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nr. 230 117 van 12 december 2019

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten D. ANDRIEN & J. JANSSENS

Mont Saint Martin 22

4000 LIÈGE

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 1 juli 2019 heeft

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

19 juni 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 september 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

25 november 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat J. BRAUN loco advocaat

D. ANDRIEN en van attaché S. DUPONT, 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 bent u een Albanees staatsburger uit Kurdari Mat (Albanië). Op 11 oktober

2015 diende u een eerste verzoek om internationale bescherming in waarbij u beweerde ontvoerd te zijn

geweest op 5 juni 2015 ten gevolge van de relatie tussen uw zus D. K. (…) (O.V. (…)) en uw

schoonbroer V. K. (…) (O.V. (…)). Op 5 december 2016 nam het Commissariaat-generaal inzake dit

verzoek een weigeringsbeslissing die op 6 april 2017 integraal door de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen werd bevestigd. In navolging van het Commissariaat-generaal oordeelde de

Raad dat ten gevolge van bedrieglijke elementen in uw verklaringen en in die van uw zus en
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schoonbroer u niet aannemelijk had gemaakt dat uw ontvoering enig verband houdt met de criteria van

de Vluchtelingenconventie, evenmin had u aannemelijk gemaakt dat u geen beroep kon doen op de

bescherming en hulp van de Albanese autoriteiten. Op 5 september 2018 verzocht u opnieuw

om internationale bescherming in België. U was na uw eerste verzoek uitgeweken naar Frankrijk

vanwaar u ten gevolge van de Dublinregulering naar België was teruggestuurd. U erkent dat u bij uw

eerste verzoek gelogen heeft over de omstandigheden van uw ontvoering en verklaart dat u hiertoe

gedwongen was geweest door uw zus en schoonbroer die u in België geregeld slaan en die uw geld dat

u verdiende door in België te werken afnemen. U heeft in België één keer de politie op de hoogte

gebracht van uw problemen met uw zus en schoonbroer nadat u van de trap was geduwd. Uw

schoonbroer gebruikte tevens uw naam om bijvoorbeeld een wagen te kopen en de belastingen te

regelen. Tijdens uw persoonlijk onderhoud op het Commissariaat-generaal in het kader van uw eerste

verzoek nam hun gsm het hele gesprek op. Aangezien u in februari 2018 uw huidige partner H. M. (…)

(O.V. (…)) ontmoette voelde u zich gesterkt om op 21 juli 2018 uw zus en uw schoonbroer te

verlaten en om een nieuw verzoek tot internationale bescherming in te dienen. In het kader van uw

huidig verzoek verklaart u dat u één à twee maanden voor uw ontvoering op 5 juni 2015 anonieme

dreigtelefoons en bedreigingen via facebook begon te ontvangen. U diende te doen wat u werd

opgedragen, zo niet zou uw jongste broer ontvoerd worden. U gaf toen geen gevolg aan deze

bedreigingen. Op 5 juni 2015 werd u, als zeventienjarige, door drie onbekenden ontvoerd. Uw

ontvoerders lieten u naar huis bellen met de boodschap dat u niet meteen naar huis zou komen. U werd

verkracht en geslagen waardoor u meerdere breuken aan uw kaak opliep. U hoorde uw

ontvoerders praten over hun plan om u naar het buitenland te brengen waar u in de prostitutie

gedwongen zou worden. U hoorde uw ontvoerders ook praten over het nieuws dat verspreid was

aangaande uw ontvoering. Later bleek dat uw ouders de politie op de hoogte hadden gebracht nadat u

hen had gebeld waarop de politie op de televisie een opsporingsbericht verspreidde en de

grenscontroles had verwittigd om naar u uit te kijken. U werd de volgende ochtend vrijgelaten op een

plek iets verder dan uw dorp. U kreeg daarbij te horen dat u later opnieuw zou ontvoerd worden. U werd

verenigd met uw ouders en jullie legden verklaringen af bij de politie. Een psycholoog was bij

uw onderhoud met de politie aanwezig. De politie vertelde uw ouders dat u nood had aan

psychologische begeleiding, maar het kon uw ouders weinig schelen. U toonde de politie toen ook de

bedreigingen die u voorafgaand aan de ontvoering had ontvangen via uw telefoon en facebookaccount.

U werd onderzocht, onder andere door een gynaecoloog die vaststelde dat u verkracht was. Tevens

werd een sporenonderzoek gehouden. Na uw vrijlating ontvingen u en uw ouders anonieme

dreigtelefoons waarbij u werd aangeraden uw klacht in te trekken en geen informatie aan de politie te

geven, zo niet zouden er doden vallen. U bracht de politie hiervan op de hoogte. Ook in het bijzijn van

de politie werd u door een anoniem nummer gebeld. De agent raadde u toen aan om niet op te nemen.

