 11).

Zo haalde u bij de dienst Minteh, toen u een verzoek om internationale bescherming indiende in België,

en bij de Dienst Vreemdelingenzaken enkele maanden nadien, niets aan over een schotwonde in uw

knie. Straffer nog, bij de dienst Minteh meldde u enkel economische redenen als vluchtmotieven (fiche

niet-begeleidde minderjarige). Bij de Dienst Vreemdelingenzaken vertelde u enkel over de vele

vechtpartijen waarbij u geslagen werd, zonder meer (vragenlijst CGVS, d.d. 05/02/2018, vraag 5-7).

Geconfronteerd met deze lacune in uw verklaringen, haalt u aan dat er u niet duidelijk genoeg naar werd

gevraagd en u enkel naar de personen waarmee u problemen had werd gevraagd. Bovendien, zegt u, is

het feit dat er naar u geschoten werd maar een van uw vele problemen (CGVS, p. 11-12). Er mag echter

worden vanuit gegaan dat u het incident waarbij op u geschoten werd steeds zou vermelden

indien daadwerkelijk gebeurd, aangezien dit incident toch wel met voorsprong het meest

levensbedreigende incident was dat u te beurt was gevallen in Albanië. Ook legt u geen enkel bewijs

neer van een eventuele schotwonde in uw knie, noch legt u er geloofwaardige verklaringen over af. Zo

is het weinig plausibel dat een gewone dokter uit uw wijk enkel maar de kogel uit uw knie diende te

nemen, uw knie diende te naaien en u onmiddellijk nadien opnieuw huiswaarts kon sturen (CGVS, p.

11-12). Indien iemand in de knie wordt geschoten, mag ervanuit worden gegaan dat die knie meer
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verzorging vergt dan enkel maar de kogel verwijderen. Vreemd is ook dat u vertelt maar twintig dagen

met een verband te hebben moeten lopen, nooit op controle moest gaan, en u na anderhalve tot

twee maand nadien al normaal kon lopen op de knie (CGVS, p. 12-13). Indien iemand daadwerkelijk in

de knie zou zijn geschoten, mag worden aangenomen dat die een langere en intensievere verzorging en

revalidatie zou dienen te doorlopen dan de door u geschetste manier.

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

u aangehaalde problemen met de vijandige bendeleden alsook met de door u aangehaald problemen

met de politiecommissaris van Kamëz, genaamd Q. S. (…), geen of onvoldoende beroep zou kunnen

doen op de hulp van en/of bescherming door de in Albanië aanwezige lokale en/of hogere autoriteiten.

Zo heeft u zelfs tegen de bendeleden die u hebben geslagen, u en uw broer met een mes hebben

gestoken en u met een geweer hebben beschoten nooit een klacht bij de autoriteiten ingediend (CGVS,

p. 6, 7, 11, 15). Uw verklaring voor dit nalaten kan geen verschoning bieden. U haalt namelijk aan dat de

situatie na het indienen van een klacht gewoonweg veel erger zou zijn en er wraak zou worden

uitgeoefend op u eens ze opnieuw vrij zouden worden gelaten (CGVS, p. 6). U kan deze stelling echter

niet concretiseren. Zo kan u zich slechts één voorbeeld voor de geest halen waarbij een vijand van u,

genaamd Sa. (…), een spion in de wijk bedreigde die meermaals de politie had verwittigd. U bent echter

niet zeker van uw voorbeeld (CGVS, p. 7). Een ander voorbeeld kan u zich dan weer niet voor de

geest halen (CGVS, p. 8). In tweede instantie zegt u dat uw vijanden connecties hebben met de politie.

Maar ook deze stelling kan u niet concreet maken. Doorgevraagd over wie welke connecties met wie

had, geeft u toe niet te weten welke connecties uw vijanden hadden met de politie (CGVS, p. 9).

Doorgevraagd uit welke situatie u afleidde dat er connecties waren, zegt u dat u niet weet of ze

daadwerkelijk connecties hebben. Naast de vaststelling dat u er niet in bent geslaagd aannemelijk te

maken waarom u geen klacht zou hebben kunnen indienen tegen uw vijanden, moet ook worden

opgemerkt dat afdoende politiebescherming niet inhoudt dat u 24 uur op 24 uur een agent voor uw

lijfbehoud en persoonlijke individuele bescherming wordt toegewezen, maar wel dat de personen die u

belagen eventueel worden gearresteerd en vervolgd.

