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nr. 273 237 van 24 mei 2022

in de zaak RvV X / XI

In zake: X - X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat B. SOENEN

Vaderlandstraat 32

9000 GENT

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE XIE KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Albanese nationaliteit te zijn, op 6 januari 2022

hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 22 december 2021.

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 1 april 2022 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 27 april 2022.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken A. DE SMET.

Gehoord de opmerkingen van advocaat A. HAEGEMAN, die loco advocaat B. SOENEN verschijnt voor

de verzoekende partijen, en van attaché E. VANMECHELEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. Verzoekende partijen, die verklaren van Albanese nationaliteit te zijn, zijn volgens hun verklaringen

België binnengekomen op 20 september 2021 en hebben een verzoek om internationale bescherming

ingediend op 27 september 2021.

1.2. Nadat vragenlijsten werden ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoekende partijen door

de Dienst Vreemdelingenzaken op 26 oktober 2021 overgemaakt aan het Commissariaat-generaal voor

de vluchtelingen en de staatlozen (hierna: het CGVS). Op het CGVS werden verzoekende partijen

gehoord op 22 november 2021.

1.3. Op 22 december 2021 besloot de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

(hierna: de commissaris-generaal) tot de kennelijke ongegrondheid van de verzoeken om internationale

bescherming van verzoekende partijen. Deze beslissingen werden op 23 december 2021 aangetekend

verzonden.
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1.3.1. De bestreden beslissing ten aanzien van R. B. (verzoeker) luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Albanese nationaliteit te hebben en geboren te zijn in Ura e Shtrenjtë op (…) 1970. Uw

vader is overleden, uw moeder woont in Shkodër. U hebt vier zussen en twee broers waarvan er nog één

broer en één zus in Albanië wonen. Sinds 1994 woonde u in de wijk Ahmed Haxhia in Shkodër en op 16

juni 2005 bent u te Shkodër in het huwelijk getreden met R.(…) A.(…) (O.V. (…)) met wie u drie kinderen,

zijnde een zoon en twee dochters, heeft. Uw echtgenote en kinderen verblijven bij u in België.

Als sympathisant voor de Democratische Partij in Albanië hebt u tijdens de verkiezingen op 25 april 2021

vrijwillig als waarnemer opgetreden aan het kiesbureau. Wanneer u daar vaststelde dat een aantal

mensen verkiezingsfraude pleegde door stembiljetten op voorhand in te vullen, raakte u verwikkeld in een

handgemeen. De politie werd verwittigd en daarop zijn uw belagers weggevlucht. U hebt daarop uw relaas

gedaan aan de toegesnelde politieagenten die u meedeelden zich met de zaak te zullen bezighouden.

Tevens hebt u zich gewend tot een aldaar aanwezige van de verzoeningscommissie ‘missionarissen voor

de vrede’ en u vroeg hen wie de mensen waren met wie u een conflict had omdat u niet wist wie die

mensen waren en omdat u het wilde oplossen. Zowel de aanwezige politieagenten als de persoon van de

verzoeningscommissie hebben u aangeraden de plaats te verlaten.

Naar aanleiding van dat conflict bent u in een bloedwraak verzeild geraakt. U werd daarop in juni op straat

aangesproken door iemand vanuit zijn wagen die u toeriep ‘ben je nog steeds in Albanië’. Wanneer u

vervolgens vernam van uw wijkagent dat er bij de politie niets was gevonden, ook uw vrienden u geen

bijkomende informatie konden geven en u in juli 2021, toen u bij de verzoeningscommissie ging

informeren, vernam dat ook zij geen informatie hadden over uw belagers, besliste u het land te verlaten.

Op 5 september 2021 hebt u samen met uw vrouw en kinderen Albanië verlaten. Via Montenegro, Servië,

Kroatië, Slovenië, Hongarije en Duitsland bent u uiteindelijk op 20 september 2021 in België toegekomen

en hebt u op 27 september 2021 een verzoek om internationale bescherming ingediend.

Voor u persoonlijk vreest u bij terugkeer niets. Voor uw kinderen vreest u echter dat uw belagers ze zullen

ontvoeren en vermoorden omdat er sinds het conflict op de verkiezingsdag dagelijks verdachte wagens

met zwarte ramen rondrijden in uw buurt. Bovendien hangt uw wijk vol met bewakingscamera’s die in

privéhanden zijn en u vermoedt dat de eigenaars mogelijk banden hebben met uw belagers.

