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nr. 235 943 van 20 mei 2020

in de zaak RvV X / IV

Inzake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat M. LECOMPTE

Brusselsesteenweg 55A

9090 MELLE

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 12 december 2019

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

staatlozen van 28 november 2019.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de beschikking houdende de vaststelling van het rolrecht van 14 januari 2020 met

refertenummer X.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 29 april 2020 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 20 mei 2020.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken J. BIEBAUT.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat M. LECOMPTE en van attaché

I. SNEYERS, 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 geboren in Berat op (…) en bezit u de Albanese nationaliteit. U

was gehuwd met A. Z. (…) (OV (…)), die eveneens de Albanese nationaliteit bezit.

In het kader van uw eerste verzoek om internationale bescherming verklaarde u het christelijke geloof te

belijden. U verliet uw land van herkomst op 11 juni 2010 samen met uw echtgenoot A. Z. (…) en uw drie

zonen K. Z. (…) (RRN nr. (…)), E. Z. (…) (RRN nr. (…)) en Kl. Z. (…) (RRN nr. (…)). U kwam op 13 juni
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2010 in België aan en vroeg, samen met uw gezin, op 16 juni 2010 voor een eerste maal om

internationale bescherming.

U verklaarde dat u kapster bent van beroep en dat er in de periode tussen 1997 en 2009 minstens

driemaal ingebroken werd in uw kapsalon. U verklaarde dat uw man in Afghanistan als chauffeur werkte

en terwijl uw echtgenoot daar was u dreigtelefoons kreeg en dat u in Kamez door een man met lange

kledij bedreigd werd.

Naar aanleiding van uw eerste verzoek nam het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en

Staatlozen (CGVS) op 31 januari 2012 een beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en

weigering van de subsidiaire beschermingsstatus omdat er geen geloof kon worden gehecht aan uw

voorgehouden verzoekmotieven. U tekende beroep aan tegen deze beslissing bij de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Op 27 april 2012 concludeerde de RVV (Arrest nr.80371) tot afstand

van beding omdat geen van de partijen met toepassing van artikel 39/73, § 2 van de wet van 15

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering

van vreemdelingen gevraagd had om gehoord te worden binnen de vooropgestelde termijn van vijftien

dagen na het versturen van de beschikking.

Na de negatieve beslissing van het CGVS verliet u en uw man België niet. Tijdens jullie verblijf in België

kende u een problematische relatie met uw man en werd u door hem geslagen. U woonde samen met

uw man in Wetteren, maar in december 2017 kwam u via een brief van de mutualiteit te weten dat uw

man zijn adres had veranderd naar een adres in Gent. U was hier aanvankelijk niet van op de hoogte en

ging naar de mutualiteit en naar de politie in Wetteren om deze adreswijziging van uw man uit te klaren.

U verklaarde tegenover de politie dat uw man wel degelijk bij u in Wetteren woonde, maar de politie

confronteerde u met zijn adreswijziging naar Gent. De politie vertelde u dat u naar hen moest bellen

wanneer uw man thuis was, maar u had schrik om de politie te bellen omdat uw man u bedreigde. De

politie arresteerde uiteindelijk uw man in februari 2018 en hij zat gedurende drie maanden in de

gevangenis.

In juli 2018 besloot u om samen met uw drie zonen terug te keren naar Albanië. U ging naar Tirana en

verbleef in één van de twee appartementen die op naam staat van uw man. Beide appartementen liggen

vlak naast elkaar en delen een muur. U vroeg op 18 juli 2018 de scheiding aan van uw man bij de

rechtbank in Tirana. Uw man had inmiddels zijn gevangenisstraf in België uitgezeten en reisde eind

augustus 2018 ook terug naar Tirana. Toen hij het appartement waar u verbleef samen met uw kinderen

wilde betreden, hield uw oudste zoon K. (…) hem tegen. Er ontstond een handgemeen en uiteindelijk

ging uw man binnen in het andere appartement. Omwille van deze fysieke confrontatie tussen K. (…) en

uw man belden jullie de politie die nadien ter plaatse kwam. U en K. (…) werden in één politiewagen

naar het politiecommissariaat gebracht en uw man in een andere politiewagen.

