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nr. 231 460 van 20 januari 2020

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat P. VANCRAEYNEST

Avenue de Fidevoye 9

5530 YVOIR

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 23 september 2019

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

staatlozen van 6 september 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 26 november 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

6 januari 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat P. VANCRAEYNEST

verschijnt voor de verzoekende partij, en van attaché A. SMIS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart Albanees staatsburger te zijn en geboren te zijn op X 1984 in X, in Vlorë. Van uw

geboorte tot uw vertrek woonde u in de wijk 24 maji van de stad Vlorë. U ging ook dikwijls naar andere

landen in Europa. Zo ging u naar Griekenland, Italië, en België. ikUw oom van moederszijde A.H. (…)

die in Italië woonde vermoordde in 2001 zijn echtgenote K. (…) in Rome. Van mensen in de wijk hoorde

u dat de familieleden van K. (…) zeiden dat ze met jullie hetzelfde zouden doen. Naast uw gezin

woonden er geen ooms en tantes van moederszijde in Albanië. Uw vader zorgde ervoor dat u 24 uur na

de moord naar Griekenland vertrok en nadien kwamen ook uw ouders naar Griekenland. Na de moord

zat uw oom A.H. (…) in de gevangenis tot 2010 of 2011. In 2012 kwam er eens een broer van K. (…)

naar uw café. Hij duwde een tafel weg en zei dat hij daar geen koffie zou drinken. In 2014 vermoordde
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uw oom A.H. (…) de vrouw met wie hij sinds twee of drie jaar na zijn vrijlating uit de gevangenis

samenwoonde. De feiten vonden opnieuw plaats in Rome. Twee dagen na de moord las uw tante op

de facebookpagina van de broer van deze vrouw dat ze met jullie hetzelfde wilden doen. Uw oom werd

veroordeeld tot levenslange opsluiting. Sinds uw oom A.H. (…) in 2016 of 2017 zelfmoord pleegde in de

gevangenis is de situatie beter. Sinds twee maanden woont uw moeder opnieuw in Albanië. De voorbije

twee jaar verbleef u bijvoorbeeld afwisselend drie maanden in Albanië en drie maanden in het

buitenland. U trok onder meer naar België en naar Duitsland.

Sinds uw zestiende of zeventiende heeft u een probleem met uw ogen. U lijdt aan de oogziekte

Keratoconus. Tot nu droeg u lenzen, maar dit is niet meer voldoende. Toen u vorig jaar in België een

onderzoek liet doen, vertelde de oogarts u dat u een operatie diende te ondergaan omdat u anders uw

zicht kan verliezen. U heeft een oogtransplantatie nodig. U wilt deze operatie in België laten doen omdat

het in Albanië niet mogelijk is.

In april 2019 reisde u van Albanië naar België, waar u op 18 juni 2019 een verzoek om internationale

bescherming indiende.

U diende een verzoek om internationale bescherming in wegens medische redenen. Alsook vreest u bij

terugkeer naar Albanië dat de families van de vrouwen die uw oom A.H. (…) vermoordde zich zullen

wreken.

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

voor: uw paspoort, uw rijbewijs en uw identiteitskaart. Daarnaast legt u ook een stapel originele

documenten inzake uw oogziekte keratoconus voor, namelijk een document van het ziekenhuis van

Vlorë, een document inzake onderzoeken betreffende uw ogen d.d. 4 april 2019, een document van het

universiteitsziekenhuis ‘moeder Theresa’ in Tirana d.d. 4 april 2019, documenten betreffende

doktersafspraken in Albanië en in België en een medisch certificaat bestemd voor de Dienst

Vreemdelingenzaken.

B. Motivering

Na grondige analyse van het geheel van de gegevens in uw administratief dossier, moet vooreerst

worden vastgesteld dat u géén elementen kenbaar hebt gemaakt waaruit eventuele bijzondere

procedurele noden kunnen blijken, en dat het Commissariaat-generaal evenmin dergelijke noden in uw

hoofde heeft kunnen vaststellen.

Bijgevolg werden er u geen specifieke steunmaatregelen verleend, aangezien er in het kader van

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

en dat u in de gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

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

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

toegepast bij de behandeling van uw verzoek.