U werd na uw vrijlating ook opgenomen in het ziekenhuis om op 24 juni 2015 aan uw kaak

geopereerd te worden. In het ziekenhuis passeerden uw belagers (1 van de ontvoerders en een

onbekende) die nacht en de volgende ochtend aan uw kamerdeur en deden u teken te zwijgen. Op hun

aanmaningen om mee te komen ging u niet in. Uw moeder bracht tevergeefs de politie op de hoogte en

ook wanneer een arts de politie belde, kwam de politie niet naar het ziekenhuis. De politie zei dat ze

alles onder controle hadden. In samenspraak met uw arts besloot u het ziekenhuis te verlaten ook al

diende u verder verzorgd te worden. U diende uw ontstekingen thuis verder zelf te verzorgen en voor

controles ging u wel nog naar het ziekenhuis. U durfde ten gevolge van de ontvoering amper nog buiten

te komen. De keren dat u wel buitenkwam meende u verdachte voertuigen op te merken en bracht u de

politie hiervan op de hoogte. Uw familie voelt zich ten schande gebracht door wat u is overkomen.

Iedereen in uw omgeving weet van de ontvoering en vermoedt dat u verkracht bent. Zo werd als gevolg

hiervan de verloving van uw broer verbroken nadat de vader van de verloofde schrik had dat zijn

dochter hetzelfde zou overkomen. Uw familie keerde zich tegen u, u werd een hoer genoemd en u werd

geslagen door uw moeder. Op 11 september 2015 besliste het parket het onderzoek naar uw

ontvoerders op te schorten aangezien de daders niet gevonden werden. Uiteindelijk besloot u Albanië te

verlaten. Ook na uw vertrek uit Albanië bleef uw familie dreigtelefoons ontvangen. Naast uw vrees voor

uw ontvoerders vreest u bij een terugkeer ook problemen met uw familie die hebben vernomen dat u

een relatie startte met een Rom uit Montenegro. U bent ondertussen sinds 22 juli 2018 traditioneel

gehuwd. Uw familie aanvaardt uw relatie/huwelijk niet ten gevolge van de etnische origine van uw

partner en uw familie vreest verdere problemen/bedreigingen in verband met uw ontvoering. Uw broer,

die in België was, had u met uw partner gezien en u hierom geslagen. Nadat u uw zus en schoonbroer

had verlaten werd u opgevangen in opvangcentrum in Banneux waar u meermaals om psychologische

hulp vroeg. U consulteerde vervolgens meermaals een psycholoog. Er kwam ook een verpleegster uit

een mobiel team om u te verzorgen nadat u had geprobeerd om u van het leven te beroven. U kreeg

medicatie toegediend, maar aangezien u zwanger was kon u deze niet langer innemen. Uw ongeboren

baby kende evenwel hartproblemen waardoor u uw baby diende te laten weghalen. U kreeg vervolgens
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bloedingen. Uw partner raakte als gevolg hiervan in een discussie met de medewerkers van het

opvangcentrum waarbij hij klappen uitdeelde waardoor hij nu na een tussenkomst van de politie

opgesloten zit in de gevangenis van Lantin. In het kader van uw tweede verzoek legde u volgende

nieuwe documenten neer: een attest van een Belgische klinisch-psycholoog d.d. 21 maart

2019 aangaande uw vluchtmotieven en het bij u vastgestelde psychologische trauma, een attest van

een Belgische psychiater d.d. 20 november 2018 aangaande uw trauma, een attest van een Belgische

psycholoog waaruit blijkt dat u hem twee keer geraadpleegd heeft, een Belgisch medisch attest d.d. 16

november 2018 waaruit blijkt dat u op de spoedafdeling werd opgenomen en een Belgisch

gynaecologisch attest d.d. 20 december 2018 aangaande de zwangerschapsonderbreking. U legde

tevens de bundel van documenten die u in het kader van uw eerste verzoek heeft ingediend opnieuw

voor.

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 en voorgelegde Belgische

medische attesten blijkt immers dat u symptomen vertoont van een post-traumatische stressstoornis.

Gelet op de gevoeligheden van uw relaas verzocht u tevens om een vrouwelijke dossierbehandelaar en

tolk. 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 Commissariaatgeneraal en werd u de ruimte gelaten

om in alle rust en op eigen tempo uw asielmotieven uiteen te zetten in het bijzijn van een vrouwelijke

dossierbehandelaar en vrouwelijke tolk. Gelet op wat voorafgaat 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.

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

uw volgend verzoek niet-ontvankelijk moet verklaard worden.