Op het commissariaat legde u verklaringen af over de problemen die u kende in België en diende u een

officiële klacht in tegen uw man. De politieagent raadde u aan om bescherming te vragen bij de

rechtbank. U vroeg met de hulp van een advocaat bescherming aan bij de rechtbank van Eerste Aanleg

in Tirana op 30 september 2018. De rechtbank oordeelde op 1 oktober 2018 evenwel dat u geen

beschermingsmaatregelen konden worden verleend wegens een gebrek aan bewijzen en op basis van

toepassing van de wet.

Op 18 februari 2019 sprak de rechtbank van Tirana een vonnis tot echtscheiding uit tussen u en uw ex-

man A. Z. (…). De rechtbank bepaalde ook dat u het hoederecht over jullie twee jongste zonen kreeg en

dat uw exman u alimentatie diende te betalen.

Eind augustus 2019 verliet u Albanië opnieuw en reisde u met uw twee zonen E. (…) en Kl. (…) naar

België waar u op 10 september 2019 een tweede verzoek om internationale bescherming indiende. Uw

zoon K. (…) bleef in Albanië en woont nog in het appartement waar u voordien met uw drie zonen

verbleef. In het kader van uw tweede verzoek haalt u aan dat u bij een terugkeer naar Albanië uw ex-

man vreest. U vreest ook dat uw zonen iets zouden kunnen overkomen door de pedofiele neigingen van

uw ex-man.

Ter staving van uw tweede verzoek legt u voor: uw originele identiteitskaart en originele paspoort; de

kopieën van de paspoorten van uw zonen E. (…) en Kl. (…); het originele vonnis van de rechtbank van

Tirana betreffende uw echtscheiding (d.d. 18/02/2019) met een vertaling naar het Frans; het originele

vonnis van de rechtbank van Tirana betreffende uw vraag om bescherming (d.d. 01/10/2018) met een

vertaling naar het Frans; uw originele familiecertificaat; het originele rijbewijs van L. Z. (…); een usb-

stick met twee opgenomen audiofragmenten; een kopie van een attest van de mutualiteit in België; een

kopie van een attest van het gemeentebestuur van Gent; en een bijkomende verklaring van uw zoon E.

Z. (…). Alsook stuurde uw advocaat na uw persoonlijk onderhoud een mail waarin hij verklaart dat de

ordediensten geen informatie konden doorgeven betreffende het criminele verleden van uw man,

wegens privacyredenen.

B. Motivering
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Wat betreft de beoordeling in toepassing van artikel 48/9 van de Vreemdelingenwet, moet vooreerst

worden opgemerkt dat het Commissariaat-generaal naar aanleiding van uw eerste verzoek om

internationale bescherming géén bijzondere procedurele noden in uw hoofde heeft kunnen vaststellen

die het nemen van bepaalde specifieke steunmaatregelen rechtvaardigen.

Op grond van van de gegevens die actueel in uw administratief dossier voorhanden zijn, kan

worden vastgesteld dat er zich géén bijkomende elementen aandienen noch door u worden aangereikt

die hier een ander licht op werpen.

Bijgevolg blijft de vorige beoordeling onverkort gelden en kan er in het kader van onderhavige

procedure redelijkerwijze worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden en dat u in de

gegeven omstandigheden kunt voldoen aan uw verplichtingen.

Na onderzoek van alle stukken aanwezig in uw administratief dossier dient voorts 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 commissarisgeneraal het verzoek niet-ontvankelijk.

Vooreerst dient erop gewezen te worden dat uw eerste verzoek door het Commissariaat-generaal

afgewezen werd omdat er geen geloof kon worden gehecht aan uw voorgehouden verzoekmotieven. U

tekende beroep aan tegen deze beslissing maar op 27 april 2012 concludeerde de RVV (Arrest

nr.80371) tot afstand van beding. Hiertegen tekende u geen cassatieberoep aan. Bijgevolg resten er u

geen beroepsmogelijkheden meer met betrekking tot uw eerste verzoek om internationale bescherming.