Bovenstaande brengt met zich mee dat een verzoek tot internationale bescherming enkel gegrond is

indien een onderdaan van een veilig land duidelijk aantoont dat er wat hem betreft een gegronde vrees

voor vervolging of een reëel risico op het lijden van ernstige schade bestaat. Dit heeft u evenwel niet

aangetoond. Na nader onderzoek van uw verklaringen en alle elementen in uw administratief dossier

blijkt dat uw verzoek om internationale bescherming kennelijk ongegrond is.

Er dient te worden vastgesteld dat de door u ingeroepen medische problemen, die werden gestaafd

door meerdere medische attesten, geen verband houden met de criteria bepaald in artikel 1, A (2) van

het Verdrag van Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet van 15 december

1980, noch met de criteria inzake subsidiaire bescherming vermeld in artikel 48/4 van diezelfde wet. Uit

uw verklaringen blijkt overigens dat u toegang had tot medische zorg in Albanië. Zo ging u op

consultatie bij verschillende oogartsen in Albanië en tonen uw documenten aan dat u er naar

verschillende ziekenhuizen bent gegaan, zowel staatsziekenhuizen als privéziekenhuizen (CGVS, p.

13). U dient voor de beoordeling van medische elementen een aanvraag voor een machtiging tot verblijf

te richten aan de staatssecretaris van Asiel en Migratie of zijn gemachtigde op basis van artikel 9 ter van

de wet van 15 december 1980.

Daarnaast dient te worden vastgesteld dat op basis van uw verklaringen inzake uw vrees voor de

families van de vrouwen die uw oom A.H. (…) vermoordde niet kan worden besloten tot het bestaan van

een persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie van Genève en/of

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

bescherming.

U bent er immers niet in geslaagd om deze door u beweerde vrees en feiten aannemelijk te maken.

Vooreerst dient aangestipt te worden dat 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. Uit uw verklaringen blijkt immers dat u de voorbije jaren

meermaals naar Europese landen reisde, zonder er een verzoek om internationale bescherming in te
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dienen (CGVS, p. 4, 8). Zo gaf u aan dat u de voorbije twee jaar telkens drie maanden in het buitenland

doorbracht en vervolgens drie maanden in Albanië (CGVS, p. 4). Zo kwam verbleef u in België en

Duitsland (CGVS, p. 4). Ook de stempels in uw paspoort tonen aan dat u zowel in 2017 als in 2018 naar

België bent gereisd. Van een persoon die daadwerkelijk risico loopt op vervolging of ernstige schade in

zijn land van herkomst mag redelijkerwijs worden verwacht dat hij of zij na aankomst in een derde

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

hetgeen hier niet het geval is. Gepeild om welke reden u geen verzoek om internationale bescherming

indiende toen u eerder in België en Duitsland verbleef, geeft u zelfs aan dat u geen bescherming nodig

heeft, maar dat u een oogprobleem heeft (CGVS, p. 8). Ook de vaststelling dat u de voorbije jaren

veelvuldig terugkeerde naar Albanië nadat u in het buitenland verbleef (CGVS, p. 4), is niet te rijmen

met het hebben van een gegronde vrees voor vervolging of ernstige schade. Voorgaande bevindingen

ondermijnen bijgevolg ernstig uw algemene geloofwaardigheid en de geloofwaardigheid van uw

asielmotieven in het bijzonder.

Bovendien is het uiterst frappant dat u deze vrees nog niet aanhaalde bij het invullen van de vragenlijst

van het CGVS (vragenlijst CGVS, d.d. 12 juli 2019, vraag 5). Daar haalde u enkel uw oogproblemen

aan. Meer zelfs, u beweerde toen dat u geen enkele dag in de asielprocedure wenste te blijven en nooit

naar België zou zijn gekomen mocht uw operatie in Albanië mogelijk zijn geweest (vragenlijst CGVS,

vraag 4). U haalde er ook aan geen problemen te hebben gehad met uw autoriteiten, met medeburgers

en geen andere problemen te hebben (vragenlijst CGVS, vraag 7). Bij het begin van het persoonlijk

onderhoud op het CGVS antwoordde u bovendien bevestigend op de vraag of u bij uw vorige interview

alle redenen had kunnen uiteenzetten waarom u niet kon terugkeren naar Albanië (CGVS, p. 3). Dat u

nadien toch een persoonlijke vrees aanhaalt gestoeld op de twee moorden van uw oom zet de

geloofwaardigheid van dit asielmotief ten zeerste op de helling.