In overeenstemming met artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, onderzoekt de

commissarisgeneraal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen in geval van een volgend verzoek bij

voorrang of er nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn, of door de verzoeker zijn voorgelegd, die de

kans aanzienlijk groter maken dat de verzoeker voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3

of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke

elementen, verklaart de commissaris-generaal het verzoek niet-ontvankelijk.

Op 5 december 2016 nam het Commissariaat-generaal inzake uw eerste verzoek om internationale

bescherming een weigeringsbeslissing die op 6 april 2017 integraal door de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen werd bevestigd. In navolging van het Commissariaat-generaal oordeelde de

Raad dat ten gevolge van bedrieglijke elementen in uw verklaringen en in deze van uw zus en

schoonbroer u niet aannemelijk had gemaakt dat uw ontvoering enig verband houdt met de criteria van

de Vluchtelingenconventie, evenmin had u aannemelijk gemaakt dat u geen beroep kon doen op de

bescherming en hulp van de Albanese autoriteiten. Niettegenstaande u in het kader van uw tweede

verzoek toegaf gelogen te hebben over de omstandigheden van uw ontvoering en u aangaf nu tevens

problemen met uw familie te vrezen ten gevolge van uw relatie met een Rom uit Montenegro

moet vastgesteld worden dat er geen nieuwe elementen of feiten aan de orde zijn die de kans

aanzienlijk groter maken dat u voor een erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor

subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt.

Wat betreft uw vrees opnieuw problemen te kennen met uw ontvoerders in geval van een terugkeer

naar Albanië dient opgemerkt te worden dat u ook nu niet aannemelijk heeft gemaakt dat u geen beroep

kan doen op de hulp van en bescherming door de in Albanië aanwezige autoriteiten. U stelt geen

vertrouwen te hebben in de Albanese autoriteiten aangezien uw ontvoerders niet gevat werden en

aangezien de politie niet naar het ziekenhuis kwam nadat u hierom gevraagd had toen uw ontvoerders u

in het ziekenhuis kwamen opzoeken (CGVS I, p. 6 en p. 14). Allereerst dient opgemerkt te worden dat

het loutere feit dat het onderzoek naar uw ontvoerders na drie maanden opgeschort werd omdat uw

belagers niet gevonden werden geenszins volstaat om te besluiten tot enige onwil in het bieden van

bescherming. Dat uw ontvoerders niet gevat werden kan immers te wijten zijn aan tal van factoren. U

beweert dat de belagers eenvoudig opgespoord zouden kunnen worden aangezien u immers

onderzocht werd op sporen en aangezien u de politie de dreigberichten ontvangen via uw telefoon en

facebookaccount had overgemaakt (CGVS II, p. 6). Dergelijk sporenonderzoek en het onderzoek van de

bedreigingen – die volgens u trouwens anoniem of onder verzonnen identiteiten waren (CGVS II, p. 9) –

houden evenwel geen enkele garantie in op het kunnen identificeren en/of vatten van uw belagers.

Verder blijkt dat de politie - nadat deze op de hoogte waren gebracht van uw ontvoering - een

opsporingsbericht hebben verspreid via de televisie en uw ontvoering aan de grensposten hadden

geseind (CGVS II, p. 2). U kan verder niet aangeven welke andere onderzoekhandelingen de politie

heeft gesteld (CGVS II, p. 8). De politie wees uw ouders er bovendien op dat u nood had aan
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psychologische hulp (CGVS I, p. 19). 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 ) blijkt bovendien 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 voor alle etnische

groepen 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. U geeft weliswaar aan dat de politie geen gevolg gaf aan

uw oproepen tot bescherming nadat u in het ziekenhuis opgezocht werd door uw belagers. Uit niets

blijkt evenwel dat indien u in de toekomst opnieuw geconfronteerd zou worden met dergelijk gebrekkig

politieoptreden, u hiervan geen aangifte zou kunnen doen bij de bevoegde instanties daartoe. Uit de

informatie van het Commissariaatgeneraal blijkt immers dat in het geval de Albanese politie haar werk in

particuliere gevallen niet naar behoren zou uitvoeren, er verschillende stappen ondernomen kunnen

worden om eventueel machtsmisbruik door en/of een slecht functioneren van de politie aan te klagen.