In het kader van uw huidig verzoek brengt u geen elementen aan die een ander licht laten schijnen op

de eerder gedane vaststellingen van het CGVS.

U haalt in het kader van uw tweede verzoek aan teruggekeerd te zijn naar Albanië en bij terugkeer uw

man, waarmee u ondertussen gescheiden bent, te vrezen (notities persoonlijk onderhoud CGVS d.d.

24/10/2019, hierna CGVS, p.3-4,11).

Er dient echter opgemerkt te worden dat u, na terugkeer naar Albanië, niet aannemelijk gemaakt heeft

dat u voor de door u aangehaalde problemen met uw ex – 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. Voordat internationale bescherming kan worden

verleend aan een verzoeker, dient aangetoond te worden dat de verzoeker geen aanspraak kan

maken op nationale bescherming. Naar aanleiding van het fysieke incident dat plaatsvond eind

augustus 2018 tussen uw zoon K. (…) en uw ex-man kwam de politie namelijk ter plaatse en werden u,

uw zoon en uw ex-man naar het politiecommissariaat gebracht waar u een officiële klacht hebt kunnen

indienen tegen uw ex-man (CGVS p.12-13). De politieagent die u te woord stond stelde voor dat u een

beschermingsaanvraag zou indienen bij de rechtbank, hetgeen u op 30 september 2018 ook deed met

de hulp van een advocaat (CGVS p.13; ingediend document nr 6). De rechtbank kende u op 1 oktober

2018 evenwel geen beschermingsmaatregel toe omdat er een gebrek aan bewijzen was tegen uw ex-

man (ingediend document nr 6). U tekende geen verzet aan tegen deze beslissing omdat u niet over de

financiële middelen beschikte en advocaten sowieso moet betalen (CGVS p.11,13-15). De informatie

waarover het CGVS beschikt en die aan het dossier werd toegevoegd toont aan dat burgers in

Albanië echter recht hebben op rechtsbijstand van een advocaat en er ook pro deo advocaten kunnen

geraadpleegd worden voor personen die daar recht op hebben. Bovendien is de bedoeling van een

beroepsprocedure net om eventuele rechterlijke dwalingen te corrigeren. Verder heeft u nadien ook

geen beroep gedaan op enige andere vorm van beschermingsmogelijkheid in Albanië (CGVS p.11,13-

14). In het kader van uw echtscheidingsprocedure en de procedure van de verdeling van de goederen,

die u na uw beschermingsaanvraag indiende, doet u bovendien wel een beroep op een advocaat

(CGVS p.10). U diende zelfs bij de gerechtsdeurwaarder in Albanië een beroep in omdat uw ex de

opgelegde alimentatie niet betaalt (CGVS, p. 21). Deze procedure is nog hangende in Albanië. De door

u genoemde redenen waarom u geen beroep zou hebben kunnen indienen tegen de beslissing van de

rechter betreffende uw aanvraag voor een beschermingsmaatregel, zijn dan ook niet afdoende om te

concluderen dat u bij terugkeer 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. De bescherming die

de nationale overheid biedt, moet bovendien daadwerkelijk zijn. Ze hoeft echter niet absoluut te zijn en

bescherming te bieden tegen elk feit begaan door derden. De autoriteiten hebben de plicht om burgers
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te beschermen, maar deze plicht houdt geenszins een resultaatsverbintenis in. Absolute bescherming

kan overigens door geen enkele rechtsstaat worden geboden, doch de aanwezigheid van redelijke

maatregelen tot voorkoming van vervolging of het lijden van ernstige schade volstaat. Ook bent u na het

incident waarbij uw zoon en uw ex een conflict hadden buiten uw appartement, niet meer naar de politie

gegaan (CGVS p. 12).