Betreffende het wangedrag van Q. S. (…) dient eveneens opgemerkt te worden dat u nooit een klacht

hebt ingediend om dit aan te kaarten (CGVS, p. 5) – nochtans blijkt dit, zoals uit de hieronder geciteerde

informatie blijkt, mogelijk te zijn. Noch bent u naar een onderzoekscommissie gestapt noch naar hogere

autoriteiten, noch naar een ombudsman, noch naar een NGO (CGVS, p. 5). Uw verklaring dat andere

agenten u als een jonge crimineel zouden aanzien en u niet zouden geloven (CGVS, p. 5), is louter

hypothetisch aangezien u het wangedrag van de door u genoemde agent nooit bent gaan aanklagen.

Bovendien blijkt uit uw verklaringen dat de politie u in het verleden enerzijds ook ter wille was en

anderzijds ook aantoonde dat ze wel doeltreffend en correct handelde. Zo haalt u aan dat u, toen u

gearresteerd werd en naar het centrale politiecommissariaat van Tirana werd gebracht, daar beter werd

behandeld en de politie daar beter haar werk doet (CGVS, p. 9). Ook zegt u, dat de politie, nadat u

betrapt werd op een diefstal, bemiddelde tussen u en de bestolene om u zo een gerechtelijke procedure

te besparen (CGVS, p. 9). En tot slot toont u met het voorbeeld van uw vriend die veroordeeld

werd omwille van illegaal wapenbezit aan dat de politie in Albanië daadwerkelijk optreedt (CVGVS, p.

15-16). U heeft dan ook niet aannemelijk gemaakt dat de Albanese politie ten aanzien van u onwillig of

onkundig zou zijn om bij een eventuele klacht op te treden. Nochtans bestaat de bedoeling van het

indienen van een klacht er precies in om bescherming te verkrijgen tegen uw belager(s) en eventuele

verdere problemen die hij (zij) zou(den) kunnen veroorzaken te voorkomen. Indien de autoriteiten niet

op de hoogte worden gebracht van de feiten, kunnen zij hiertegen vanzelfsprekend niet optreden.

Uit informatie aanwezig op het Commissariaat-generaal blijkt namelijk dat in Albanië maatregelen

werden/ worden genomen om de politionele en gerechtelijke autoriteiten te professionaliseren en hun

doeltreffendheid te verhogen. Niettegenstaande hervormingen nog steeds nodig zijn, o.a. om corruptie

verder aan te pakken en de georganiseerde misdaad te bestrijden, blijkt uit informatie dat de Albanese

autoriteiten wettelijke mechanismen voor de detectie, vervolging en bestraffing van daden van

vervolging garanderen. Hierbij dient aangestipt te worden dat de bescherming die de nationale overheid

biedt daadwerkelijk moet zijn. Zij hoeft echter niet absoluut te zijn en bescherming te bieden tegen elk

feit begaan door derden. De autoriteiten hebben de plicht om burgers te beschermen, maar deze plicht

houdt geenszins een resultaatsverbintenis in. Voorts blijkt uit de informatie van het Commissariaat-

generaal dat in het geval de Albanese politie haar werk in particuliere gevallen niet naar behoren zou

uitvoeren, er verschillende stappen ondernomen kunnen worden om eventueel machtsmisbruik door

en/of een slecht functioneren van de politie aan te klagen. Wangedrag van politieagenten wordt immers

niet zonder meer gedoogd en kan leiden tot sanctionerende maatregelen en/of gerechtelijke vervolging.

Volledigheidshalve kan worden toegevoegd dat voorzieningen inzake kosteloze rechtsbijstand in

Albanië aanwezig zijn en dat de Albanese overheid inzet op een verbetering van de daadwerkelijke

functionering ervan. Informatie stelt tevens dat, ofschoon er nog doorgedreven hervormingen

aangewezen zijn, er veel politieke wil is om op een besliste wijze de strijd tegen corruptie aan te gaan
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en dat Albanië de afgelopen jaren dan ook verschillende maatregelen en succesvolle stappen

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

anticorruptiestrategie uitgewerkt en werden het wetgevend en institutioneel kader versterkt. Het aantal

onderzoeken naar, vervolgingen van en veroordelingen voor corruptie, waaronder corruptie bij – soms

zelfs hooggeplaatste – functionarissen, nam toe. Gelet op voorgaande meen ik dat er gesteld kan

worden dat in geval van eventuele (veiligheids)problemen de in Albanië opererende autoriteiten aan alle

onderdanen, ongeacht hun etnie, voldoende bescherming bieden en maatregelen nemen in de zin van

artikel 48/5 van de Belgische Vreemdelingenwet d.d. 15 december 1980.

