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nr. 230 209 van 16 december 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat R. JESPERS

Broederminstraat 38

2018 ANTWERPEN

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVe KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Albanese nationaliteit te zijn, op 28 november 2019

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

van 14 november 2019.

Gelet op de artikelen 39/77 en 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 nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 5 december 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

11 december 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken S. VAN CAMP.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. KIWAKANA loco advocaat

R. JESPERS, en van attaché I. SNEYERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoeker werd in 2018 de toegang tot het Belgische grondgebied geweigerd en is toen zonder verzet

weer naar Tirana gevlogen.

1.2. Verzoeker is volgens zijn verklaringen op 23 september 2019 België binnengekomen. Op 15 oktober

2019 werd, na een politiecontrole, de beslissing genomen houdende een bevel om het grondgebied te

verlaten met vasthouding met het oog op verwijdering, alsook de beslissing houdende een inreisverbod

van twee jaar. Verzoeker is SIS-geseind door Frankrijk tot 2 mei 2022.

1.3. Hij diende op 17 oktober 2019 een verzoek om internationale bescherming in. Verzoekers

vingerafdrukken werden op 6 november 2014 genomen in Zweden (Eurodac).
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Verzoeker is in het bezit van een Albanees paspoort, afgegeven op 10 augustus 2010, geldig tot 9

augustus 2020. Op 21 oktober 2019 werd de beslissing genomen tot het vasthouden van verzoeker in

een welbepaalde plaats.

1.4. Op 14 november 2019 nam de commissaris-generaal de beslissing “verzoek kennelijk ongegrond”.

Deze beslissing, die verzoeker op 18 november 2019 ter kennis werd gebracht, is de bestreden beslissing

die luidt als volgt:

“Asielaanvraag: 17/10/2019

Overdracht CGVS: 25/10/2019

Dit dossier betreft een situatie waarvoor artikel 57/6, §2 van de Vreemdelingenwet voorschrijft dat bij

voorrang een beslissing wordt genomen. Op basis van artikel 57/6/1, § 1 van de Vreemdelingenwet, werd

er een versnelde procedure toegepast in dit dossier.

In het kader van uw verzoek om internationale bescherming werd er op 5 november 2019 van 14.00 uur

tot 17.00 uur met u een persoonlijk onderhoud gehouden door het Commissariaat-Generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) via videoconferentie. U werd bijgestaan door een tolk die het

Albanees machtig is. Uw advocate, meester Rahou Enara (loco meester Raf Jespers) was aanwezig

gedurende het volledig persoonlijk onderhoud.

A. Feitenrelaas

U verklaart Albanees staatsburger te zijn en sinds meer dan twintig jaar in Domje, gelegen in Tirana te

wonen. Uw echtgenote C. Z. en drie dochters verblijven momenteel in Domje.

Sinds 2009 bent u in een conflict met de bende van E. S. verwikkeld. Omdat u optrok met een vriend uit

uw wijk E. L., die de neef is van A. L. met wie E. S. in een bloedwraak verwikkeld is, werd er gedacht dat

u ook tot die groep behoorde. In 2009 stond u op het punt om een café te verlaten toen u bij het buitengaan

benaderd werd door A. G. en een andere persoon, die tot de bende van E. S. behoorden. Ze spraken u

aan, zeiden u dat ze iets wilden bespreken met u en trokken aan uw arm. Uw vriend kwam net buiten en

de situatie ontaardde in geduw. Nadat jullie uiteen gehaald werden door andere mensen en u met de auto

wilde vertrekken, kwamen ze naar buiten en beschoten ze u met een pistool. U was gewond en ging naar

het ziekenhuis. Er zit nog steeds een kogel in uw been naar aanleiding van deze gebeurtenis. De volgende

dag kwam de politie naar het ziekenhuis om u te ondervragen. U deed aangifte. Zowel u als andere

getuigen legden een verklaring af. Uit het vonnis van de rechtbank van het gerechtelijk

arrondissement Tirana d.d. 14 december 2009 blijkt dat twee daders veroordeeld werden tot een

geldboete en de derde tot negen maanden gevangenisstraf. In 2013 werd u beschoten vanuit een wagen

in de buurt van Vorë city park. U ging naar politiecommissariaat nummer twee en deed aangifte. Gezien

u nooit opgeroepen bent, meent u dat er niets met deze klacht gebeurd is. Er werd niemand aangehouden.

In 2014 werd u beschoten toen u met de auto op weg was naar Rinas. Een zwarte wagen met Duitse

nummerplaten en getinte ruiten kwam naast u rijden. De ramen gingen naar beneden en men poogde op

u te schieten. U wist te ontkomen door snel in een straatje te rijden. U belde naar de politie van de zone,

die ter plaatse kwam. U deed een aangifte. Toen u zei dat het ging om een auto met een Duitse

nummerplaat, kreeg u als repliek dat de nummerplaat niet opgeschreven zou worden omdat die

waarschijnlijk vals was. U meent dat er niets gebeurde met deze aangifte. Zestien of zeventien maanden

later reed u met de wagen op een weg. U zag op een bepaald moment een wagen die gestopt was en u

kon niet verder rijden. Toen u uitstapte om te kijken wat er gebeurde, kwam er iemand achter u die u sloeg

met een ijzeren voorwerp. U verloor uw bewustzijn. Er passeerde uiteindelijk iemand die u naar een vrouw

in de wijk bracht die als verpleegster werkt. Zij verzorgde uw wonden, waaraan u tot de dag van vandaag

littekens aan uw hoofd overhoudt. Toen u vertrok uit het huis van deze vrouw, ontmoette u de wijkagent.

Hij zag uw verband en vroeg u wat er gebeurd was. U vertelde het hem en hij gaf aan dat dat gebeurt als

men zich niet rustig houdt. Hierop besloot u om het zo te laten en geen aangifte te doen.

Sinds 2009 verbleef u regelmatig in het buitenland, onder meer in Kosovo, Macedonië, Servië,

Zwitserland, Italië, België, Zweden, Duitsland, Nederland en Oostenrijk. U keerde vaak terug naar Albanië,

na drie of zes maanden. U verbleef dan telkens weer in Albanië voor hoogstens een maand. In 2015 werd

uw paspoort ingehouden in Zweden en werd u gerepatrieerd naar Albanië. Op 2 maart 2018 reisde u van

Albanië naar België, waar u in Zaventem de toegang geweigerd werd.