Hierbij aansluitend dient opgemerkt te worden dat de autoriteiten in Albanië u wel degelijk ten dienste

stonden, ondanks de voor u negatieve uitspraak naar aanleiding van uw beschermingsaanvraag bij de

rechtbank (ingediend document nr 6). Zo werd uw vraag om van uw ex-man te kunnen scheiden wel

ingewilligd, kreeg u alimentatie toegewezen van hem, en kreeg u het hoederecht over uw twee jongste

kinderen (CGVS p.21; ingediend document nr 5). Dat uw ex-man weigert alimentatie te betalen wijzigt

op zich niets aan voornoemde vaststelling (CGVS p.21). Zoals aangehaald heeft u dit immers kunnen

aankaarten bij de gerechtsdeurwaarder en deze procedure is nog hangende (CGVS p.21). Bijkomend

heeft u bij de rechtbank, met behulp van een advocaat, tevens een procedure opgestart om de

(gedeeltelijke) eigendomsoverdracht van de twee appartementen, die nu nog op naam van uw ex-man

staan, te bewerkstelligen (CGVS p.10-11). Ook deze procedure loopt nog, zo zegt u (CGVS p.10-

11). Daarnaast blijkt uit uw verklaringen dat ook de politie doortastend optrad naar aanleiding van het

handgemeen tussen uw zoon K. (…) en uw ex. De politie kwam immers ter plaatse, voerden u en K. (…)

in een aparte wagen gescheiden van uw ex-man naar het commissariaat, waar u een officiële klacht kon

indienen (CGVS p.12-13). U kreeg ook het advies van de politie om bescherming aan te vragen bij de

rechtbank (CGVS p.13). Zelf zou u fysiek niet meer aangeraakt zijn in Albanië door uw ex, na uw

terugkeer uit België (CGVS, p. 11). Hieruit blijkt dat u wel degelijk werd bediend en geholpen door de

Albanese autoriteiten inzake uw problemen met uw ex-man.

Wat betreft uw vrees voor uw zonen waarbij ze in Albanië het slachtoffer zouden kunnen worden van de

pedofiele neigingen van uw ex-man, dient te worden vastgesteld dat u deze bewering niet hard kan

maken. Zo zou u vreemd genoeg pas in België door uw zonen op de hoogte zijn gebracht van de

pedofiele handelingen van hun vader naar hen toe, haalt u aan (CGVS, p. 26). Zelfs bij de Dienst

Vreemdelingenzaken vermeldde u deze vrees niet (verklaring volgend verzoek DVZ, d.d. 24/09/2019,

punt 21). U vermeldde er enkel dat uw ex hen slecht zou opvoeden. Het is vreemd dat uw zoon u pas

net voor uw persoonlijk onderhoud op het CGVS op de hoogte zou hebben gebracht van die vrees,

gezien u in Albanië uw psycholoog die betrokken was bij de echtscheidingsprocedure wel vertelde

over wat uw ex gedaan had bij twee Belgische meisjes en deze psycholoog ook met uw kinderen zou

hebben gepraat (CGVS, p. 25-26). Bovendien werd uw zoon E. (…) zelf op de hoogte gebracht van de

feiten tegen de Belgische meisjes nog voor jullie vertrek opnieuw naar Albanië in 2018 (ingediend

document nr 12). Dat uw zonen u pas net voor uw persoonlijk onderhoud op het CGVS in het kader van

uw tweede verzoek op de hoogte zouden hebben gebracht van de pedofiele neigingen van uw ex-man

naar hen toe, doet vragen rijzen bij de geloofwaardigheid van deze vrees. Door het CGVS werd dan ook

gevraagd naar een bewijs van uw verklaringen betreffende de pedofiele neigingen van uw ex-man die u

aflegde bij de psycholoog in Albanië, maar volgens uw zoon E. (…) weigerde de psychologe die

betrokken was in uw echtscheiding zulk een verklaring op te stellen omdat ze niet betrokken

wilde worden (CGVS p.25; ingediend document nr 12). Een bewijs van deze weigering legt u echter niet

neer. Bovendien is de idee dat de psychologe niet betrokken wilde raken op zijn minst gezegd

eigenaardig, daar ze betrokken was bij uw echtscheiding en er bij de rechter volgens uw verklaringen op

aandrong dat u het hoederecht zou krijgen en dus sowieso duidelijk in de procedure uw kant koos

(CGVS p. 25).