Sinds u in België bent wordt uw broer regelmatig aangesproken en wordt hem gevraagd waar u bent.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u volgende identiteitsdocumenten voor:

uw origineel Albanees paspoort, uw Albanees rijbewijs, uw Albanese identiteitskaart en uw Belgisch attest

van immatriculatie. Ook uw vrouw legt haar origineel Albanees paspoort, Albanese identiteitskaart en

Albanese rijbewijs voor. Voorts legt u een certificaat van gezinssamenstelling en een huwelijksakte voor.

Ter staving legt u eveneens een attest van de verzoeningscommissie ‘missionarissen van vrede en

verzoening’ d.d. 22 september 2021 en een vertaling voor. Uw vrouw legt tot slot twee diploma’s voor

betreffende haar opleidingen. U legt tevens een document d.d. 20 mei 1992 voor betreffende de

veroordeling van uw vader omdat hij in die tijd ijverde voor een democratische staat. Op 26 november laat

u weten dat u de gevraagde documenten, zijnde een bewijs van uw opname in het ziekenhuis en uw

aangifte bij de politie niet heeft kunnen bemachtigen omdat hij hiervoor uw paspoort nodig heeft.

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 14 december 2020 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.

U zowel als uw echtgenote geven aan dat jullie vrezen voor jullie kinderen, en meer bepaald uw zoon, dat

zij zullen worden ontvoerd en vermoord (notities van het persoonlijk onderhoud R.(...) B.(...), d.d. 22

november 2021, CGVS B.(...), p. 9 & notities van het persoonlijk onderhoud R.(...) A.(...) d.d. 22 november

2021, CGVS A.(...), p. 7) omdat u in een bloedwraak bent verwikkeld na een incident dat u als waarnemer

tijdens de verkiezingen van 25 april 2021 had met onbekenden (CGVS B.(...), p. 10-11). Na onderzoek

van uw verklaringen, deze van uw echtgenote en alle elementen in jullie administratieve dossier dient te

worden besloten dat jullie verzoek tot internationale bescherming kennelijk ongegrond is.

U bent er namelijk niet in geslaagd het conflict noch de daaruit voortkomende bloedwraak waarin u

verzeild bent geraakt aannemelijk te maken. Bovendien zijn u noch uw echtgenote er in geslaagd te
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duiden waarom u bij terugkeer naar Albanië geen beroep zou kunnen doen op de in Albanië aanwezige

autoriteiten.

U slaagt er vooreerst niet in aannemelijk te maken dat u daadwerkelijk optrad als waarnemer tijdens de

verkiezingen van 25 april 2021. U verklaart desbetreffend dat u slechts vrijwillig waarnemer was waardoor

u hiertoe niet over een officieel mandaat beschikte (CGVS B.(...), p. 14). Het is weinig ernstig dat u, die

nadien in de problemen zou zijn geraakt, geen document zou hebben kunnen bemachtigen dat u effectief

als waarnemer aan de slag was tijdens de verkiezingen. Frappant genoeg blijkt uw vrouw hiervan zelfs

niet op de hoogte te zijn. Ze geeft aan niet weten wat u die dag precies aan het kiesbureau deed en dat

u haar hierover ook niets heeft verteld (CGVS A.(...), p. 10). Dit is niet ernstig. Het is hoogst verwonderlijk

dat u het ontstaan van de problemen waarvoor u internationale bescherming verzoekt niet verteld heeft

aan uw echtgenote. Te meer daar u nadien voor verzorging naar het ziekenhuis bent gemoeten (CGVS

B.(...), p. 18). Voor wat betreft uw werkzaamheden als waarnemer beweert u bovendien in het verleden

reeds als waarnemer te hebben opgetreden bij verkiezingen en dit zelfs met een officieel mandaat (CGVS

B.(...), p. 14). Uw vrouw verklaart echter dat u in het verleden nooit waarnemer tijdens verkiezingen

geweest bent (CGVS A.(...), p. 11). Bovenstaande vaststellingen plaatsen de nodige vraagtekens achter

uw bewering op 25 april 2021 als vrijwillig waarnemer naar de verkiezingen getrokken te zijn.