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

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

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

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

overgebleven uitweg was.

De informatie waarop het Commissariaat-generaal zich baseert, werd aan uw administratieve dossier

toegevoegd. Bovendien wijst het Commissariaat-generaal erop dat het algemene rechtsbeginsel,

volgens hetwelk “de bewijslast op de verzoeker rust”, van toepassing is bij het onderzoek van het

verzoek om internationale bescherming (UNHCR, Handbook on procedures and criteria for determining

refugee status, Genève, 1979, p. 51, § 196). Hoewel het begrip ‘bewijs’ in dit verband met soepelheid

moet worden geïnterpreteerd, moet de verzoeker de autoriteit er niettemin van overtuigen dat hij

daadwerkelijk voldoet aan de voorwaarden om de status die hij eist, te genieten. U brengt geen enkel

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

geëvolueerd dat de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt en die aan het dossier

werd toegevoegd, niet meer relevant zou zijn.

Betreffende uw verklaringen in Albanië over onvoldoende financiële middelen te beschikken om in een

onderkomen te voorzien en er geen werk te vinden (CGVS, p. 3-4), dient te worden opgemerkt dat deze

ingeroepen motieven louter socio-economische van aard zijn en bijgevolg evenmin ressorteren onder

het toepassingsgebied van de Vluchtelingenconventie, die voorziet in internationale bescherming voor

personen die een gegronde vrees voor vervolging koesteren wegens hun ras, nationaliteit, religie, hun

behoren tot een sociale groep of hun politieke overtuiging. Evenmin zijn er zwaarwegende gronden om

aan te nemen dat u een reëel risico zou lopen op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de

definitie van subsidiaire bescherming. Bovendien blijkt uit uw verklaringen dat zowel uw vader en

moeder werkten en ook uw broer als de mogelijkheid ertoe deed werkte (CGVS, p. 6-7). Uw zus gaat

nog naar school (CGVS, p. 7). Uw bewering dat er geen werk is, wordt dan ook door

voorgaande vaststellingen teniet gedaan. Ook uw bewering dat, als u al werk zou vinden uw loon

slechts 100 euro per maand zou zijn, wordt onmiddellijk tegengesproken door uw eigen bewering dat uw

vader 250 euro per maand verdiende (CGVS, p. 10). Er kan dan ook worden vastgesteld dat uit de door

u beschreven economische motieven niet blijkt dat u Albanië hebt verlaten uit een gegronde vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of wegens een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Uw identiteitskaart toont enkel uw identiteit en nationaliteit aan, waaraan niet wordt getwijfeld.

Gelet op wat voorafgaat, wordt u de internationale bescherming geweigerd. U heeft immers 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 enig middel beroept verzoekende partij zich op de schending van artikel 1, A (2) van het

Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van de artikelen 48/3 en 48/4 van de

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de

verwijdering van vreemdelingen (hierna: de Vreemdelingenwet), van de artikelen 2 en 3 van de wet van
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29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van artikel 17, § 2 van

het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, van de materiële motiveringsplicht en

van het zorgvuldigheidsbeginsel.

2.2.1. 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 middel zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

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

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van 26 april 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

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.

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

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

verzoekende partij het door haar beweerde meest levensbedreigende incident dat haar te beurt zou zijn

gevallen in Albanië, met name een schot in de knie, niet aannemelijk heeft gemaakt omdat (a) zij dit feit
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niet vermeld heeft bij de Dienst Vreemdelingenzaken, (b) zij ongeloofwaardige verklaringen aflegt over

de nodige verzorging en revalidatie en (c) zij geen enkel bewijs neerlegt van een eventuele schotwonde

in haar knie; (ii) verzoekende partij hoe dan ook niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij voor de door

haar aangehaalde problemen met de vijandige bendeleden alsook met de door haar aangehaalde

problemen met de politiecommissaris van Kamëz, genaamd Q. S., geen of onvoldoende beroep zou

kunnen doen op de hulp van en/of bescherming door de in Albanië aanwezige lokale en/of hogere

autoriteiten; en (iii) wat betreft haar verklaringen in Albanië over onvoldoende financiële middelen te