Uit de documenten in uw administratief dossier blijkt dat u aangaf dat u zo snel mogelijk terug wilde

vertrekken en op 7 maart 2018 werd u per vliegtuig naar Albanië teruggeleid.
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Op 24 maart 2019 werd u vanuit Frankrijk naar Albanië gerepatrieerd. U vroeg dat men uw paspoort zou

teruggeven opdat u zelf kon terugkeren naar Albanië. Op 28 maart 2019 verliet u Albanië opnieuw en

verbleef u eerst twee of drie maanden in Duitsland, vervolgens in Nederland, waarna u ongeveer

anderhalve maand geleden naar België kwam. Nadat u in België aangehouden werd door de politie,

diende u een verzoek om internationale bescherming in op 17 oktober 2019.

In het kader van uw verzoek om internationale bescherming legt u de volgende documenten voor: uw

paspoort (uitgiftedatum 10/08/2010), uw rijbewijs, een document van het militair ziekenhuis van Tirana

d.d. 28 oktober 2019, een vonnis van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Tirana d.d. 14

december 2009 en een artikel dat gaat over de gebeurtenis waarbij u gewond raakte in 2009.

Bij terugkeer naar Albanië vreest u dat u vermoord zult worden door de bende van E. S. U meent geen

beroep te kunnen doen op de autoriteiten omdat u in het verleden onvoldoende geholpen werd en

omdat de bende van E. S. beschermd wordt door de autoriteiten.

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, evenals dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in

uw hoofde heeft kunnen identificeren.

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.

Hoewel u tijdens het persoonlijk onderhoud aanhaalt zich bepaalde zaken niet te kunnen herinneren

en daarbij verwijst naar geheugenproblemen (notities persoonlijk onderhoud, d.d. 05/05/2019, CGVS, p.

4, 7, 19), dient vastgesteld te worden dat u geen begin van bewijs voorlegt om deze beweerde

geheugenproblemen te ondersteunen. U toont dan ook geenszins aan dat u niet in de mogelijkheid

verkeerde een coherent en consistent relaas naar voor te brengen.

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

verzoek om internationale bescherming kennelijk ongegrond is.

Bij terugkeer naar Albanië vreest u dat u vermoord zult worden door de bende van E. S. (CGVS, p. 11).

U bent er evenwel niet in geslaagd om aan te tonen dat u omwille van deze reden een reëel risico op

ernstige schade of een gegronde vrees voor vervolging heeft.

Vooreerst dient opgemerkt te worden dat, hoewel het CGVS niet twijfelt aan het feit dat u in 2009

beschoten werd door A. G., zoals uitgelegd en aangetoond door het vonnis dat echter wel ietwat verschilt

van uw versie van de feiten, door het ziekenhuisdocument en door het artikel, er, zoals verder blijkt, heel

wat vragen rijzen bij de geloofwaardigheid van de latere incidenten die u te beurt zouden zijn gevallen.

Zo wordt de geloofwaardigheid van de keren dat er op u geschoten werd in 2013 en 2014 en van het

incident waarbij u werd geslagen met een ijzeren voorwerp reeds op de helling gezet doordat u geen

documenten neerlegt om deze gebeurtenissen te staven. Nochtans gaf u aan dat u van de keren dat er

op u geschoten werd in 2013 en 2014 een aangifte deed bij de politie. Als reden voor het ontbreken van

bewijzen van deze aangiftes stelt u dat uw broer probeerde ze drie, vier of vijf dagen voor uw onderhoud

op het CGVS te bekomen bij het politiecommissariaat (CGVS, p. 9), maar dat hij ze niet kreeg.

De politie zou gezegd hebben dat het niet toegelaten was om ze te geven zonder er een verdere uitleg bij

te geven (CGVS, p. 9). Jullie lieten echter na om verdere stappen te ondernemen om deze documenten

te bekomen en wonnen geen advies in over hoe jullie de documenten zouden kunnen bekomen (CGVS,

p. 9).
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De vaststelling dat u geen begin van bewijs voorlegt om uw beweerde contacten met de politie naar

aanleiding van de verschillende incidenten aan te tonen, zet de geloofwaardigheid van deze feiten op de

helling. Het incident uit 2009 zelf, waarbij de Albanese autoriteiten nota bene hebben opgetreden zoals

blijkt uit het vonnis, betreft dan ook een incidentele gebeurtenis die dateert van reeds tien jaar geleden.

Bijgevolg kan deze dan ook bezwaarlijk als uw rechtstreekse vluchtaanleiding beschouwd worden. Dit feit

is bovendien te ver in de tijd gesitueerd om nog deel uit te maken van uw actuele vrees voor vervolging.

Inzake de latere incidenten dient er aangestipt te worden dat de geloofwaardigheid ervan verder wordt

ondermijnd doordat uw houding niet in overeenstemming gebracht kan worden met of niet getuigt van het

hebben van een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of het bestaan

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

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

van herkomst mag 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. U gaf

immers aan dat u sinds uw problemen begonnen in 2009 tot op heden in Kosovo, Macedonië, Servië,

Zwitserland, Italië, België, Zweden, Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Frankrijk en misschien ook

Noorwegen verbleef, telkens zonder er een verzoek om internationale bescherming in te dienen (CGVS,

p. 4, 6). De reden die u hiervoor aanhaalt, dat u bang was om gerepatrieerd te worden en een

inreisverbod te krijgen kan u nalaten niet vergoelijken (CGVS, p. 6). Hoewel ook uit de gegevens van

Eurodac blijkt dat u in Zweden een verzoek om internationale bescherming indiende, zegt u zelf dat dat

niet zo is. U stelt dat uw paspoort er in 2015 ingehouden werd en dat u daarmee enkel maar uw paspoort

terug wou krijgen (CGVS, p. 6). Ook toen u tegengehouden werd door de autoriteiten in Frankrijk in 2019,

koos u er zelf voor om terug naar Albanië te gaan (CGVS, p. 6, 7). Gepeild waarom u er voor koos om

terug te gaan naar Albanië vanuit Zweden en Frankrijk, zegt u dat u niets anders te zoeken had, dat ze

uw paspoort inhielden en dat u niet kan leven zonder uw vrouw en dochters (CGVS, p. 7). Uit uw

administratief dossier en uw verklaringen blijkt dat u ook aan de Belgische autoriteiten, toen u de toegang

tot België geweigerd werd op 2 maart 2018, aangaf dat u zo snel mogelijk wilde vertrekken en naar Albanië

teruggeleid wilde worden. Dat u zelfs op deze momenten verkoos om naar Albanië terug te keren en

besliste geen verzoek om internationale bescherming in te dienen valt geenszins te rijmen met de door

u beweerde vrees. Van een persoon die daadwerkelijk een risico op vervolging en/of ernstige schade in

zijn land van herkomst loopt mag redelijkerwijze worden verwacht dat hij, na aankomst in landen die de