Wangedrag van politieagenten wordt immers niet zonder meer gedoogd en kan leiden tot

sanctionerende maatregelen en/of gerechtelijke vervolging. Volledigheidshalve kan worden toegevoegd

dat voorzieningen inzake kosteloze rechtsbijstand in Albanië aanwezig zijn en dat de Albanese overheid

inzet op een verbetering van de daadwerkelijke functionering ervan. Informatie stelt tevens dat,

ofschoon er nog doorgedreven hervormingen aangewezen zijn, er veel politieke wil is om op een

besliste wijze de strijd tegen corruptie aan te gaan en dat Albanië de afgelopen jaren dan ook

verschillende maatregelen en succesvolle stappen ondernomen heeft om corruptie binnen politie en

justitie te bestrijden. Zo werd een anticorruptiestrategie uitgewerkt en werden het wetgevend en

institutioneel kader versterkt. Het aantal onderzoeken naar, vervolgingen van en veroordelingen voor

corruptie, waaronder corruptie bij – soms zelfs hooggeplaatste – functionarissen, nam toe. In het

verleden hebben u, noch uw ouders aangifte gedaan van het door u als gebrekkig

ervaren politieoptreden omdat jullie niet wisten van het bestaan van deze mogelijkheid (CGVS II, p. 8).

U erkent evenwel dat u in de toekomst hier wel gebruik van kan maken (CGVS II, p. 9). Gelet op het

geheel aan voorgaande vaststellingen heeft u aldus niet aannemelijk gemaakt dat u in geval van nieuwe

problemen met uw ontvoerders of in geval van een door u als gebrekkig ervaren politieoptreden geen

beroep kan doen op de in Albanië aanwezige lokale en/of hogere autoriteiten.

Ook wat betreft uw vrees problemen te kennen met uw familie die zich vooreerst ten schande gebracht

voelen door uw ontvoering en uw verkrachting en vervolgens tevens gekant zijn tegen uw traditioneel

huwelijk met een Rom uit Montenegro moet opgemerkt worden dat u niet aannemelijk heeft gemaakt dat

u in geval van moeilijkheden geen beroep zou kunnen doen op de bescherming door en hulp van de

Albanese autoriteiten. U verwees hierbij naar het door u als gebrekkig ervaren optreden van de

autoriteiten in het kader van uw ontvoering waardoor u geen vertrouwen heeft in de politie (CGVS I, p.

14 en CGVS II, p. 13). Wat dit betreft dient evenwel verwezen te worden naar bovenstaande motivering

inzake het optreden van de autoriteiten in het kader van uw problemen met uw ontvoerders. Verder

beweerde u dat de autoriteiten niet zouden optreden omdat uw partner een Rom is en de Roma-

gemeenschap gediscrimineerd wordt (CGVS II, p. 13). Ook hier dient verwezen te worden naar

eerdere vaststellingen en geciteerde informatie waaruit blijkt dat, niettegenstaande er nood is aan een

verbetering van de integratie en de levensomstandigheden van Roma, de Albanese autoriteiten voor

alle etnische groepen wettelijke mechanismen voor de detectie, vervolging en bestraffing van daden van

vervolging garanderen.

Volledigheidshalve kan opgemerkt worden dat de problemen die u in België kende met uw familie geen

afbreuk doen aan de voor u beschikbare beschermingsmogelijkheden in Albanië in geval van

problemen.

Verder dient opgemerkt te worden dat u als bijna 22-jarige vrouw over een zelfredzaamheid beschikt die

u in staat stelt om zelfstandig te wonen in Albanië. Gevraagd of u niet apart, weg van uw familie, kan

wonen, werken en een leven opbouwen wierp u op dat u door uw familie gevonden kan worden en dat u

niet gelooft in de hulp geboden door de Albanese staat die nog steeds uw ontvoerders niet heeft

gevonden (CGVS I, p. 14 en CGVS II, p. 18). Wederom dient wat dit aspect betreft verwezen te worden

naar voorgaande vaststellingen inzake de beschikbare beschermingsmogelijkheden in Albanië. Uit het

geheel van uw verklaringen blijkt dat u louter uit veiligheidsoverwegingen niet in Albanië durft te wonen.

U zegt in staat te zijn om zelf te werken en uw leven te beginnen en te leiden (CGVS II, p. 22). U geeft

duidelijk te kennen dat economische overwegingen u er niet van zouden weerhouden om zelfstandig te

wonen in Albanië. Zo geeft u aan dat uw financiële situatie in België gelijkaardig is als deze die u in
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Albanië zou hebben als u er werk vindt (CGVS II, p. 18). Uw zelfredzaamheid blijkt bovendien uit de

vaststelling dat u in België zowel werk in het zwart als werk verkregen via een interimkantoor verrichtte

(CGVS II, p. 15) en dat u in België psychologische hulp verkreeg nadat u er zelf meermaals om

gevraagd had (CGVS I, p. 13). U geeft ook aan dat u dergelijke hulp in Albanië zou kunnen vragen

(CGVS II, p. 18).