Wat er ook van zij, uit niets blijkt dat u of uw zonen bij een terugkeer naar Albanië en bij eventuele

toekomstige problemen met uw ex-man geen beroep zou kunnen doen op de bescherming van de

Albanese autoriteiten. Gevraagd hiernaar haalt u aan dat u dit zou kunnen doen indien u vrij zou zijn

maar u het niet kan omdat u dan van de aardbol zou verdwijnen (CGVS p. 26). Deze reden kan

vanzelfsprekend niet weerhouden worden. 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. Betreffende uw verklaring dat uw ex

uw kinderen slecht zal opvoeden en hen slechte zaken aanleert (CGVS, p. 26) dient te worden

opgemerkt dat dit motief niet ressorteert onder de Vluchtelingenconventie die voorziet in

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

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

houdt voormeld motief verband met de bepalingen van de definitie van subsidiaire bescherming.

Hoe dan ook blijkt 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 ) dat in Albanië maatregelen werden/worden genomen om de politionele en
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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

bieden en maatregelen nemen in de zin van artikel 48/5 van de Belgische Vreemdelingenwet d.d. 15

december 1980.

Het Commissariaat-generaal erkent dat huiselijk geweld in Albanië nog steeds een

wijdverspreid probleem is. Uit de informatie beschikbaar op het Commissariaat-generaal (zie de COI

Focus: Albanië Algemene Situatie van 26 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: Albanië Huiselijk Geweld van 13 oktober 2017, beschikbaar op

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/ coi_focus_albanie._huiselijk_geweld.pdf of

https://www.cgvs.be/nl ) blijkt evenwel dat de Albanese autoriteiten, ofschoon er nog heel wat ruimte

voor verbetering is, o.a. op het vlak van gerechtelijke vervolging, meer en meer aandacht besteden aan

het fenomeen van huiselijk geweld en ernstige inspanningen leveren om huiselijk geweld te bestrijden.

Zo werden op wetgevend vlak diverse positieve ontwikkelingen vastgesteld. In 2006 werd de Wet tegen

huiselijk geweld gestemd, die op 1 juni 2007 van kracht werd. Doorheen de daaropvolgende jaren

werd de strafwetgeving in Albanië in functie van de bescherming van vrouwen en kinderen gewijzigd,

waarbij nieuwe misdrijven in de strafwet werden opgenomen en de straffen voor bepaalde misdrijven

werden opgetrokken. Zo werd huiselijk geweld expliciet opgenomen als misdrijf en werden bij andere

wettelijke bepalingen de straffen verhoogd wanneer de misdrijven begaan werden door de

(ex)partner/(ex-)echtgenoot van het slachtoffer. Tevens kregen politieagenten, medewerkers van

rechtbanken en andere overheidsinstellingen training over huiselijk geweld en is in meerdere

gemeenten een “nationaal doorverwijzingsmechanisme” aanwezig, bestaande uit een stuurgroep onder

leiding van de burgemeester, een multidisciplinair technisch team en een lokale coördinator, dat tot doel

heeft slachtoffers van huiselijk geweld op een gecoördineerde manier diensten aan te bieden en

ervoor moet zorgden dat slachtoffers onmiddellijk worden doorverwezen naar de juiste instanties.

Albanië ratificeerde in 2013 de Europese “Convention on Preventing and Combating Violence against

Women and Domestic Violence” en ontwikkelde de afgelopen jaren een nationale strategie – de huidige

dateert van oktober 2016 en beslaat de periode 2016 -2020 - om huiselijk geweld drastisch te

verminderen. De Albanese overheid organiseert jaarlijks ook bewustmakingscampagnes die ervoor

moeten zorgen dat vrouwen en meisjes positiever in beeld worden gebracht. Dat voornoemde

maatregelen effect hebben, blijkt uit de vaststelling dat het aantal meldingen van gevallen van huiselijk

geweld verhoogd is, wat wijst op meer vertrouwen in het systeem, en dat de rechtbanken – in

het bijzonder in Tirana – begonnen zijn om gevallen van huiselijk geweld effectiever te vervolgen. De

informatie maakt duidelijk dat de politie effectief reageert naar aanleiding van incidenten van huiselijk

geweld, zelfs al is de kwaliteit van de door de politie ondernomen acties nog voor verbetering vatbaar.