Conventie van Genève hebben ondertekend en die de beschermingsmodaliteiten die erin voorzien zijn

toepassen, zo snel mogelijk een beroep doet op deze beschermingsmogelijkheden. Dat u dat meermaals

gedurende al die jaren heeft nagelaten, is dan ook een houding die geenszins in overeenstemming te

brengen is met een gegronde vrees voor vervolging of ernstige schade. Uiteindelijk diende u in België pas

een verzoek om internationale bescherming in nadat u al een maand en een week op Belgische bodem

was en nadat u aangehouden was door de politie (CGVS, p. 6). Bovenstaande vaststelling ondermijnt dan

ook de geloofwaardigheid van uw opgeworpen vrees in ernstige mate.

De geloofwaardigheid van de door u beweerde incidenten komt verder op de helling te staan door de

vaststelling dat u frequent terugreisde naar Albanië. Hoewel u sinds 2009 meerdere incidenten

meemaakte waarbij men u op u schoot en het op u gemunt had, bleef u ondanks de door u ondervonden

incidenten voortdurend naar Albanië terugkeren. Zo geeft u aan dat u sinds 2009 tot op heden heel vaak

teruggekeerd bent naar Albanië (CGVS, p. 4). Nu eens keerde u na drie maanden terug, dan weer na zes

maanden (CGVS, p. 4). Wanneer u dan in Albanië verbleef zou u daar hoogstens een maand verblijven

(CGVS, p. 4). Ook in 2018 en in maart 2019 keerde u nog eens terug naar Albanië (CGVS, p. 4). Aan u

voorgelegd waarom u altijd naar Albanië terugkeerde als er meermaals een aanslag op uw leven gepleegd

werd, zegt u dat het was om uw kinderen te zien en om bij uw gezin te zijn (CGVS, p. 18). Gepeild of u

dan niet buiten Albanië met uw gezin kon afspreken, meent u dat dat niet mogelijk was omdat de kinderen

klein zijn en door de economische omstandigheden (CGVS, p. 18). Gelet op de ernst van de door u

beweerde incidenten en de regelmaat ervan komt deze uitleg bijzonder weinig overtuigend over wat de

geloofwaardigheid van de door u beweerde vrees andermaal ondermijnt.

Opvallend is ook dat u uw problemen met de bende van E. S. tijdens het persoonlijk onderhoud op het

CGVS wijt aan een bloedwraak waarin u betrokken zou zijn geraakt (CGVS, p. 10) terwijl u daar bij

uw eerdere interview bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) met geen woord over repte (Vragenlijst

DVZ, d.d. 23 oktober 2019). Deze anomalie doet afbreuk aan de geloofwaardigheid van deze bewering.

Nochtans gaf u bij aanvang van uw persoonlijk onderhoud op het CGVS aan dat uw vorige interview goed

verlopen was en dat u in het kort de redenen kon vertellen waarom u niet naar Albanië terug kon (CGVS,

p. 3). In het vonnis dat u voorlegt wordt bovendien geen gewag gemaakt van een bloedwraak waarin u

betrokken zou zijn.
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Het feit of u al dan niet omwille van een bloedwraak geviseerd zou worden bij terugkeer naar Albanië is

allerminst een klein detail dat u zomaar zou vergeten te zeggen telkens wanneer naar uw asielmotieven

wordt gevraagd. De vaststelling dat u dit bij de DVZ echter achterwege liet, doet sterk afbreuk aan de

geloofwaardigheid ervan. Ook het schietincident van 2013 vermeldde u niet tijdens uw interview met de

Dienst Vreemdelingenzaken (Verklaring DVZ d.d. 23 oktober 2019). De reden die u daarvoor aanhaalt,

dat u alles kort moest vertellen (CGVS, p. 19), doet geen afbreuk aan de vaststelling dat het opmerkelijk

is dat u deze gebeurtenis, waarbij u met een wapen beschoten werd niet vermeldde, aangezien uit uw

verklaringen blijkt dat u over andere zaken wel gedetailleerd vertelde.

Inzake het laatste incident dat u meemaakte werd bovendien een tegenstrijdigheid opgemerkt in uw

verklaringen. U plaatste dit incident in eerste instantie 6 of 7 maanden na de keer dat u beschoten werd

in 2014 (Verklaring DVZ, vraag 5). Tijdens uw onderhoud op het CGVS meent u echter dat het 16 of 17

maanden was na de keer dat u beschoten werd in 2014 (CGVS, p. 11). Hiermee geconfronteerd, meent

u dat u telkens 16 of 17 maanden zei (CGVS, p. 19). U stelt dat het misschien verkeerd begrepen werd

en wijt dit aan een soort tumor in uw neus, die gevolgen heeft voor uw uitspraak (CGVS, p. 19). Dat uw

uitspraak niet duidelijk zou zijn, blijkt nochtans geenszins uit het persoonlijk onderhoud. Bovendien legt u

geen begin van bewijs voor om dit aan te tonen, hoewel u aangeeft dat u aan dit incident een litteken aan

uw hoofd overgehouden heeft (CGSV, p. 11, 18). Zoals eerder gemeld meldde u bij aanvang van uw

onderhoud op het CGVS ook niets over eventuele fouten in het verslag van de DVZ.

Wat er ook zij, er dient opgemerkt te worden dat u niet aannemelijk gemaakt heeft dat u voor de door

u aangehaalde problemen – of bij een eventuele herhaling van dergelijke problemen in geval van een

terugkeer naar Albanië– 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 dat er aldus zwaarwegende gronden

zouden zijn om aan te nemen dat er in geval van een eventuele terugkeer naar Albanië voor u sprake zou

zijn van een vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie of het bestaan van een reëel risico op het

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

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 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.

U meent dat u niet op de Albanese autoriteiten zou kunnen rekenen omdat de Albanese autoriteiten de

bende van E. S. beschermen en omdat u in het verleden niet door hen geholpen werd (CGVS, p. 18).

Geen van deze door u aangehaalde redenen kunnen echter weerhouden worden om te besluiten dat u

niet zou kunnen rekenen op de hulp van de Albanese autoriteiten.