Verder dient opgemerkt te worden dat u geen begin van bewijs voorlegt van de door u aangehaalde

moorden van uw oom, zijn vonnissen of de bedreigingen nadien aan uw adres. Evenmin toont u enige

familieband aan met uw oom. Nochtans bevestigde u tijdens het persoonlijk onderhoud dat u nog

documenten zou voorleggen om de familiebanden aan te tonen en ook documenten uit de media

(CGVS, p. 21). U kreeg daarvoor twee dagen de tijd (CGVS, p. 21). Er dient vastgesteld te worden dat u

deze stukken vooralsnog – hoewel de termijn reeds geruime tijd is verstreken – niet heeft voorgelegd

noch dat u een plausibele verklaring heeft meegedeeld aan het Commissariaat-generaal voor het nog

steeds ontbreken ervan. Dat u geen begin van bewijs voorlegt om de door u beweerde familiebanden,

moorden en bedreigingen aan te tonen, zet de geloofwaardigheid van uw beweerde vrees eveneens op

een helling.

Vervolgens dient ook aangestipt te worden dat uw kennis over de door u beweerde feiten en de

vermeende daaruit voortvloeiende problemen voor u dermate beperkt en vaag zijn dat er niet het minste

geloof gehecht kan worden aan de door u beweerde wraakdreiging.

Zo herinnert u zich de volledige naam van de eerste vrouw van uw oom A.H. (…) niet (CGVS, p. 15).

Hiernaar gevraagd zegt u slechts K. (…), maar geeft u aan dat u niet op haar volledige naam kunt

komen (CGSV, p. 15). U weet slechts dat de moord in 2001 gebeurde, maar kan niet preciseren

wanneer precies in 2001 (CGVS, p. 16). Vreemd, gezien uw vader ervoor zorgde dat u binnen de 24 uur

na die moord uit Albanië kon vertrekken, waarna hij u naar Griekenland stuurde voor uw veiligheid

(CGVS, p. 9). En hoewel u aangeeft dat u de vier broers van K. (…) vreest, weet u hun namen niet

(CGVS, p. 16). U meent dat twee van haar broers in de stad Vlorë wonen, maar kan niet preciseren

waar precies (CGVS, p. 16). Indien er werkelijk personen in uw eigen stad wonen van wie u vreest dat

ze wraak zullen nemen en u zullen doden, is het niet geloofwaardig dat u niet zou weten waar ze

precies wonen en hoe ze heten. Gevraagd naar hun bezigheden, zegt u eveneens dat u het niet weet

en dat ze problematische mensen zijn en dat de politie hen wel goed kent (CGVS, p. 17). Aan u de kans

gegeven om nog informatie aan te reiken over de broers, haalt u slechts een gebeurtenis aan waarbij

een van de broers naar uw café kwam, de tafel omduwde, zei dat hij hier geen koffie zou drinken en

wegging, maar verder reikt u geen informatie over de broers meer aan (CGVS, p. 17). Indien er werkelijk

sprake zou zijn van een wraakdreiging kan verwacht worden dat u meer informatie zou kunnen geven

over voorgaande elementen.

Deze vaststelling geld evenzeer voor uw kennis aangaande de tweede vrouw die uw oom A.H. (…) zou

hebben vermoord. De naam van de tweede vrouw van A.H. (…) kent u zelfs totaal niet (CGVS, p. 19).

Hoe hij haar had leren kennen weet u niet (CGVS, p. 19). Waar in Rome de moord gebeurde weet u

evenmin (CGVS, p. 19). Wanneer precies in 2014 de moord plaatsvond is u niet bekend (CGVS, p. 19).

Gepeild naar wie van de familie van de tweede vrouw u vreest, zegt u dat u hen niet kent (CGVS, p. 20).

Over de familie van deze vrouw kan u slechts zeggen dat ze in Fier wonen (CGVS, p. 20). U bent er

zelfs niet van op de hoogte hoeveel broers ze heeft (CGVS, p. 20). Aangemoedigd om alles te vertellen

wat u weet over de familie van deze vrouw, geeft u aan dat u niets weet (CGSV, p. 20). Hoewel u meent

dat u via uw tante vernam dat een broer van de vermoorde vrouw op facebook een bedreiging postte,
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weet u niet hoe die broer heette (CGVS, p. 20). Indien u werkelijk de wraak van deze familie zou vrezen,

kan verwacht worden dat u meer zou weten over hen.