Uw documenten wijzigen voorgaande vaststellingen niet. Dat u in België op de spoedafdeling terecht

kwam en dat uw zwangerschap werd onderbroken staat op zich niet ter discussie. Dat u in België

psychologische hulp kreeg doet geen afbreuk aan uw verklaringen dat u in Albanië eveneens dergelijke

hulp kan vragen. De bundel van documenten van uw eerste verzoek werden reeds in uw eerste verzoek

besproken en kunnen bijgevolg niet beschouwd worden als nieuwe elementen.

Gelet op hetgeen voorafgaat, brengt u geen nieuwe elementen aan die de kans aanzienlijk groter

maken dat u voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in

de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Evenmin beschikt het CGVS over dergelijke elementen.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, verklaar ik uw verzoek om internationale bescherming niet-

ontvankelijk in de zin van artikel 57/6/2, § 1 van de Vreemdelingenwet.

Ik vestig uw aandacht op het feit dat tegen deze beslissing een niet schorsend beroep kan worden

ingediend overeenkomstig artikel 39/70, 2e lid van de Vreemdelingenwet.

Dit beroep dient te worden ingediend binnen een termijn van 10 dagen na de kennisgeving van de

beslissing.

Indien u zich echter op het ogenblik van uw aanvraag in een situatie van vasthouding of detentie bevond

of ter beschikking was gesteld van de regering dient het beroep ingediend te worden binnen een termijn

van 5 dagen na de kennisgeving van de beslissing ( artikel 39/57, § 1, 2e lid, 3° van de

Vreemdelingenwet samen gelezen met artikel 74/8 of 74/9 van dezelfde wet).

Ik breng de minister en zijn gemachtigde ervan op de hoogte dat er, in het licht van de voorgaande

vaststellingen en rekening houdend met alle relevante feiten in verband met de verzoeken om

internationale bescherming van betrokkene en met het volledige administratieve dossier, geen element

bestaat waaruit kan blijken dat een verwijdering of terugdrijving van betrokkene naar zijn land van

nationaliteit of van gewoonlijk verblijf het nonrefoulementbeginsel zou schenden in het licht van de

artikelen 48/3 en 48/4 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 van het Verdrag

betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, van de artikelen 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7 en

57/6/1 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 artikel 27 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 van de artikelen 197, 198 en 199

van de proceduregids van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen. Verzoekende partij gaat in

haar verzoekschrift in op de verschillende motieven van de bestreden beslissing en tracht deze te

verklaren dan wel te weerleggen. Zij steunt zich derhalve tevens op de schending van de materiële

motiveringsplicht.

2.2.1. Vooreerst wijst de Raad erop dat vaste rechtspraak bij de Raad van State stelt dat de

proceduregids van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen geen afdwingbare rechtsregels bevat

zodat verzoekende partij er niet op kan steunen om tot de onwettigheid van de bestreden beslissing te

besluiten (RvS 15 februari 2005, nr. 140.700; RvS 24 mei 2005, nr. 144.825; RvS 9 juni 2005, nr.

145.732).

2.2.2. 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.

2.2.3. De Raad wijst er vooreerst op dat inzake het eerste verzoek om internationale bescherming van

verzoekende partij van 12 oktober 2015 door verwerende partij op 5 december 2016 een beslissing tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus werd

genomen omdat zij geenszins aannemelijk maakte dat zij voor de door haar aangehaalde problemen

geen of onvoldoende beroep kon doen op – of bij een terugkeer naar Albanië beroep zou kunnen doen
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op – de hulp van en/of bescherming door de in Albanië aanwezige autoriteiten. Deze beslissing werd

bevestigd bij arrest nr. 185 155 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van 6 april 2017,

waartegen geen beroep werd aangetekend bij de Raad van State.

Verzoekende partij kan de mogelijkheid om een volgend verzoek om internationale bescherming in te

dienen niet aanwenden om een vorm van beroep in te stellen tegen de definitieve beslissing inzake haar

eerder(e) verzoek(en) (RvS 15 september 2004, nr. 134.977). Bovendien wijst de Raad erop dat bij de

beoordeling van de zaak de commissaris-generaal rekening houdt met alle feitelijke elementen, ook met

deze welke resulteren uit verklaringen afgelegd bij vroegere verzoeken om internationale bescherming.

Geen enkele wetsbepaling verbiedt immers dat, in het kader van een volgend verzoek om internationale

bescherming, uitspraak wordt gedaan op basis van gegevens die in het kader van eerdere verzoeken

om internationale bescherming bekend waren.