Wat betreft uw beweringen dat de bende van E. S. beschermd zou worden door de Albanese autoriteiten

(CGVS, p. 18), dient er vooreerst op gewezen te worden dat uit de informatie die toegevoegd werd aan

het administratief dossier blijkt dat E. S. – de leider van de bende (CGVS, p. 10)- zelf veroordeeld werd

tot een gevangenisstraf van 14 jaar die hij momenteel uitzit en dat ook vier van zijn

kompanen gevangenisstraffen van 9 tot 12 jaar kregen. Uw uitlating, dat het de Amerikaanse ambassade

is die hem naar de gevangenis stuurde en niet de Albanese overheid (CGVS, p. 18) is niet ernstig en kan

op geen enkele wijze afbreuk doen aan het optreden van de Albanese autoriteiten.

Bovendien dient aangestipt te worden dat uw uitleg over de contacten tussen de autoriteiten en de bende

van E. S. weinig overtuigend is. Hoewel u stelt dat de procureur, rechter en de overheid allemaal

hun mensen zijn (CGVS, p. 13, 14), slaagt u er allerminst in deze bewering te concretiseren. Zo stelt u

dat u de rechter en de procureur niet persoonlijk kent, maar leidt u het feit dat E. S. banden heeft

met staatsinstellingen af uit het gegeven dat hij voor niets vervolgd werd en toen hij wel vervolgd werd, dit

door de Amerikaanse ambassade was (CGVS, p. 14). Zoals eerder aangestipt overtuigt dit niet.

Wederom gepeild naar namen van personen binnen de autoriteiten die connecties zouden hebben met

de bende van S., zegt u dat u geen concrete namen kunt geven (CGVS, p .14).
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U voegt er uiteindelijk aan toe dat mensen er wel over spraken en dat u hoorde dat S. T. en E. R.dicht bij

hem zouden staan (CGVS, p. 14).

Overigens 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 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. Hoewel u aangaf dat u meende geen beroep te

kunnen doen op de Albanese autoriteiten omdat de bende van E. S. banden heeft met de overheid, dat

er beïnvloeding was van personen van hogerop en dat u zelfs meent dat A. G. het op een akkoordje gooide

met de procureur, heeft u dit nooit ergens aangekaart (CGVS, p. 8, 14, 17). Uw uitlating, dat er dan TNT bij

u thuis geplaatst zou worden, kan niet weerhouden worden als vergoelijking voor uw nalaten (CGVS, p.

14). Indien iets niet wordt aangekaart kan er ook niet tegen opgetreden worden. Ook uw uitlating dat het

in Albanië niet mogelijk is om het aan te kaarten indien u meent dat personen beïnvloed worden, kan in

het licht van de bovenstaande informatie niet weerhouden worden (CGVS, p. 17). Uw beweringen dat het

niet gelukt zou zijn om in beroep te gaan tegen dit vonnis omdat ze machtige mensen bij de overheid

kennen hetgeen u afleidt uit de straffen die ze kregen, dat een beroep slechts een mogelijkheid op papier

is en dat ze u voor de rechtbank zouden kunnen vermoorden (CGVS, p. 8), kunnen dan ook niet

overtuigen.

Ondanks uw mening dat u in het verleden niet geholpen werd door de Albanese autoriteiten, dient

bovendien vastgesteld te worden dat de Albanese autoriteiten wel degelijk optraden in uw voordeelt.

Aangaande de keer dat er op u geschoten werd in 2009 zegt u dat u en ook andere getuigen een verklaring

aflegden bij de politie (CGVS, p. 8). Uit het vonnis dat u voorlegt blijkt bovendien dat de zaak grondig

onderzocht werd. Zo vonden de volgende onderzoeken plaats: een plaatsonderzoek, een onderzoek van

uw voertuig, een onderzoek van de materiële bewijzen, ballistische expertises, een medisch onderzoek.

Van zesentwintig personen werd een PV van hun verklaringen opgesteld. Hoewel u zegt dat de daders

niet gestraft werden en dat ze er slechts met geldboetes van af kwamen (CGVS, p. 8, 13) blijkt uit het

vonnis dat twee van de daders een geldboete kregen en dat A. G. een gevangenisstraf van negen

maanden opgelegd kreeg. Hiermee geconfronteerd, laat u blijken dat het uitvoeren van de

gevangenisstraf van A. G. niet correct verliep. Deze stelling kan u echter opnieuw niet geloofwaardig

maken (CGVS, p. 8). U zegt achtereenvolgens dat hij waarschijnlijk nog geen maand in de gevangenis

zat en voegt er even later aan toe dat hij waarschijnlijk helemaal niet in de gevangenis zat (CGSV, p. 8).

U meent dat u zich niet informeerde omdat u andere problemen had (CGVS, p. 8). Even later meent u

dan weer dat hij nog geen twee maanden in de gevangenis zat (CGVS, p. 9). Dat uw verklaringen over

hoe lang A. G. in de gevangenis zat doordrongen zijn van de woorden ‘waarschijnlijk’ en ‘ik heb me niet

geïnformeerd’, wekt het vermoeden dat u slechts een blote bewering oppert. Bovendien werd vastgesteld

dat u aangaf dat u geen stappen ondernam om aan te kaarten dat A. G. vroeger vrijgekomen zou zijn

(CGVS, p. 8).

Wat de pogingen om u neer te schieten in 2013 en 2014 betreft, meent u dat u in beide gevallen aangifte

deed bij de politie, maar dat de autoriteiten niets deden (CGVS, p. 15, 16). Zoals eerder aangehaald zet

de vaststelling dat u geen begin van bewijs voorlegt om deze voorvallen te staven de geloofwaardigheid

ervan ten zeerste op een helling. Hoe dan ook zijn uw verklaringen niet van die aard dat er uit afgeleid

zou kunnen worden dat de autoriteiten niets ondernomen zouden hebben indien waargebeurd. In beide

gevallen meent u dat er niets gebeurd is omdat u niet opgeroepen werd en er geen verdere vragen kreeg

over de gebeurtenis (CGVS, p. 15, 16). Bij het incident van 2013 liet u echter na om informatie in te winnen

over wat er gebeurde met uw klacht en ondernam u geen verdere stappen (CGVS, p. 15, 16).