Op gelijkaardige gronden kunnen er ernstige twijfels geuit worden bij de geloofwaardigheid van uw

beweringen betreffende het conflict zelf dat u kende op 24 april 2021, de dag van de verkiezingen in

Albanië. Er dient immers vastgesteld dat uw echtgenote bijzonder weinig informatie kan meedelen over

enerzijds de problemen zelf en anderzijds de gevolgen ervan. Zo weet ze niet op welke manier u een

conflict had noch met wie u een conflict had (CGVS A.(...), p. 8 - 10). Op de vraag sinds wanneer u een

conflict had, antwoordt ze dat dit tijdens de verkiezingen was, rond maart, terwijl de verkiezingen zoals u

het aanhaalt eind april plaatsvonden (CGVS A.(...), p. 9). Bovendien beweert u zoals reeds aangehaald

dat u naar aanleiding van het handgemeen diende gehospitaliseerd te worden (CGVS B.(...), p. 18), terwijl

u volgens uw vrouw niet naar het ziekenhuis bent moeten gaan (CGVS A.(...), p. 11). Hierover verder

bevraagd of ze dit weet of denkt, zwakt ze haar initiële ontkennende antwoord af en geeft ze slechts aan

dat ze het niet weet. U verklaart dat u haar slechts hebt verteld dat u ‘wat problemen’ gehad hebt aan het

kiesbureau en dat u haar achteraf evenmin veel gezegd hebt omdat u niet wilde dat ze in paniek zou raken

(CGVS B.(...), p. 11). Dit is niet ernstig. Zeker aangezien u haar wel zou hebben verteld dat ze moest

opletten en de kinderen niet alleen mocht laten (CGVS B.(...), p. 12). Dat ze door deze bemerking geen

angst zou hebben gekregen en niet zou hebben willen weten wat er zich allemaal afspeelde en waarom

ze moest oppassen, is allerminst aannemelijk. Dat u haar bovendien, eens in veiligheid in België, ook het

hele gebeuren niet uit de doeken zou hebben gedaan, is evenmin aannemelijk indien waargebeurd. Uw

bewering dat ze in een depressie zou belanden indien ze alles zou weten en dit nog meer problemen zou

veroorzaken, is evenmin ernstig in de door u geschetste context waarin u samen met uw gezin jullie

thuisland hebt moeten ontvluchten, weg van familie.

U ondermijnt eveneens uw geloofwaardigheid door bij de Dienst Vreemdelingenzaken uw bedreiging op

straat op 10 juni niet te vermelden, terwijl dit het enige vervolgingsfeit is dan nog is gebeurd nadat u ruzie

kreeg op verkiezingsdag in april (CGVS B.(...), p. 12). Uw verklaring dat u bij de DVZ nog enkele zaken

wenste toe te voegen maar dat het niet hoefde vindt allerminst een weerslag in het verslag. U vermeldde

deze gebeurtenis niet toen men naar alle feiten vroeg die aanleiding hadden gevormd voor uw vertrek

noch wanneer de ambtenaar er vroeg of u nog iets wenste toe te voegen aan hetgeen u reeds had vermeld

vragenlijst CGVS B.(...), d.d. 21/10/2021). Deze incoherentie ondermijnt vanzelfsprekend nog maar eens

de geloofwaardigheid van het hele gebeuren. Zeker ook omdat opnieuw uw echtgenote niet op de hoogte

blijkt te zijn van het feit dat u na de verkiezingen nog problemen gekend zou hebben (CGVS A.(…), p.

10). Indien uw problemen alsook die van uw vrouw en kinderen hun oorsprong vinden in hetgeen er die

verkiezingsdag en de maanden nadien gebeurd is, kan verwacht worden dat u uw vrouw op de hoogte

brengt. De vaststelling dat uw vrouw van quasi niets op de hoogte blijkt te zijn met betrekking tot jullie

problemen ondermijnt volledig de geloofwaardigheid van uw voorgehouden motieven.