De Raad heeft niet de bevoegdheid om opnieuw uitspraak te doen over elementen die reeds in

beslissingen met betrekking tot eerdere verzoeken om internationale bescherming werden beoordeeld

en die, gelet op het feit dat het beroep tegen de desbetreffende beslissingen werd verworpen, als

vaststaand moeten worden beschouwd, behoudens wanneer een bewijselement wordt voorgelegd dat

van aard is om op zekere wijze aan te tonen dat die eerdere beslissingen anders zouden zijn geweest

indien het bewijselement waarvan sprake ten tijde van die eerdere beoordelingen zou hebben

voorgelegen. In het kader van het onderhavige beroep kan enkel worden geoordeeld of de nieuwe

gegevens van aard zijn de vaststellingen die werden gedaan in het kader van het eerste verzoek om

internationale bescherming van verzoekende partij in een ander daglicht te stellen.

2.2.4. Na lezing van het administratief dossier dient te worden vastgesteld dat verzoekende partij in het

kader van haar tweede verzoek om internationale bescherming toegeeft gelogen te hebben over de

omstandigheden van haar ontvoering, doch stelt nog steeds te vrezen voor haar ontvoerders bij een

terugkeer. Tevens vreest zij problemen te kennen met haar familie die zich vooreerst ten schande

gebracht voelt door haar ontvoering en haar verkrachting en tevens gekant is tegen haar traditioneel

huwelijk met een Rom uit Montenegro.

2.2.5. De Raad is van oordeel dat verwerende partij in haar beslissing met recht heeft kunnen besluiten

dat onderhavig verzoek om internationale bescherming geen nieuwe elementen bevat die de kans

aanzienlijk groter maken dat de verzoeker om internationale bescherming voor erkenning als vluchteling

in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor de subsidiaire bescherming in de zin van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet in aanmerking komt. De motieven van de bestreden beslissing

vinden steun in het administratief dossier en zijn deugdelijk.

Uit wat volgt blijkt dat verzoekende partij geen argumenten aanbrengt die de motieven van de bestreden

beslissing op afdoende wijze kunnen weerleggen.

2.2.6.1. Verzoekende partij voert vooreerst aan dat zij wegens de aard van haar problemen, met name

ontvoering en familiale problemen, geenszins kan rekenen op de bescherming vanwege de Albanese

autoriteiten. Verder meent verzoekende partij dat verwerende partij haar verklaringen interpreteert “op

een wijze die voor de verzoekster ongunstigst is” en geen rekening houdt met haar verklaringen waaruit

duidelijk blijkt dat zij niet kan rekenen op bescherming vanwege de Albanese autoriteiten. Meer bepaald

wordt geen rekening gehouden met (i) de afwezigheid van politiebescherming tijdens haar

ziekenhuisopname, (ii) het feit dat de politie de zaak heeft gesloten terwijl zij nog steeds anonieme

bedreigingen ontvangt, en (iii) het ontbreken van steun van de politie. Daarnaast wijst verzoekende partij

nog op de corruptie in het land en de banden tussen de overheid en de georganiseerde misdaad,

stellende dat dit de reden zou kunnen zijn waarom de zaak zonder verdere actie werd afgesloten. Waar

haar in de bestreden beslissing verweten wordt geen klacht te hebben ingediend tegen het gebrekkige

politieoptreden bij de problemen tijdens haar ziekenhuisopname, voert verzoekende partij nog aan dat

dergelijke klacht in theorie mogelijk is, doch in de praktijk geen gevolgen heeft gelet op de

wijdverspreide corruptie in het land. Ter staving van haar betoog voegt verzoekende partij als bijlage bij

haar verzoekschrift verschillende internetartikelen en internationale rapporten omtrent de algemene

situatie in Albanië (bijlagen 3-17 van het verzoekschrift).

2.2.6.2. De Raad wijst er evenwel op dat ook in de bestreden beslissing wordt erkend dat hervormingen

nog steeds nodig zijn, o.a. om corruptie verder aan te pakken en de georganiseerde misdaad te

bestrijden. Doch blijkt uit de “COI Focus” betreffende “Albanië. Algemene situatie” van 27 juni 2018,

waarnaar verwerende partij in haar beslissing verwijst, anderzijds tevens dat in Albanië maatregelen

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

doeltreffendheid te verhogen en dat de Albanese autoriteiten voor alle etnische groepen wettelijke

mechanismen voor de detectie, vervolging en bestraffing van daden van vervolging garanderen. Zij het
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hierbij overigens onderstreept 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. Uit diezelfde informatie blijkt ook dat in het geval de Albanese politie haar werk

in particuliere gevallen niet naar behoren zou uitvoeren, er verschillende stappen ondernomen kunnen

worden om eventueel machtsmisbruik door en/of een slecht functioneren van de politie aan te klagen.