Uit de beschikbare informatie blijkt voorts dat men als slachtoffer van huiselijk geweld terecht kan bij

verschillende organisaties. Voor minderjarigen in het bijzonder kan erop gewezen worden dat er op

gemeentelijk niveau ‘child protection units’ actief zijn om kinderen te beschermen en dat er ook een

nationale kinderhulplijn actief is die wordt beheerd door een niet-gouvernementele organisatie. In geval

van belemmeringen in de rechtsgang kan men een beroep doen op de Ombudsman die de zaak verder

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

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

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

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

overgebleven uitweg was.

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.

De documenten die nog niet werden besproken kunnen bovenstaande vaststellingen niet beïnvloeden.

Uw identiteitskaart, uw paspoort, het paspoort van E. (…), het paspoort van Kl. (…), uw

familiecertificaat, en het rijbewijs van L. (…) vormen louter een bewijs van identiteit die bovendien niet

worden betwist. De vonnissen van de rechtbank werden voorheen reeds besproken en tonen aan dat u

in Albanië wel degelijk een beroep kon doen op de autoriteiten teneinde uw problemen met uw ex-man

aan te pakken. Het loutere feit dat u slecht behandeld werd door uw ex-echtgenoot en hierdoor van hem

scheidde wordt overigens ook niet betwist. De usbstick met de twee audiofragmenten werden gemaakt

door uw zoon E. (…) toen hij uw ex-man hoorde liegen aan de telefoon tegen de politie (CGVS p.22). U

legt deze twee audiofragmenten voor om aan te tonen dat uw man in België werd opgebeld door de

politie en hen voorloog in verband met zijn verblijfplaatsen in België en dat hij ook aan uw zonen vroeg

om te liegen over zijn verblijfplaatsen in België (CGVS p.22-23). Deze fragmenten wijzigen evenwel

niets aan voornoemde vaststellingen dat u in Albanië in staat bent om een beroep te doen op de

aldaar aanwezige beschermingsmogelijkheden. Bovendien dateren deze audiofragmenten van 8

december 2017, toen u en uw man dus nog in België woonden, en waar uw ex-man vandaag de dag in

Albanië verblijft (CGVS p.7,22; zie administratief dossier). Het attest van de mutualiteit in België en van

het gemeentebestuur in Gent tonen evenmin aan waarom u in Albanië niet in staat zou zijn om

bescherming tegen uw man aan te vragen. De bijkomende verklaring van uw zoon E. (…) over de

pedofiele handelingen van uw ex-man berusten louter op zijn eigen verklaringen. Deze getuigenis werd

eerder reeds besproken. Over de mail die uw advocaat neerlegt waarin hij aanhaalt dat de ordediensten

omwille van privacyredenen geen informatie kunnen geven over de criminele feiten waarvoor uw ex

werd aangehouden, dient te worden opgemerkt dat dit evenmin iets wijzigt aan de vaststelling dat u niet

aannemelijk maakte in geval van een terugkeer naar Albanië u geen of onvoldoende beroep zou

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

autoriteiten.

Gelet op het voorgaande, brengt u geen nieuwe elementen of feiten 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 schorsend beroep kan worden

ingediend overeenkomstig artikel 39/70, 1e 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.”
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2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een eerste middel beroept verzoekende partij zich op de schending van artikel 57/6, § 3 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). In een tweede middel haalt

verzoekende partij de schending aan van de artikelen 57/6/2 en 62, § 2 van de Vreemdelingenwet, van

artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de

bestuurshandelingen, van de formele en materiële motiveringsplicht en van “het recht van verdediging

door een gebrek, onduidelijkheid en dubbelzinnigheid in de motivering van de bestreden beslissing”.