Eveneens opmerkelijk is dat u tot op de dag van uw onderhoud allerminst een idee hebt met welke persoon

of personen u in een bloedwraak verwikkeld zit, sinds die bewuste verkiezingsdag (CGVS B.(...), p. 10-

11). U komt immers niet verder dan te stellen dat u met politieke tegenstanders in bloedwraak verwikkeld

bent (CGVS B.(...), p. 11). Gevraagd op welke manieren u hebt getracht de identiteit van uw belagers te

achterhalen antwoordt u dat u het aan uw vrienden hebt gevraagd. Tevergeefs. Evenmin de

verzoeningscommissie kon u helpen. Merkwaardig is echter dat u nagelaten hebt uzelf in te lichten wat

die commissie precies gedaan heeft om zich te informeren (CGVS B.(...), p. 13). Dat u niet over

bovenstaande informatie beschikt en u geen ernstige pogingen heeft ondernomen om desbetreffend

informatie te verkrijgen, hoewel het hier om elementen gaat die integraal deel uitmaken van de kern van

uw vrees voor vervolging, is een houding die geenszins in overeenstemming te brengen is met een

gegronde vrees voor vervolging zoals bepaald in de Conventie van Genève of een vrees voor een reëel

risico op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming. Van
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een verzoeker om internationale bescherming kan immers redelijkerwijze verwacht worden dat hij zich

spontaan en zo gedetailleerd mogelijk informeert over die elementen die verband houden met de kern

van zijn vluchtrelaas. Indien u en uw familie daadwerkelijk dermate bedreigd werden dat u zich

genoodzaakt zag om Albanië te verlaten, mag worden verwacht dat u over uw belager of belagers

geïnformeerd zou hebben ten einde de dreiging en de eventuele oplossingen in te schatten.

Voort dient opgemerkt te worden dat u ter ondersteuning van uw verklaringen betreffende het conflict aan

het kiesbureau en de verdere problemen in Albanië behalve het attest van de verzoeningscommissie geen

andere bewijzen voorlegt. U laat per email op 26 november 2021 weten dat u in de onmogelijkheid bent

om een attest van uw ziekenhuisopname of de aangifte bij de politie te verkrijgen omdat uw broer daarvoor

in het bezit zou moeten zijn van uw paspoort. Het is opmerkelijk dat uw broer deze attesten in uw

afwezigheid niet op een andere manier zou kunnen verkrijgen met uw autorisatie. Bovendien is uw

verschoning op zich ook merkwaardig. Uit de door u voorgelegde documenten tijdens u persoonlijk

onderhoud, en dan meer bepaald de huwelijksakte die u voorlegt, blijkt immers dat deze akte werd

gedateerd op 22 oktober 2021 te Shkodër, in concreto dus nadat u Albanië had verlaten. Het is bijgevolg

moeilijk in te zien waarom uw paspoort in Albanië aanwezig zou moeten zijn voor een attest van het

ziekenhuis of een attest van aangifte bij de politie terwijl dit voor een gemeentelijk attest zoals de

huwelijksakte, niet noodzakelijk blijkt te zijn.

Voor wat betreft het attest van de verzoeningscommissie dient daarenboven te worden opgemerkt dat

dergelijke documenten ter ondersteuning van een verzoek om internationale bescherming enkel als bewijs

kunnen worden aanvaard, indien ze dienen ter ondersteuning van waarschijnlijke en coherente

verklaringen, hetgeen in deze niet het geval is. Bovendien werd dit document duidelijk opgemaakt om te

dienen als bewijsstuk voor uw verzoek om internationale bescherming. Uit de inhoud blijkt namelijk dat

men zich rechtstreeks tot de Belgische autoriteiten richt. Het gesolliciteerd karakter ontneemt het stuk zijn

objectieve bewijswaarde. Uit de informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt blijkt ook dat

de betrouwbaarheid van Albanese documenten in het algemeen erg onzeker is. Er kan bijgevolg weinig

bewijswaarde worden gehecht aan het attest van de verzoeningscommissie. Bovenstaande vaststelling

wordt versterkt doordat noch uw echtgenote noch u enige informatie over dit document kunnen geven.