beschikken om in een onderkomen te voorzien en er geen werk te vinden nog opgemerkt wordt dat

deze ingeroepen motieven louter socio-economisch van aard zijn en bijgevolg niet ressorteren onder het

toepassingsgebied van de Vluchtelingenconventie, die voorziet in internationale bescherming voor

personen die een gegronde vrees voor vervolging koesteren wegens hun ras, nationaliteit, religie, hun

behoren tot een sociale groep of hun politieke overtuiging, en er verder evenmin zwaarwegende

gronden zijn om aan te nemen dat verzoekende partij omwille hiervan een reëel risico zou lopen op het

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

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.

2.2.4.1. Verzoekende partij volhardt dat zij steeds de waarheid heeft verteld. Verzoekende partij meent

dat de kleine tegenstrijdigheden niet volstaan om afbreuk te doen aan de geloofwaardigheid van haar

relaas, nu deze geenszins de kern van haar asielrelaas raken. Verzoekende partij verwijst ten slotte nog

naar artikel 17, § 2 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de

rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen en wijst erop

dat zij niet geconfronteerd werd met de tegenstrijdigheden.

2.2.4.2. De Raad wijst er vooreerst op dat artikel 17, § 2 van voormeld koninklijk besluit van 11 juli 2003

als volgt luidt: “Indien de ambtenaar tijdens het gehoor tegenstrijdigheden vaststelt in de verklaringen

van de asielzoeker of vaststelt dat er relevante elementen ter staving van de asielaanvraag ontbreken,

stelt hij de asielzoeker in de loop van het gehoor in de gelegenheid om hier uitleg over te geven.”.

De toelichting bij het koninklijk besluit van 27 juni 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli

2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen stelt: “Alleen de tegenstrijdigheden die de ambtenaar tijdens het gehoor

zelf vaststelt dienen aan de asielzoeker voorgelegd te worden zodat hij de kans krijgt zijn verklaringen te

verduidelijken.

Het vaststellen van tegenstrijdigheden tijdens het gehoor zelf is echter niet steeds mogelijk. De

ambtenaar is daarom niet verplicht om de asielzoeker op te roepen voor een nieuw gehoor ten einde

hem te confronteren met tegenstrijdigheden die slechts later aan het licht zijn gekomen.

De ambtenaar dient de asielzoeker eveneens in de gelegenheid te stellen om een bevredigende

verklaring te geven omtrent het ontbreken van relevante elementen ter staving van zijn asielaanvraag.

De ambtenaar draagt slechts de verplichting om de asielzoeker te confronteren met het gegeven dat er

relevante elementen ontbreken, wanneer hij dit tijdens het gehoor vaststelt. Voor wat er begrepen dient

te worden onder "relevant element", kan er verwezen worden naar de toelichting bij artikel 48/6 van de

wet.

Dit artikel belet de Commissaris-generaal overigens niet om een beslissing te nemen op grond van een

tegenstrijdigheid of op grond van de vaststelling dat een relevant element ter staving van de aanvraag

ontbreekt en waarmee de asielzoeker niet geconfronteerd werd.” (Verslag aan de Koning, B.S. 11 juli

2018, p. 55418-55419).

De Raad wijst erop dat in de bestreden beslissing gemotiveerd wordt dat geen geloof wordt gehecht aan

de bewering van verzoekende partij in de knie te zijn geschoten omdat (a) zij dit ernstige feit niet

vermeld heeft bij de Dienst Vreemdelingenzaken, (b) zij ongeloofwaardige verklaringen aflegt over de

nodige verzorging en revalidatie, aangezien het niet plausibel is dat een gewone dokter uit haar wijk

enkel maar de kogel uit haar knie diende te nemen, haar knie diende te naaien en haar onmiddellijk

nadien opnieuw huiswaarts kon sturen, en ook haar verklaring dat zij maar twintig dagen met een

verband heeft moeten lopen, nooit op controle moest gaan en zij na anderhalve tot twee maand nadien

al normaal kon lopen op de knie niet geloofwaardig is; en (c) zij geen enkel bewijs neerlegt van een

eventuele schotwonde in haar knie. De Raad benadrukt dat artikel 17, § 2 van voormeld koninklijk

besluit van 11 juli 2003 de protection officer enkel de verplichting oplegt om de verzoeker te

confronteren met tegenstrijdigheden en/of met het gegeven dat er relevante elementen ter staving van

de asielaanvraag ontbreken, en dit enkel wanneer hij dit tijdens het gehoor zelf vaststelt. In casu dient te

worden vastgesteld dat de protection officer verzoekende partij tijdens haar persoonlijk onderhoud zowel

confronteerde met het feit dat zij het schietincident niet meldde bij de Dienst Vreemdelingenzaken