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

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

motivering van de bestuurshandelingen, is voldaan. Deze formele motiveringsplicht heeft tot doel de

betrokkene een zodanig inzicht in de motieven van de beslissing te verschaffen, dat hij in staat is te

weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te verweren met de middelen die het recht hem verschaft

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

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

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

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

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

motiveringsplicht.

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

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

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

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

van de middelen zal dan ook vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.2.2. Daar waar verzoekende partij stelt dat de beslissing tot niet-ontvankelijkheid niet werd genomen

binnen de in artikel 57/6, § 3 van de Vreemdelingenwet bepaalde termijn van vijftien werkdagen na

ontvangst van het verzoek, wijst de Raad erop dat de in artikel 57/6, § 3, derde lid van de

Vreemdelingenwet bepaalde beslissingstermijnen van tien en vijftien werkdagen termijnen van orde

betreffen en de Vreemdelingenwet geen sanctie voorziet indien deze termijn wordt overschreden. In

tegenstelling tot wat verzoekende partij meent in haar verzoekschrift, verhindert de overschrijding van

deze termijnen geenszins het nemen van een beslissing tot niet-ontvankelijkheid overeenkomstig artikel

57/6, § 3, eerste lid, 5° van de Vreemdelingenwet.

2.2.3. De Raad wijst erop dat inzake het eerste verzoek om internationale bescherming van

verzoekende partij van 16 juni 2010 door verwerende partij op 31 januari 2012 een beslissing tot

weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus werd

genomen omdat er geen geloof kon worden gehecht aan de voorgehouden asielmotieven. Verzoekende

partij tekende beroep aan tegen deze beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, doch

concludeerde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bij arrest nr. 80 371 van 27 april 2012 tot

afstand van geding omdat geen van de partijen met toepassing van artikel 39/73, § 2 van de

Vreemdelingenwet gevraagd had om gehoord te worden binnen de vooropgestelde termijn van vijftien

dagen na het versturen van de beschikking. Hiertegen werd geen cassatieberoep bij de Raad van State

aangetekend. Bijgevolg resten er verzoekende partij geen beroepsmogelijkheden meer met betrekking

tot haar eerste verzoek om internationale bescherming.

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

van haar huidig (volgend) verzoek om internationale bescherming niet opnieuw verwijst naar de

asielmotieven die zij aanhaalde tijdens haar eerste verzoek om internationale bescherming en dat zij

haar huidig verzoek steunt op het feit dat zij sinds haar vorig verzoek is teruggekeerd naar Albanië en er

opnieuw gevlucht is uit vrees voor haar man waarvan zij ondertussen gescheiden is.

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

dat onderhavige 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. Immers wordt op uitgebreide wijze

vastgesteld dat verzoekende partij niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij voor de door haar

aangehaalde problemen met haar ex – 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
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bescherming door de in Albanië aanwezige lokale en/of hogere autoriteiten. De verschillende

vaststellingen in de bestreden beslissing waarop deze motivering gebaseerd is, 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.

2.2.5. Wat betreft de opmerking van verzoekende partij dat geenszins sprake is van een ‘volgend’

verzoek om internationale bescherming, aangezien zij sinds haar vorig verzoek is teruggekeerd naar

Albanië en zij in het kader van haar huidig verzoek geheel nieuwe elementen aanvoert, bemerkt de

Raad evenwel dat overeenkomstig artikel 1, § 1, 20° van de Vreemdelingenwet elk later verzoek om

internationale bescherming dat wordt gedaan nadat een definitieve beslissing over een vorig verzoek is

genomen beschouwd wordt als een volgend verzoek om internationale bescherming. Aangezien

verzoekende partij reeds een verzoek om internationale bescherming in België indiende waarover een

definitieve beslissing werd genomen, betreft haar huidig verzoek om internationale bescherming wel

degelijk een volgend verzoek. Dat zij na haar vorig verzoek terugkeerde naar Albanië en haar huidig

verzoek baseert op nieuwe feiten, doet hieraan geen enkele afbreuk.