Wangedrag van politieagenten wordt immers niet zonder meer gedoogd en kan leiden tot

sanctionerende maatregelen en/of gerechtelijke vervolging. Ook blijkt dat, ofschoon er nog

doorgedreven hervormingen aangewezen zijn, er veel politieke wil is om op een besliste wijze de

strijd tegen corruptie aan te gaan en dat Albanië de afgelopen jaren dan ook verschillende maatregelen

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

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

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

soms zelfs hooggeplaatste – functionarissen, nam toe.

De door verzoekende partij bijgebrachte informatie (bijlagen 3-17) werpt hierop geen ander licht en toont

evenmin aan dat verzoekende partij wegens de aard van haar problemen niet kan rekenen op de

bescherming vanwege de Albanese autoriteiten.

De Raad bemerkt vooreerst dat het door verzoekende partij bijgebrachte rapport van OSAR

(Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés) d.d. 13 juli 2016 omtrent het fenomeen bloedwraak in Albanië

(bijlage 14 van het verzoekschrift) in casu niet relevant is nu nergens uit blijkt dat verzoekende partij

verwikkeld is in een situatie van bloedwraak.

Verder bemerkt de Raad dat uit het “Rapport de mission en République d’Albanie. Du 3 au 13 juillet

2013” van OFPRA (bijlage 3 van het verzoekschrift), dat dateert uit 2014, en uit het rapport “Albania:

The Albanian State Police (ASP), including its structure and locations; police corruption; police

misconduct; procedures to submit a complaint against police and responsiveness to complaints (2011-

2015)” van de Immegration and Refugee Board of Canada (bijlage 15 van het verzoekschrift), dat

betrekking heeft op de periode 2011-2015, geenszins conclusies kunnen worden getrokken aangaande

de huidige situatie in Albanië.

Waar verzoekende partij een artikel d.d. 25 januari 2016 inzake mensenhandel in Albanië (bijlage 4 van

het verzoekschrift) bijbrengt, benadrukt de Raad dat uit het artikel blijkt dat de Albanese autoriteiten zich

van deze problematiek bewust zijn, dat maatregelen worden genomen teneinde mensenhandel te

bestrijden en dat daders vervolgd en bestraft worden. Er wordt weliswaar gesteld dat het aantal

veroordelingen laag ligt, doch kan dit niet zonder meer worden geweten aan een onwil in hoofde van de

Albanese autoriteiten om dienaangaande op te treden, nu er in het artikel op gewezen wordt dat

mensenhandel moeilijk te bewijzen valt.

Wat betreft het bijgebrachte rapport omtrent huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen d.d. december

2018 (bijlage 9 van het verzoekschrift), stelt de Raad vast dat uit het rapport blijkt dat de Albanese

overheid ook wat deze problematiek betreft inspanningen levert om bescherming te bieden en huiselijk

geweld en geweld tegen vrouwen te bestrijden.

Daar waar verzoekende partij ten slotte nog verschillende artikelen en rapporten bijbrengt inzake het

bestaan van banden tussen de criminele wereld en de politieke en justitiële wereld en inzake corruptie in

Albanië (bijlagen 5-8 en 11-15 van het verzoekschrift), dient te worden vastgesteld dat ook uit deze

informatie de maatregelen blijken die Albanië de afgelopen jaren heeft genomen teneinde deze

problemen te bestrijden. Zo blijkt onder meer uit een door verzoekende partij bijgebracht artikel d.d. 16

juli 2018 (bijlage 8 van het verzoekschrift) dat men gestart is met een grootschalige doorlichting van 800

rechters en aanklagers en dat een rechter van het Grondwettelijk Hof uit zijn functie ontheven is omdat

hij banden bleek te hebben met de criminele wereld.

Voorts onderstreept de Raad dat in de bestreden beslissing reeds wordt opgemerkt dat het loutere feit

dat het onderzoek naar haar ontvoerders na drie maanden opgeschort werd omdat haar belagers niet

gevonden werden geenszins volstaat om te besluiten tot enige onwil in het bieden van bescherming.