De uiterst beperkte kennis over de oorzaak van uw problemen en over de personen waarvan u aanhaalt

hen te vrezen bij terugkeer naar Albanië, ondermijnt ten stelligste de geloofwaardigheid van deze

asielmotieven. Gezien uw uiterst gebrekkige en oppervlakkige kennis over deze twee zaken en de

gevolgen ervan maakt u niet aannemelijk een gegronde vrees te hebben voor vervolging of een risico te

lopen op ernstige schade omwille van deze motieven.

Ook het gedrag van uw familieleden valt geenszins in overeenstemming te brengen met de door u

beweerde wraakdreiging. Zo zegt u dat uw moeder sinds twee maanden opnieuw in Albanië ging wonen

(CGVS, p. 9, 10). Hoewel u aangeeft dat in eerste instantie uw ooms en tantes van moederszijde

geviseerd worden door de familie van K. (…) (CGVS, p. 18), blijkt uit uw verklaringen dat uw ooms B.

(…) en S. (…) sinds zes of zeven jaar na het eerste incident terug af en toe, ongeveer om de drie of vier

jaar naar Albanië reizen (CGVS, p. 14). Ook uw tante van moederszijde F. (…) komt wel eens terug

naar Albanië (CGVS, p. 15). Indien er werkelijk sprake zou zijn van een wraakdreiging, is het niet

geloofwaardig dat uw moeder zich nu in Albanië vestigde en dat uw ooms en tantes regelmatig naar

Albanië terugkomen.

Uit het voorgaande blijkt dat u de door u beweerde wraakdreiging niet aannemelijk gemaakt heeft.

Ten overvloede kan bovendien opgemerkt worden dat u, die nooit problemen kende met de Albanese

autoriteiten (CGVS, p. 9), niet aannemelijk gemaakt heeft dat u in het geval u problemen zou krijgen

omwille van uw oom A.H. (…) – 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.

Gepeild of u bescherming zou kunnen vragen als u zulke problemen zou kennen, zegt u dat dat zeker

en vast zou gaan (CGVS, p. 21). Eveneens haalt u aan dat Albanië niet zo’n veilig land is, dat u hoopt

dat u nooit op de hulp van de politie moet wachten en dat de politie nooit iemand heeft kunnen redden

die dergelijke problemen heeft (CGVS, p. 21). Gepeild naar de redenen waarom u meent dat de politie u

niet zou kunnen helpen, dient vastgesteld te worden dat u slechts algemeenheden aanhaalt. Zo zegt u

dat het dagelijks gebeurt (CGVS, p. 21). Verder haalt u aan dat u voorbeelden heeft van mensen met

zulke problemen en dat de politie niets doet (CGVS, p. 21). Tweemaal uitgenodigd om zo’n voorbeeld te

geven zegt u slechts dat het er veel zijn en geeft u uiteindelijk geen voorbeeld (CGVS, p. 21). Er dient

dan ook geconcludeerd te worden dat u door deze algemeenheden aan te halen geenszins heeft

aangetoond dat u persoonlijk niet op bescherming van de Albanese autoriteiten zou kunnen rekenen.

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. Voorts

blijkt uit de informatie van het Commissariaat-generaal dat in het geval de Albanese politie haar werk in

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

corruptie, waaronder corruptie bij – soms zelfs hooggeplaatste – functionarissen, nam toe. Gelet op

voorgaande meen ik dat er gesteld kan worden dat in geval van eventuele (veiligheids)problemen de in

Albanië opererende autoriteiten aan alle onderdanen, ongeacht hun etnie, voldoende bescherming
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bieden en maatregelen nemen in de zin van artikel 48/5 van de Belgische Vreemdelingenwet d.d. 15

december 1980.

Bovendien wijst het Commissariaat-generaal erop dat het algemene rechtsbeginsel, volgens hetwelk “de

bewijslast op de verzoeker rust”, van toepassing is bij het onderzoek van het verzoek om internationale

bescherming (UNHCR, Handbook on procedures and criteria for determining refugee status, Genève,

1979, p. 51, § 196). Hoewel het begrip ‘bewijs’ in dit verband met soepelheid moet worden

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

voldoet aan de voorwaarden om de status die hij eist, te genieten.