Bij het incident van 2014 meent u dat u enkele dagen later een agent tegenkwam die u zei dat er geen

nieuws was, maar informeerde u zich verder niet over wat er gebeurde met uw aangifte (CGVS, p. 16). U

ondernam geen verdere stappen (CGVS, p. 17). Louter uit het feit dat u niets vernomen zou hebben, kan

echter niet zomaar aangenomen worden dat de politie geen stappen ondernam.
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Bij het laatste incident dat u vermeldde heeft u, op een informeel gesprek met een agent die u toevallig

tegen kwam op straat na, geen stappen ondernomen om de politie te informeren en heeft u geen klacht

ingediend aangaande de beweerde gebeurtenissen (CGVS, p. 16, 17). De bedoeling van het indienen

van een klacht bestaat er precies in 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. Dat u dit niet

deed omdat u de eerste keer geen oplossing vond, kan niet aanvaard worden als vergoelijking voor uw

nalaten (CGVS, p. 17).

In het licht van uw verklaringen dat u buiten de door u aangegeven keren geen beroep deed op de

Albanese autoriteiten en dat u het naar uw mening onvoldoende optreden van de autoriteiten niet

aankaartte (CGVS, p. 17) dient vastgesteld te worden dat u de beschermingsmogelijkheden in Albanië

niet uitgeput heeft (CGSV, p. 17). Uw uitleg, dat u de onvoldoende werking van de politie in Albanië

nergens kan aankaarten en dat het in Albanië niet functioneert zoals in België maar dat ze u bij een

probleem altijd doorverwijzen naar het commissariaat snijdt geen hout (CGVS, p. 17).

Gezien u meent dat uw problemen met E. S. kaderen in een bloedwraak (CGVS, p. 10, 12), kan er ook

nog op gewezen worden dat 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-contemporaryalbania- characterisation-prevalence-and-

response-state of https://www.cgvs.be/nl ) blijkt dat 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.

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.

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
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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.

De documenten die u voorlegt slagen er niet in om voorgaande vaststellingen te wijzigen. Uw paspoort

en identiteit bevestigen slechts uw identiteit, die hier niet ter discussie staat. Het document van het militair

ziekenhuis van Tirana d.d. 28 oktober 2019, het vonnis van de rechtbank van het gerechtelijk

arrondissement Tirana d.d. 14 december 2009 en het artikel over de gebeurtenis waarbij u gewond raakte

in 2009, zeggen niets over de incidenten nadien en doen geen afbreuk aan de conclusie dat u niet

aannemelijk maakte dat u bij terugkeer naar Albanië geen beroep zou kunnen doen op de bescherming

van de autoriteiten in Albanië.

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

2.1.1. Verzoeker voert in een enig middel een schending aan van de volgende bepalingen:

“- Schending van artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van

bestuurshandelingen. Schending van artikel 62 van de Vreemdelingenwet. Schending van het materiële

motiveringsbeginsel. Schending van de zorgvuldigheidsplicht. Schending van het redelijkheidsbeginsel.

- Schending van artikel 3 EVRM.

- Schending van de art. 48/3, art. 48/4, art. 57/6/1 §1, §2 en §3 van de Vreemdelingenwet.

- Schending van artikel l.A.2. van het internationaal verdrag betreffende de status van vluchtelingen van

28 juli 1951.

- Schending van de richtlijnen van de UNHCR, Note on Burden and Standard of Proof”.

Hij licht toe als volgt:

“Eerste onderdeel,

Ten eerste,

Het betreft een beslissing van kennelijk ongegrond verklaring van de aanvraag.

De beslissing verwijst naar artikel 57/6/1,§1 van de vreemdelingenwet om een versnelde procedure te

motiveren, en met name naar het gegeven dat verzoeker afkomstig is uit een veilig land Albanië.

Voor een versnelde procedure is dit een afdoend motief.

Op het einde van de beslissing wordt dan toepassing gemaakt van artikel 57/6/1 §2 vreemdelingenwet

om het verzoek kennelijk ongegrond te verklaren.

De wetgeving is evenwel ruimer in haar toepassing.

Artikel 57/6/1,§1 b stelt inderdaad dat de CGVS een versnelde procedure kan toepassen zo iemand uit

een veilig land komt.

Evenwel dient hierbij rekening te worden gehouden met artikel 57/6/1 §3 die bepaalt dat bepaalt: “De

CGVS 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 situatie 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.”

Artikel 57/6/1 §3 vreemdelingenwet is niet opgenomen in de bestreden beslissing. De bestreden beslissing

motiveert niet vanuit de voorwaarden die in dat artikel zijn opgenomen.
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In feite verplicht artikel 57/6/1 §1, §2 en §3 vreemdelingenwet tot een dubbel onderzoek: enerzijds moet

worden nagegaan of verzoeker uit een veilig land komt en kan de versnelde procedure worden toegepast

en het verzoek kennelijk ongegrond worden verklaard; anderzijds moet onderzocht worden wanneer de

verzoeker dit opwerpt of in zijn specifieke situatie er substantiële redenen worden ingeroepen om in zijn

specifieke situatie het land niet als veilig land te beschouwen. In die laatste hypothese moet de

internationale bescherming geweigerd worden; maar deze laatste situatie kan niet leiden tot een beslissing

van kennelijke ongegrondheid.

De hier bestreden beslissing maakt, in strijd met vermelde duidelijke wetsbepalingen, een mengeling van

de beide te onderzoeken situatie, door enerzijds wel te motiveren over de substantiële redenen door

verzoeker in het kader van zijn specifieke situatie, maar anderzijds te beslissen tot kennelijke

ongegrondheid, terwijl bij afwijzing van die substantiële redenen had moeten beslist worden tot weigering.

Wegens schending van artikel 57/6/1 vreemdelingenwet dient de beslissing dan ook vernietigd te worden,

het statuut te worden toegekend, minstens de aanvraag te worden teruggezonden aan de CGVS teneinde

op een correcte wettelijke basis te beslissen.

Ten tweede en ondergeschikt,

De bestreden beslissing is intern tegenstrijdig.

Als titel draagt de beslissing ‘Verzoek kennelijk ongegrond'. In het beschikkend gedeelte wordt dan gesteld

dat verzoeker niet in aanmerking komt als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire

bescherming in de zin van artikel 48/4 vreemdelingenwet. Verder wordt in de conclusie gesteld dat

‘bovendien' het verzoek als kennelijk ongegrond wordt beschouwd in toepassing van artikel 57/6/1 §2

vreemdelingenwet.