Verwerende partij wijst er dienaangaande op dat het gegeven dat haar ontvoerders niet gevat werden

immers te wijten kan zijn aan tal van factoren. Dat corruptie de oorzaak zou zijn van het afsluiten van de

zaak, betreft slechts een blote bewering van verzoekende partij. Zij het bovendien benadrukt dat, zoals

ook in de bestreden beslissing wordt opgemerkt, noch verzoekende partij, noch haar ouders, in het

verleden aangifte hebben gedaan van het door hen als gebrekkig ervaren politieoptreden, omdat zij niet

zouden hebben geweten van het bestaan van deze mogelijkheid, doch dat verzoekende partij zelf erkent

dat zij in de toekomst hier wel gebruik van kon maken. Waar verzoekende partij dienaangaande in haar

verzoekschrift stelt dat een klacht indienen tegen het gebrekkige politieoptreden geen zin heeft gelet op

de corruptie in het land, wijst de Raad erop dat uit voormelde “COI Focus. Albanië. Algemene situatie”
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van 27 juni 2018 duidelijk blijkt dat er wel degelijk verschillende stappen kunnen ondernomen worden

om eventueel machtsmisbruik door en/of een slecht functioneren van de politie aan te klagen, dat

wangedrag van politieagenten niet zonder meer wordt gedoogd en kan leiden tot sanctionerende

maatregelen en/of gerechtelijke vervolging en dat in Albanië tevens verschillende maatregelen

worden/werden genomen om corruptie binnen politie en justitie te bestrijden. Gelet op deze informatie,

kan verzoekende partij geenszins volstaan met een verwijzing naar de corruptie in het land om aan te

tonen dat zij het gebrekkige politieoptreden niet kan aanklagen.

2.2.7.1. Voorts betoogt verzoekende partij dat zij niet kan rekenen op de bescherming vanwege de

Albanese autoriteiten, aangezien zij door haar huwelijk met een Roma zelf beschouwd zal worden als

een Roma. Verwijzend naar verschillende internationale rapporten die zij als bijlage bij haar

verzoekschrift voegt (bijlagen 10, 16 en 17), stelt verzoekende partij dat er in Albanië nog steeds sprake

is van discriminatie van Roma, onder andere wat betreft de toegang tot justitie.

2.2.7.2. De Raad is evenwel van oordeel dat de door verzoekende partij bijgebrachte informatie (bijlagen

10, 16 en 17 van het verzoekschrift) niet volstaat om aan te tonen dat verzoekende partij, die zelf geen

Roma is, louter omwille van het feit dat zij gehuwd is met een Roma, voor de door haar aangehaalde

problemen geen of onvoldoende beroep zou kunnen doen op de hulp van en/of bescherming door de in

Albanië aanwezige autoriteiten.

2.2.8. Wat betreft nog de verwijzing van verzoekende partij naar het arrest nr. 221 128 van de Raad

voor Vreemdelingenbetwistingen van 14 mei 2019, wijst de Raad erop dat dit arrest een individueel

geval betreft en geen bindende precedentwaarde heeft. Het verzoek om internationale bescherming van

verzoekende partij dient op individuele wijze te worden beoordeeld.

2.2.9. Daar waar verzoekende partij meent dat artikel 27 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 (opgeheven bij 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 (BS 11 juli 2018) en thans geregeld in

artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet) werd geschonden, is de Raad evenwel van oordeel dat

verzoekende partij, zoals blijkt uit wat voorafgaat, niet aantoont dat verwerende partij de feiten en

omstandigheden eigen aan de zaak op niet correcte wijze zou hebben beoordeeld en geen rekening zou

hebben gehouden met haar verklaringen en de door haar neergelegde documenten.

2.2.10. Waar verzoekende partij in haar verzoekschrift de schending aanhaalt van artikel 48/7 van de

Vreemdelingenwet, dat bepaalt dat het feit dat een asielzoeker reeds werd vervolgd of ernstige schade

heeft ondergaan, of reeds rechtstreeks bedreigd is met dergelijke vervolging of met dergelijke schade,

een duidelijke aanwijzing vormt voor een gegronde vrees voor vervolging/een reëel risico op het lijden

van ernstige schade, ziet de Raad niet in op welke wijze de bestreden beslissing voormeld artikel

schendt nu in casu immers wordt vastgesteld dat verzoekende partij niet aannemelijk maakt dat zij voor

de door haar aangehaalde problemen geen of onvoldoende beroep kon doen op – of bij een terugkeer

naar Albanië beroep zou kunnen doen op – de hulp van en/of bescherming door de in Albanië

aanwezige autoriteiten. Verzoekende partij laat overigens geheel na in haar verzoekschrift te

verduidelijken op welke wijze de bestreden beslissing artikel 48/7 van de Vreemdelingenwet schendt en

beperkt zich tot een loutere verwijzing naar voormelde wetsbepaling.

2.2.11. Gelet op het geheel van wat voorafgaat, treedt de Raad verwerende partij bij waar deze besluit

dat verzoekende partij geen nieuwe elementen aanbrengt die de kans aanzienlijk groter maken dat zij

voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 van dezelfde wet in aanmerking komt.

2.2.12. Het middel kan 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.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twaalf december 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