U brengt geen enkel concreet element aan dat het mogelijk maakt te bewijzen dat de situatie in Albanië

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

dossier werd toegevoegd, niet meer relevant zou zijn.

Uit hetgeen voorafgaat wordt u de internationale bescherming geweigerd. U heeft met name geen

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

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

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

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

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

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

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

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

paspoort, identiteitskaart en rijbewijs bevestigen louter uw identiteit, die hier niet ter discussie staat. Uw

medische documenten bevestigen dat u oogproblemen heeft. Zoals eerder aangehaald houden uw

oogproblemen geen verband houden met de criteria bepaald in artikel 1, A (2) van het Verdrag van

Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980, noch met de

criteria inzake subsidiaire bescherming vermeld in artikel 48/4 van diezelfde wet.

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. Het verzoekschrift

2.1. Verzoeker beroept zich in wat zich aandient als een enig middel op de schending van: “artikel 1,

sectie A, §2 van het Verdrag van Geneve van 28 juli 1951, van artikelen 48/3, 48/4, 57/6 en 62 van de

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

verwijdering van de vreemdelingen, van artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de

uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en het voorzorg- en zorgvuldigheidsbeginsel, en

van artikel 3 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.”

Voor zijn vrees voor vervolging, verwijst verzoeker naar de vendetta waarvan hij zich in zijn land van

herkomst slachtoffer beschouwt.

Verzoeker diende om reden van zijn ernstige gezondheidsproblemen een verzoek om internationale

bescherming in. Verzoeker wijst op zijn oogaandoening, die blindheid tot gevolg zal hebben indien zij

niet wordt behandeld. De Albanese autoriteiten en gezondheidsorganen kunnen deze problemen niet

behandelen. Verzoeker had om behandeld te worden, wat een oogtransplantatie met zich brengt, geen

andere keuze dan naar België te komen. Hem er in deze omstandigheden toe dwingen terug te keren,

zou een schending met zich brengen van artikel 3 van het EVRM. Verweerder negeert dit en schendt

daarom de aangehaalde bepalingen.

2.2. Verzoeker vraagt op basis van het voorgaande om aan hem de vluchtelingenstatus of de

subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen of om de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak

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

2.3. Verzoeker voegt ter staving van zijn betoog geen stukken bij het verzoekschrift.
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3. Beoordeling van de zaak

3.1. De uiteenzetting van een rechtsmiddel vereist dat zowel de geschonden rechtsregel of het

geschonden rechtsbeginsel wordt aangeduid als de wijze waarop die rechtsregel of dat rechtsbeginsel

door de bestreden rechtshandeling werd geschonden. Verzoeker duidt niet welke bepaling van artikel

57/6 van de voormelde wet van 15 december 1980 (Vreemdelingenwet) hij geschonden acht. Evenmin

preciseert hij waaruit deze schending zou bestaan. Bijgevolg wordt de schending van dit artikel niet

dienstig aangevoerd.

3.2. De formele motiveringsplicht, voorgeschreven in artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de

artikelen 2 en 3 van de voormelde wet van 29 juli 1991, heeft tot doel de betrokkene een zodanig inzicht

in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te weten of het zin heeft zich tegen die

beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft. De motieven ten grondslag van de

bestreden beslissing kunnen op eenvoudige wijze in deze beslissing worden gelezen en uit het

verzoekschrift blijkt dat verzoeker deze motieven kent en aan een inhoudelijke kritiek onderwerpt.

Bijgevolg is het doel van de formele motiveringsplicht in casu bereikt en voert hij in wezen de schending

aan van de materiële motiveringsplicht.

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

beslissing 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.

3.3. De Raad doet in het kader van het beroep tegen de bestreden beslissing van de commissaris-

generaal voor vluchtelingen en de staatlozen geen uitspraak over een verwijderingsmaatregel. De

toetsing of verzoeker in aanmerking komt voor de vluchtelingenstatus dan wel de subsidiaire

beschermingsstatus maakt voorts integraal deel uit van onderhavig arrest. Een bijkomend onderzoek

naar een eventuele schending van artikel 3 EVRM is niet aan de orde.