Uw echtgenote weet niet wanneer u naar de verzoeningscommissie bent gestapt, noch wanneer u het

attest hebt verkregen of hoe het in uw bezit gekregen hebt (CGVS A.(...), p. 5-6). Evenmin kan zij

vermelden welke verzoeningscommissie zou zijn tussengekomen (CGVS A.(...), p. 5) noch wat het

resultaat was (CGVS A.(...), p. 5). U hebt er nooit met haar over gesproken en zelf kan ze niet zeggen

waarom u dit niet gedaan hebt (CGVS A.(...), p. 6). U bent dan weer niet in staat mee te delen wat de

naam is van de verzoeningscommissie, noch wie u er gesproken hebt. Zo antwoordt u dat deze commissie

‘de verzoening van de bloedwraak’ of de nationale verzoening van bloedwraak heette (CGVS B.(...), p.

6). Gevraagd wie u van deze commissie hebt aangesproken op die verkiezingsdag, kan u zijn naam niet

geven, hetgeen volgens u logisch is daar hij zich slechts heeft voorgesteld als iemand van de

verzoeningscommissie voor bloedwraak (CGVS B.(...), p. 6). Uit het door u voorgelegde attest blijkt

evenwel dat dit werd afgeleverd door de ‘missionarissen van de vrede’. Het frappant dat u niet in staat

blijkt aan te geven op welke commissie u beroep heeft gedaan en welke dus dit attest heeft afgeleverd.

Bovenstaande vaststellingen ondermijnen niet enkel de waarde van het voorgelegde attest maar nog

maar eens de geloofwaardigheid van uw asielmotieven.

Dat uw belagers in Albanië na uw vertrek nog aan uw broer zouden vragen waar u zich bevindt (CGVS

B.(...), p. 4) is evenmin geloofwaardig. Immers gevraagd wie die deze vragen dan aan uw broer stelt, kan

u slechts meedelen dat dit ‘de mensen’ zijn. Vervolgens gevraagd welke mensen, blijkt het te gaan om

mensen die u van vroeger kent zoals ouders die hun kinderen aan de schoolpoort afzetten (CGVS B.(...),

p. 4). Vervolgens nogmaals gevraagd wie dit concreet vraagt, gegeven het feit dat u problemen kent in

Albanië, herhaalt u dat dit ouders van andere kinderen zijn (CGVS B.(...), p. 4). Aangezien het niet geheel

ondenkbeeldig is dat mensen die u niet meer zien aan de schoolpoort zich bij uw broer informeren waar

u plotseling naartoe bent, werd u vervolgens gevraagd wat hun vragen te maken hebben met uw

problemen, doch u kan slechts antwoorden dat u geen vertrouwen hebt omdat u de mensen die u vreest

niet kent (CGVS B.(...), p. 4). Nogmaals gevraagd waarom u dan de link legt tussen de vragen van andere

ouders en uw onbekende belagers, kan u slechts aangeven dat het feit dat het zoveel wordt gevraagd u

vreemd lijkt en dat u uit vrees iedereen begint te verdenken. Het mag duidelijk zijn dat u met dergelijke

vage en ongefundeerde vermoedens niet kan overtuigen dat het feit dat andere ouders aan uw broer

vragen waar u bent, een verband houdt met uw voorgehouden problemen.

Uit bovenstaande vaststellingen kan dan ook worden geconcludeerd dat er geen geloof kan worden

gehecht aan uw bewering sinds de verkiezingsdag van april 2021 in een bloedwraak te zijn verwikkeld

met anonieme belagers waardoor u samen met uw gezin Albanië hebt moeten verlaten.

Waar u en uw echtgenote tot slot voorhouden dat uw wijk heel gevaarlijk is omdat elke paal er een

bewakingscamera heeft waardoor jullie privacy geschonden wordt (CGVS B.(...), p. 10), dient te worden

opgemerkt dat uw verklaringen hierover weinig overtuigend zijn. U verklaart dat deze camera’s daar
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gehangen zijn door mensen die of in de gevangenis zitten of in bloedwraak verwikkeld zijn (CGVS B.(...),

p. 18-19). U moet echter toegeven dat u niet weet aan wie de camera’s toebehoren, noch of de personen

die de camera’s hebben, banden hebben met uw belagers (CGVS B.(...), p. 18-19). Opmerkelijk is ook

dat u aanhaalt dat de camera’s er volgens u legaal hangen (CGVS B.(...), p. 19), terwijl uw echtgenote