De beslissing kan deze beide beslissingen niet samen nemen. Het gaat om onderscheiden begrippen die

moeten toegepast worden; ofwel is het verzoek kennelijk ongegrond en dient niet meer geoordeeld over

vluchteling of subsidiaire bescherming, ofwel is het kennelijk gegrond maar stemt het niet overeen met de

voorwaarden om het statuut van vluchteling of subsidiair beschermde te bekomen en dient het statuut

geweigerd te worden.

Om vermelde redenen dient de beslissing vernietigd te worden en de zaak voor nieuwe behandeling

teruggezonden te worden aan de CGVS.

Tweede onderdeel, ondergeschikt,

Verzoeker stelt dat de aanvraag niet kennelijk ongegrond kan verklaard worden.

Verzoeker heeft gegronde vrees aangehaald en deze diende onderzocht te worden.

De opgegeven motieven zijn niet afdoende om tot kennelijke ongegrondheid te beslissen.

Ten eerste,

Op pagina 2, laatste alinea van de beslissing wordt gesteld dat de gegronde vrees wordt ondermijnd

doordat verzoeker niet zo snel mogelijk na de vermelde feiten in andere landen waar hij geweest is, een

verzoek tot bescherming heeft ingediend.

Het is niet omdat verzoeker, om welke reden ook, gewacht heeft met de aanvraag voor internationale

bescherming, dat dit voor gevolg zou hebben dat hij op die internationale bescherming geen aanspraak

meer zou kunnen maken. In feite is dat een grondredenering van de bestreden beslissing.

Verzoeker heeft in dat kader gesteld dat hij inderdaad in andere landen is geweest, en daar geen

internationale bescherming heeft gevraagd, omdat hij regelmatig wilde kunnen terugkeren naar Albanië

om zijn echtgenote en kinderen te zien.

Verzoeker heeft steeds in een erg twijfelende positie gezeten tussen enerzijds wegblijven uit Albanië

omwille van zijn veiligheid, en anderzijds toch het leven met zijn familie te kunnen onderhouden.

Dat hij dan op een ogenblik dat hij in België van zijn vrijheid wordt beroofd toch uiteindelijk de beslissing

neemt om internationale bescherming te vragen is menselijk gesproken niet onlogisch.

Ten tweede,

De bestreden beslissing stelt de geloofwaardigheid van het verzoek in vraag omdat verzoeker geen

bewijzen zou voorbrengen van de incidenten van 2013 en 2014.

Verzoeker heeft aangehaald dat hij van die incidenten aangifte deed bij de politie maar deze er geen

gevolg aan gaf.

Wat betreft het incident van 2014 waarbij hij met een ijzeren staaf is geslagen, ligt er wel een bewijs voor

van de letsels, die zichtbaar zijn. In tegenstelling tot wat de beslissing stelt gaat het hier wel om ‘een begin

van bewijs'. Het is niet op haar waarde beoordeeld.



RvV X - Pagina 10

Anderzijds heeft verzoeker wel een bewijs voorgebracht van de feiten van 2009 en de beslissing in dat

kader stelt dat de CGVS ‘niet twijfelt aan het feit dat u in 2009 beschoten werd door A. G’.

Verzoeker wijst op artikel 48/6 van de Vreemdelingenwet en op de richtlijn van de UNHCR, Note on

Burden and Standard of Proof, volgens welke er bij twijfel aan de verzoeker het voordeel van de twijfel

toegelaten moet worden (eigen onderlijning):

• § 11 : “Credibility is established where the applicant has presented a claim which is

coherent and plausible, not contradicting generally known facts, and therefore is, on balance, capable of

being believed. ”

• § 12: “The term “benefit of the doubt ” is used in the context of standard of proof

relating to the factual assertions made by the applicant Given that in refugee claims, there is no necessity

for the applicant to prove ail facts to such a standard that the

adjudicator is fully convinced that all factual assertions are time, there would normally be an element of

doubt in the mind of the adjudicator as regards the facts asserted by the applicant. Where the adjudicator

considers that the applicant ’s story is on the whole coherent and plausible, any element of doubt should

not prejudice the applicant 's claim: that is, the applicant should be given the “benefit of the doubt".

Vrije vertaling

• § 11 : "Er is geloofwaardigheid gevestigd, indien de aanvrager een vordering heeft die

samenhangend, aannemelijk en niet in tegenspraak is met algemeen bekende

feiten, en daarom kan worden geloofd."

• § 12: “"De term 'voordeel van de twijfel’ wordt gebruikt in de context van de bewijslast met betrekking

tot de feitelijke beweringen van de aanvrager. Gezien het feit dat in asielaanvragen, er geen noodzaak

bestaat voor de aanvrager om alle feiten te bewijzen tot een dergelijke norm dat de beoordelaar er volledig

van

overtuigd is dat alle feitelijke beweringen waar zijn, mag er een element van twijfel in de geest van de

beoordelaar met betrekking tot de door de aanvrager beweerde feiten bestaan. Indien de beoordelaar van

oordeel is dat het verhaal over het geheel samenhangend en aannemelijk is, mag een element van twijfel

geen afbreuk doen aan de verklaringen van verzoekster: dat is het ‘voordeel van de twijfel’ dat aan de

verzoeker wordt gegeven.

Onder verwijzing naar artikel 27 van het KJB van 11 juli 2003 stelt verzoeker dat verwerende partij in de

bestreden beslissing de meest nadelige interpretatie heeft weerhouden en daardoor appreciatiefouten

heeft begaan.

In het kader van een aanvraag internationale bescherming kan louter worden voortgegaan op

verklaringen; materiële bewijzen zijn in die zin secundair. De algemene geloofwaardigheid moet

ondezocht worden. In dat kader is het van belang dat het ernstige incident van 2009 aanvaard wordt.

Overigens wordt ook niet betwist dat verzoeker nog een kogel in zijn been heeft. Het incident was ernstig;

verzoeker heeft een tijd doorgebracht in het ziekenhuis.

In die zin moet ook de gehele context beoordeeld worden om de vrees van verzoeker te beoordelen. Het

gaat om een ernstig incident in 2009, gevolgd door nieuwe incidenten in 2013 en 2014. Voor een persoon

die in 2009 een dergelijk ernstig incident heeft meegemaakt, ligt de grens om de vrees te beoordelen,

evident lager. Dit element is niet betrokken bij de beoordeling.

Het is niet omdat het incident van 2009 tien jaar oud is, dat dit geen impact meer heeft op verzoeker.