3.4. Verzoeker vestigt in het onderhavige verzoekschrift andermaal de nadruk op zijn oogproblemen en

de hiervoor benodigde behandeling. Hij betoogt daarbij opnieuw dat hij deze behandeling in Albanië niet

zal kunnen verkrijgen.

Verzoeker toont echter op generlei wijze aan dat de aangehaalde medische problemen in zijner hoofde

vervolging zouden uitmaken of dat hij op basis hiervan vervolging zou riskeren. Evenmin toont hij

middels enig begin van bewijs aan dat dergelijke vervolging of een mogelijk gebrek aan een adequate

behandeling enig verband zou houden met één van de in artikel 1, A, (2) van het Verdrag van Genève

van 28 juli 1951 en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet bepaalde vervolgingsgronden. Verder dient te

worden opgemerkt dat deze problemen gelet op het bepaalde in artikel 48/4, § 1 van de

Vreemdelingenwet geen verband houden met de criteria zoals bepaald in artikel 48/4 van de

Vreemdelingenwet inzake subsidiaire bescherming en dat verzoeker zich voor wat betreft de

beoordeling van deze medische elementen dient te richten tot de geëigende procedure.

3.5. Verzoeker herhaalt daarnaast dat hij in zijn land van herkomst slachtoffer dreigt te worden van een

vendetta.

Verzoeker laat de motieven die in dit kader zijn opgenomen in de bestreden beslissing echter geheel

onverlet en onderneemt niet de minste poging teneinde de inhoud van deze beslissing te weerleggen

waar vastgesteld wordt dat (i) zijn houding niet in overeenstemming kan worden gebracht met of niet

getuigt van het hebben van een nood aan internationale bescherming; (ii) het uiterst frappant is dat hij

deze vrees niet aanhaalde in de vragenlijst en het bestaan van zulke vrees aldaar bovendien

uitdrukkelijk ontkende; (iii) hij, hoewel dit van hem mocht worden verwacht, geen begin van bewijs

bijbrengt ter staving van deze vrees; (iv) zijn kennis over de door hem beweerde feiten en de

vermeende, daaruit voortvloeiende problemen voor hem dermate beperkt en vaag is dat niet het minste

geloof kan worden gehecht aan de beweerde dreiging; (v) ook het gedrag van zijn familieleden

geenszins in overeenstemming te brengen valt met de beweerde dreiging; (vi) hij hoe dan ook niet

aannemelijk maakt dat hij, in het geval van eventuele problemen, geen beroep zou kunnen doen op de

bescherming van zijn nationale autoriteiten.

De motieven die inzake het voorgaande zijn opgenomen in de bestreden beslissing vinden stuk voor

stuk steun in het administratief dossier. Zij zijn pertinent en terecht, worden door de Raad overgenomen
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en volstaan om te besluiten dat verzoeker geheel niet aannemelijk maakt dat hij ten gevolge van de

vermeende vendetta nood zou hebben aan internationale bescherming.

3.6. In acht genomen hetgeen voorafgaat, kan niet worden aangenomen dat verzoeker een gegronde

vrees voor vervolging koestert in de zin van artikel 1 van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951,

zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet.

3.7. Verzoeker toont gelet op het voorgaande evenmin aan dat in zijner hoofde zwaarwegende gronden

bestaan om aan te nemen dat hij bij een terugkeer naar zijn land van herkomst een reëel risico zou

lopen op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2 van de Vreemdelingenwet.

3.8. In acht genomen hetgeen voorafgaat, wordt in de bestreden beslissing met recht geconcludeerd:

“Uit hetgeen voorafgaat wordt u de internationale bescherming geweigerd. U heeft met name geen

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

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

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

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

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

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

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

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

paspoort, identiteitskaart en rijbewijs bevestigen louter uw identiteit, die hier niet ter discussie staat. Uw

medische documenten bevestigen dat u oogproblemen heeft. Zoals eerder aangehaald houden uw

oogproblemen geen verband houden met de criteria bepaald in artikel 1, A (2) van het Verdrag van

Genève, zoals bepaald in artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980, noch met de

criteria inzake subsidiaire bescherming vermeld in artikel 48/4 van diezelfde wet.”

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

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

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig januari tweeduizend twintig door:

dhr. J. BIEBAUT, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. R. VAN DAMME, griffier.

De griffier, De voorzitter,

R. VAN DAMME J. BIEBAUT