(administratief dossier, stuk 6, notities CGVS, p. 12) als met het feit dat er een bewijs van haar
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schotwonde ontbrak nu haar uitdrukkelijk werd gevraagd of zij hiervan enig bewijs heeft waarop zij

echter ontkennend antwoordde (notities CGVS, p. 10). Het betoog van verzoekende partij mist dan ook

feitelijke grondslag.

De Raad bemerkt verder dat verzoekende partij in haar verzoekschrift geen enkele poging onderneemt

om voormelde vaststellingen waarop de conclusie van verwerende partij is gebaseerd dat geen enkel

geloof kan worden gehecht aan haar bewering in de knie te zijn geschoten in concreto te weerleggen of

te verklaren. Desbetreffende vaststellingen, en de hieraan verbonden conclusie, blijven dan ook

onverminderd overeind.

Daarenboven onderstreept de Raad nog dat in de bestreden beslissing tevens wordt gemotiveerd dat,

zelfs indien aan de door verzoekende partij voorgehouden problemen geloof kan worden gehecht,

verzoekende partij hoe dan ook niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij hiervoor geen of onvoldoende

beroep zou kunnen doen op de hulp van en/of bescherming door de in Albanië aanwezige lokale en/of

hogere autoriteiten. Uit wat volgt blijkt dat verzoekende partij geen concrete elementen bijbrengt die

desbetreffende motivering in een ander daglicht stellen.

2.2.5. De Raad stelt vast dat verzoekende partij, in een poging om aan te tonen dat zij geenszins kan

rekenen op de hulp van en/of bescherming door de in Albanië aanwezige lokale en/of hogere

autoriteiten, zich in haar verzoekschrift beperkt tot het citeren uit een rapport van GREVIO (Group of

Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence). De Raad duidt er evenwel

op dat het citaat betrekking heeft op de situatie in Albanië voor wat betreft (huiselijk) geweld tegen

vrouwen. De Raad ziet dan ook niet in, en evenmin wordt dit door verzoekende partij op enerlei wijze in

haar verzoekschrift verduidelijkt, wat verzoekende partij, die een man betreft en die nergens in haar

relaas melding maakt het slachtoffer te zijn van huiselijk geweld, hiermee wilt aantonen. Deze informatie

is dan ook geenszins van aard om de motivering van verwerende partij dat verzoekende partij niet

aannemelijk heeft gemaakt dat zij voor haar problemen geen of onvoldoende beroep zou kunnen doen

op de hulp van en/of bescherming door de in Albanië aanwezige lokale en/of hogere autoriteiten in een

ander daglicht te stellen.

2.2.6. 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.

2.2.7. Waar verzoekende partij aanvoert dat het zorgvuldigheidsbeginsel werd geschonden, benadrukt

de Raad dat het zorgvuldigheidsbeginsel de commissaris-generaal de verplichting oplegt om zijn

beslissing op een zorgvuldige wijze voor te bereiden en te stoelen op een correcte feitenvinding. Uit de

bestreden beslissing en het administratief dossier blijkt dat de commissaris-generaal gebruik heeft

gemaakt van de stukken van het administratief dossier, waaronder het door verzoekende partij

neergelegde document en de uitgebreide landeninformatie (administratief dossier, stukken 13 en 14), en

dat verzoekende partij tijdens het persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal d.d. 11 maart

2019 de kans kreeg om de redenen van haar verzoek om internationale bescherming omstandig uiteen

te zetten en aanvullende bewijsstukken neer te leggen, dit met de hulp van een tolk Albanees en

bijgestaan door haar advocaat. De commissaris-generaal heeft het verzoek om internationale

bescherming van verzoekende partij op een individuele wijze beoordeeld en zijn beslissing genomen

met inachtneming van alle relevante feitelijke gegevens van de zaak (RvS 21 maart 2007, nr. 169.222;

RvS 28 november 2006, nr. 165.215). Aldus werd zorgvuldig gehandeld.

2.2.8. Het middel is ongegrond. 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.
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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