aangeeft dat de camera’s daar niet mogen hangen en uiteraard illegaal zijn (CGVS A.(...), p. 8). Indien

jullie deze camera’s daadwerkelijk als onveilig beschouwen, mag opnieuw worden verwacht dat u en uw

echtgenote hier coherente verklaringen over kunnen afleggen en eveneens enige informatie kunnen

verschaffen over de eigenaars en het doel van deze camera’s. Dat uw belagers die u niet kent, mogelijk

banden hebben met mensen die u evenmin kent maar die een camera bezitten, kan onmogelijk

weerhouden worden als een gegronde vrees. In deze dient aangestipt dat u uw vrees voor vervolging of

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

bescherming in concreto moet aantonen en jullie blijven betreffende de camera’s in uw wijk in gebreke.

Bovendien hebben jullie nooit stappen tegen de camera’s ondernomen of deze aangeklaagd (CGVS

A.(...), p. 8).

Voor wat betreft de vrees die u uit ten overstaan van uw kinderen, slaagt u er evenmin in concreet te

duiden wie u dan vreest. U kan slechts algemeenheden aanhalen betreffende de situatie in Albanië waarbij

u stelt dat er groepen zijn die uw kinderen kunnen ontvoeren (CGVS B.(...), p. 9). Gevraagd concreet weer

te geven welke groepen uw kinderen willen ontvoeren, kan u slechts meedelen dat er massaal veel zijn,

dat het gaat over groepen die in de stad wonen (CGVS B.(...), p. 9). Gevraagd welke problemen uw

kinderen al gehad hebben met dergelijke groepen, geeft u slechts aan dat onbekende zwarte wagens in

uw wijk rondrijden en dat u vreest dat deze daar aanwezig zijn omwille van het conflict dat u gehad hebt

op de dag van de verkiezingen. Er dient bijgevolg vastgesteld dat u er niet in bent geslaagd concreet te

duiden wie er uw kinderen zou belagen daar u slechts algemeen naar groepen uit de stad verwijst en naar

ongeloofwaardig geachte vervolgingsfeiten.

Er dient voorts opgemerkt te worden dat u niet aannemelijk gemaakt heeft dat u voor de door u

aangehaalde problemen of die van uw kinderen 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 of uw gezinsleden sprake zou zijn van het bestaan van een reëel risico op het lijden van

ernstige schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Er dient namelijk te worden vastgesteld dat u naar aanleiding van het incident op de verkiezingsdag de

aldaar aanwezige politiedienst hebt aangesproken, die bovendien opgetreden zou hebben. Ze noteerden

er uw melding alvorens u het advies te geven de plaats te verlaten en riepen en hoorden er volgens u

verschillende getuigen van het incident (CGVS B.(...), p. 15, 16, 17). Uit het loutere feit dat de daders van

dit incident niet konden worden gevat, blijkt dan ook geen onwil of onkunde van de politie. Bovendien blijkt

dat u later slechts nog eenmalig hebt geïnformeerd bij uw wijkagent, die u vertelde dat de politie niets

gevonden had (CGVS B.(...), p. 16). Dat uw belagers niet werden gevat, kan vele oorzaken hebben, zoals

onder meer een gebrek aan bewijs, de onbekendheid van de daders en het ontbreken van valabele

getuigen die bereid waren te getuigen. Dat u slechts eenmalig geïnformeerd hebt naar de stand van zaken

bij uw wijkagent is dan ook geenszins voldoende om aan te nemen dat u alle mogelijk inspanningen

verricht hebt om u te informeren. Achteraf hebt u zich immers niet meer geïnformeerd omdat u naar eigen

zeggen weet hoe de politie in Albanië functioneert (CGVS B.(...), p. 16). Een advocaat hebt u niet

geraadpleegd, ter verklaring meedelend dat zowel de politie als justitie corrupt zijn (CGVS B.(...), p. 16),

doch een voorbeeld geven dat u zelf ooit geconfronteerd bent geweest met een corrupte politie kan u niet

(CGVS B.(...), p. 16). Bovendien hebt u geen aangifte meer gedaan van het feit dat u zich bedreigd voelde

nadat men u vanuit een wagen heeft aangesproken (CGVS B.(...), p. & p. 17). Gevraagd waarom niet stelt

u dat men u toch maar zou vragen naar bewijzen die u niet heeft (CGVS B.(...), p. 17). Dergelijke niet-

concrete verwijzingen vinden geen steun in de beschikbare en objectieve informatie.