Ten derde,

Verzoeker heeft de incidenten ook gesitueerd in het kader van de bloedwraak.

De beslissing stelt dat hij hiervan geen melding heeft gemaakt in de vragenlijst bij DVZ maar voor het

eerst in zijn verhoor bij de CG VS.

Dit motief is betwistbaar.

Een lezing van het antwoord van verzoeker in de vragenlijst maakt duidelijk dat hij wel impliciet verwijst

naar (bloed)wraak. Hij maakt er immers melding van het feit dat hij werd bedreigd zo hij zijn klacht tegen

G. en N. niet zou intrekken. Deze twee maken deel uit van een gekende bende in Albanië, en het is niet

omdat er sprake is van een bende, dat het niet om families zou gaan, daar bendevorming er nauw

verweven is met familieclans. Bloedwraak situeert zich in die sfeer.

De incidenten in 2013 en 2014 situeert verzoeker in dat kader. De daders van 2009 werden veroordeeld

op basis van de klacht van verzoeker en in dat kader situeert verzoeker de bloedwraak.

De bestreden beslissing motiveert in dit kader (pagina 5) dat de Albanese autoriteiten belangrijke

maatregelen hebben getroffen in het bestrijden van deze problematiek.

Verzoeker betwist dit niet in haar algemeenheid, maar stelt dat zijn ervaring is dat in zijn situatie hij geen

enkele bescherming van die autoriteiten heeft gekregen.

Ten vierde,
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De bestreden beslissing stelt op pagina 3-4 dat de bewering van verzoeker dat hij geen beroep kon doen

op de bescherming van de autoriteiten in Albanië wordt tegengesproken door de informatie waarover de

CG VS beschikt, en door het feit dat verzoeker in 2009 wel werd geholpen en de daders wel werden

veroordeeld.

Verzoeker heeft in detail verklaard welke stappen hij na de verschillende incidenten ondernomen heeft,

en dat daaraan, wat de laatste incidenten betrof, geen enkel gevolg werd gegeven.

Het motief in de bestreden beslissing dat in geval de Albanese politie haar werk niet behoorlijk doet in

particuliere gevallen er stappen kunnen ondernomen worden, is naar de mening van verzoeker

grotendeels theoretisch en gaat voorbij aan de specifieke verhoudingen tussen clans en politie in bepaalde

wijken van steden, zoals in Tirana.

Dat verzoeker in 2009 wel met gevolg beroep kon doen op de autoriteiten is juist; maar precies dat

gegeven en de daaruit volgende veroordeling heeft voor gevolg gehad dat verzoeker later bedreigingen

en aanvallen heeft moeten verduren. En het is in dat kader dat de autoriteiten niet tussenkwamen,

ondanks aangiften door verzoeker.

Verzoeker verwijst naar onderstaande rapporten die de corruptie en de nog steeds bestaand realiteit van

bloedwraak bevestigen:

-Amnesty International rapport 2017/2018:

Impunity persisted for past killings and enforced disappearances. Measures protecting women from

domestic violence were inadequately implemented. Women and children were trafficked for forced

prostitution and labour. Albania’s path to EU membership was hindered by slow progress in combating

corruption and organized crime.

-US State Government Report 2017:

Impunity remained a problem. Prosecution, and especially conviction, of officials who committed abuses

was sporadic and inconsistent. Officials, politicians, judges, and those with powerful business interests

often were able to avoid prosecution. Authorities took technical measures, such as electronic payment of

traffic fines and body cameras, to improve police accountability and punished some lower-level officials

for abuses.

Other Societal Violence or Discrimination

Alleged incidents of societal killings, including both “blood-feud” and revenge killings, occurred during the

year, but as of August authorities had reported only one case of a blood-feud killing. The ombudsman

reported that authorities’ efforts to protect families or prevent blood-feud deaths were insufficient, although

the government increased efforts to prosecute such crimes.

Verzoeker stelt dan ook ten gronde dat zijn aanvraag niet kennelijk ongegrond is, dat zij verder moet

onderzocht worden.

Verzoeker stelt ondergeschikt dat hij in aanmerking komt voor internationale bescherming, daar zijn leven

en veiligheid in Albanië in gevaar zijn.”

2.1.2. In de nota met opmerkingen wordt uiteengezet dat verzoeker geen gegrond middel heeft

aangevoerd.

2.2. De Raad onderzoekt het verzoek om internationale bescherming bij voorrang in het kader van het

Vluchtelingenverdrag, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader

van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet (artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet).

Het arrest moet gemotiveerd zijn en geeft aan waarom verzoeker al dan niet beantwoordt aan de criteria

van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet, waarbij de Raad duidelijk en ondubbelzinnig de

redenen uiteenzet die hem ertoe brengen die beslissing te nemen.

Door de devolutieve kracht van het beroep is de hele zaak op de Raad overgegaan met al de feitelijke en

juridische vragen die daarmee samenhangen. Aan de hand van alle elementen van het dossier, herneemt

hij de zaak volledig ongeacht het motief waarop de commissaris-generaal de bestreden beslissing heeft

gesteund.

In casu werd het verzoek om internationale bescherming in toepassing van artikel 57/6/1 van de

Vreemdelingenwet volgens een versnelde procedure behandeld en als kennelijk ongegrond beschouwd.

De mogelijkheid om een toepassing te maken van de versnelde procedure wordt niet betwist in het

verzoekschrift.
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Verzoeker is afkomstig van een veilig land in de zin van artikel 57/6/1, § 3, eerste lid, van de

Vreemdelingenwet, namelijk Albanië, zodat een vermoeden geldt dat er in zijnen hoofde geen vrees voor

vervolging of een reëel risico op ernstige schade aanwezig is. Uit de bestreden beslissing en het

administratief dossier blijkt vooreerst dat verzoeker geen substantiële redenen heeft opgegeven die

aantonen dat, ondanks zijn afkomst van een veilig land, zijn land van herkomst in zijn specifieke

omstandigheden niet als veilig kan worden beschouwd en dit dus in afwijking van de algemene situatie

aldaar. In de bestreden beslissing wijst de commissaris-generaal daarenboven eerst op verschillende

vaststellingen die de geloofwaardigheid van verzoekers vluchtrelaas ondermijnen.