2.2.6. Daar waar verzoekende partij opmerkt dat “het CGVS moet onderzoeken of er nieuwe elementen

zijn die de kans aanzienlijk groter maken om erkend te worden”, dat “het treffend (is) te moeten

vaststellen dat het CGVS vrij snel en zonder onderzoek aangeeft dat er geen nieuwe elementen

aanwezig zijn om vervolgens – uitgebreid – deze zelfde elementen te onderzoeken” en dat “op grond

van deze ten gronde bespreking duidelijk mag blijken dat de asielaanvraag ontvankelijk is en dus dat

een volwaardig onderzoek ten gronde moet gevoerd worden”, wijst de Raad erop dat in

overeenstemming met artikel 57/6/2, § 1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, de commissaris-generaal

in geval van een volgend verzoek bij voorrang onderzoekt 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 of feiten verklaart de commissaris-

generaal het verzoek niet-ontvankelijk. In casu wordt er in de bestreden beslissing op gewezen dat

verzoekende partij niet aannemelijk maakte dat zij voor de problemen met haar ex-man 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, waardoor deze

aangebrachte nieuwe elementen en feiten geenszins de kans aanzienlijk groter maken dat verzoekende

partij voor erkenning als vluchteling of voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt. Het huidig

verzoek om internationale bescherming van verzoekende partij werd dan ook door verwerende partij

terecht niet-ontvankelijk verklaard.

2.2.7.1. Verzoekende partij wijst erop dat zij in verschillende procedures verwikkeld is om bescherming

te vinden tegen haar ex-echtgenoot en dat de onwil van de Albanese overheid om bijstand en

bescherming te bieden de reden is waarom zij haar land van herkomst diende te ontvluchten.

Verzoekende partij stelt dat uit de “COI Focus” betreffende “Albanië – Huiselijk geweld” van 13 oktober

2017 waarnaar in de bestreden beslissing verwezen wordt blijkt dat huiselijk geweld een groot probleem

is in Albanië en dat het bijzonder moeilijk is om hiertegen effectief bescherming te krijgen.

2.2.7.2. De Raad stelt evenwel vast dat verzoekende partij in bovenstaand betoog niet verder komt dan

het louter herhalen van eerder afgelegde verklaringen en het tegenspreken van de gevolgtrekking van

het Commissariaat-generaal, maar dit zonder dat zij enige poging onderneemt om de uitgebreide

motivering in de bestreden beslissing dat zij niet aannemelijk gemaakt heeft dat zij voor de door haar

aangehaalde problemen met haar ex – 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 in concreto te weerleggen.

Dergelijk verweer biedt geenszins soelaas. Verder onderstreept de Raad dat ook verwerende partij in de

bestreden beslissing erkent dat huiselijk geweld in Albanië nog steeds een wijdverspreid probleem is,

doch blijkt anderzijds uit de informatie waarnaar verwerende partij in haar beslissing verwijst, met name

de “COI Focus” betreffende “Albanië – Algemene Situatie” van 26 juni 2018 en de “COI Focus”

betreffende “Albanië – Huiselijk geweld” van 13 oktober 2017, dat de Albanese autoriteiten, ofschoon er

nog heel wat ruimte voor verbetering is, o.a. op het vlak van gerechtelijke vervolging, meer en meer

aandacht besteden aan het fenomeen van huiselijk geweld en ernstige inspanningen leveren om

huiselijk geweld te bestrijden.

2.2.8. 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
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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.

2.2.9. De middelen zijn ongegrond. De Raad oordeelt dat verzoekende partij geen argumenten,

gegevens of tastbare stukken aanbrengt die een ander licht kunnen werpen op de beoordeling door de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. De bestreden beslissing is gesteund op

pertinente en draagkrachtige motieven die de Raad bevestigt en overneemt.

3. Kosten

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

partij.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

Het beroep wordt verworpen.

Artikel 2

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

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig mei 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