In het verzoekschrift wordt ten onrechte aangevoerd dat de bestreden beslissing “intern tegenstrijdig” is,

omdat deze de titel “verzoek kennelijk ongegrond” draagt, maar in de conclusie enerzijds gesteld wordt

dat verzoeker niet kan worden erkend als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet

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

Vreemdelingenwet en anderzijds dat “bovendien” het verzoek als kennelijk ongegrond wordt beschouwd

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

De bestreden beslissing weigert verzoeker de internationale bescherming (“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.”) en besluit vervolgens dat het verzoek in casu als kennelijk ongegrond wordt

beschouwd, gelet op zijn herkomst uit een veilig land (“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.”).

Dit valt binnen de discretionaire bevoegdheid van de commissaris-generaal in toepassing van artikel

57/6/1, § 2, van de Vreemdelingenwet.

Een resem aangevoerde rechtsregels die verzoeker geschonden acht, laat niet toe om vast te stellen dat

verzoeker een nood heeft aan internationale bescherming.

2.3. Wat de nood aan internationale bescherming betreft, volstaat het in voorliggende zaak te wijzen op

het feit dat verzoekers verklaringen en gedrag nadrukkelijk wijzen op een gebrek aan geloofwaardigheid

van zijn problemen bij een terugkeer naar Albanië.

Vooreerst heeft verzoeker van bij aanvang van de procedure verklaard dat hij niet naar België is gekomen

omdat hij een nood heeft aan internationale bescherming, maar dit verzoek heeft gedaan omdat hij hier

werd opgepakt (DVZ-verklaring, stuk 10, p. 11).

Dat verzoeker in werkelijkheid geen vrees voor bloedwraak koestert ten aanzien van Albanië, wordt verder

bevestigd door de vaststelling dat hij al gedurende vele jaren pendelde tussen zijn land van herkomst en

zeer veel verschillende landen binnen Europa, maar pas op 17 oktober 2019 een verzoek om

internationale bescherming indiende in België. Ook in het verzoekschrift stelt verzoeker uitdrukkelijk dat

hij regelmatig wilde terugkeren naar Albanië, naar zijn vrouw en kinderen die daar altijd zijn blijven wonen,

wat uiteraard haaks staat op zijn bewering dat hij een nood heeft aan internationale bescherming. Het

argument over de “erg twijfelende positie” van verzoeker tussen “enerzijds wegblijven uit Albanië omwille

van zijn veiligheid” en “anderzijds toch het leven met zijn familie te kunnen onderhouden”, laat de Raad

niet toe om zijn oordeel op dit punt te nuanceren. Verzoeker betwist niet dat hij in 2015 vanuit Zweden

terugkeerde naar Albanië. De geloofwaardigheid van enige nood aan bescherming op basis van de door

hem aangehaalde feiten in 2009, 2013, 2014 en een incident 16 of 17 maanden later, wordt compleet

ondergraven omdat verzoeker in maart 2018 zo snel mogelijk wou terugkeren naar Albanië, toen hem in

de luchthaven te Zaventem de toegang tot het Belgische grondgebied werd geweigerd (Documenten

buiten de asielprocedure, stuk 11). En in maart 2019 besliste Frankrijk om verzoeker naar Albanië terug

te sturen. Dergelijk grove nalatigheid om een nood aan internationale bescherming kenbaar te maken,

vormt dan ook een indicatie dat hij internationale bescherming niet noodzakelijk achtte.

Bovenstaande vaststellingen laten toe om het bestaan van enig ernstig probleem dat aanleiding zou

kunnen geven tot een toekenning van internationale bescherming af te wijzen.
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Wat de feiten van 2013, 2014 en een incident 6 of 7 of 16 of 17 maanden later betreft, beperkt verzoeker

zich overigens tot een loutere bevestiging dat hiervan geen bewijs voorligt. Ook het bewijs aan de hand

van de letsels die duidelijk zichtbaar zijn kunnen niet worden gelinkt aan enig tijdstip waarop, noch de

context waarin verzoeker deze heeft opgelopen. Indien verzoeker, zoals hij thans blijft volhouden aangifte

heeft gedaan van de incidenten van 2013 en 2014, dan kan worden verwacht dat hij hiervan documenten

bijbrengt. Gelet op het voorgaande, kan niet worden aangenomen dat in deze is voldaan aan de

cumulatieve voorwaarden zoals bepaald in artikel 48/6, § 4, van de Vreemdelingenwet.

Verzoeker kan tot slot niet ernstig voorhouden dat de algemene situatie en algemene informatie die de

problemen inzake corruptie en de realiteit van bloedwraak, dat “de gehele context” dient te worden

beoordeeld, een andere beoordeling toelaten van zijn verzoek.

Bovendien maakt verzoeker niet aannemelijk dat hij voor eventuele toekomstige problemen in Albanië

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 dat er aldus zwaarwegende gronden zouden zijn om aan

te nemen dat er in geval van een terugkeer naar Albanië voor verzoeker sprake zou zijn van een vervolging

in de zin van het Vluchtelingenverdrag of het bestaan van een reëel risico op het lijden van ernstige schade

zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. De commissaris-generaal wordt bijgetreden

waar hij in dit verband verwijst naar informatie waarover hij beschikt omtrent de

beschermingsmogelijkheden in Albanië en de Raad is op grond hiervan evenzeer de mening toegedaan

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 Vreemdelingenwet. De door verzoeker aangehaalde documenten “Amnesty

International rapport 2017/2018” en “US State Government Report 2017” zijn niet van aard om voormelde

conclusies te wijzigen.

In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te

besluiten dat verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet

of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet aantoont.

Gelet op wat voorafgaat, stelt de Raad bovendien vast dat verzoeker geen substantiële redenen heeft

opgegeven om zijn land van herkomst, Albanië, in zijn specifieke omstandigheden niet te beschouwen als

een veilig land van herkomst ten aanzien van de vraag of hij voor erkenning als persoon die internationale

bescherming geniet in aanmerking komt.

2.4. Verzoeker vraagt in fine van het verzoekschrift de bestreden beslissing te vernietigen. Uit wat

voorafgaat blijkt dat er geen essentiële elementen ontbreken en dat de Raad over de grond van het beroep

heeft kunnen oordelen. Verzoeker heeft evenmin aangetoond dat er een substantiële onregelmatigheid

aan de bestreden beslissing zou kleven in de zin van artikel 39/2, § 1, 2°, van de Vreemdelingenwet. De

Raad ziet geen reden om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak terug te zenden naar de

commissaris-generaal.
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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 zestien december tweeduizend negentien

door:

dhr. S. VAN CAMP, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT S. VAN CAMP