Zo blijkt uit informatie aanwezig op het Commissariaat-generaal (zie de COI Focus: Albanië Algemene

Situatie van 15 juni 2020, beschikbaar op https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/

coi_focus_albanie._algemene_situatie_20200615.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-contemporary-

albaniacharacterisation-prevalence-and-response-state of https://www.cgvs.be/nl ) 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
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bieden tegen elk feit begaan door derden. De autoriteiten hebben de plicht om burgers te beschermen,

maar deze plicht houdt geenszins een resultaatsverbintenis in.

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.

Het Commissariaat-generaal erkent dat corruptie een pijnpunt blijft in Albanië. Niettemin moet worden

vastgesteld dat ook hier de nodige stappen werden/worden gezet. Zo worden bijvoorbeeld agenten van

andere regio’s ingeschakeld om te vermijden dat er een te nauwe band bestaat tussen de politie en de

betrokken burgers. Hoe dan ook 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. 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 werd 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. 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. In de regio

Shkodër in het bijzonder wordt de situatie van families in bloedwraak door de politie nauwgezet opgevolgd

door in contact te treden met hen, door regelmatig in de buurt te patrouilleren en hun woningen in de

gaten te houden.

U spreekt zelf over ongeziene corruptie bij rechtbanken (CGVS B.(...), p. 8) en de politie heeft volgens u

banden met het criminele milieu (CGVS B.(...), p. 8). Gevraagd of u zelf ooit problemen gekend heeft met

rechtbanken die corrupt zijn, dient u evenwel te erkennen van niet (CGVS B.(...), p. 10). Gevraagd of u

zelf ooit persoonlijk ondervonden hebt of de politie corrupt is en banden heeft met het criminele milieu,

verwijst u enkel naar het voorval waarbij de politie u de dag van de verkiezingen naar huis stuurde terwijl

het volgens u net hun taak was om de stemmen te verdedigen (CGVS B.(...), p. 10). Dit is evenwel niet

overtuigend. Niet alleen heeft de politie uw aangifte genoteerd en vermoedelijk getuigen gehoord, de

reden dat men u vervolgens het advies gaf de plaats te verlaten kan omwille van verschillende redenen

geweest zijn die niet zomaar gekoppeld worden aan een corrupte ingesteldheid. Bovendien hebt u het

optreden van de politie die dag nergens aan de kaak gesteld (CGVS B.(...), p. 10). Ter verantwoording

geeft u mee dat de politie u dan nog slechter zal bekijken en het volgens u beter is geschillen op te lossen

via derden in plaats van via de politie (CGVS B.(...), p.10). Gevraagd welke problemen u dan zelf gekend
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hebt die beter opgelost raakten door tussenkomst van derden erkent u zelf geen problemen gekend te

hebben waarbij deze beter via derden dan via de politie werden opgelost (CGVS B.(...), p. 10).

Gelet op voorgaande meen ik dat de Albanese autoriteiten in geval van eventuele (veiligheids)problemen

in het kader van bloedvetes aan alle onderdanen voldoende bescherming bieden en de redelijke

maatregelen zoals beoogd in artikel 48/5 van de Belgische Vreemdelingenwet treffen.

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

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

bescherming van de in Albanië opererende veiligheidsinstanties hebben 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.

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 en uw partner voorleggen in het kader van jullie verzoek tot internationale

bescherming kunnen voorgaande vaststellingen niet beïnvloeden. Uw originele Albanese identiteitskaart,

paspoort en rijbewijs, alsook deze van uw echtgenote, uw huwelijksakte, uw attest van

gezinssamenstelling en uw attest van immatriculatie, staven uw identiteit, nationaliteit en huwelijk die

verder niet worden betwist. Het attest van de verzoeningscommissie werd reeds besproken. Het document

waarmee u wil aantonen dat uw vader in het verleden vervolgd werd en waarbij u aangeeft dat ook uw

grootvader, oom en broer veroordeeld werden (CGVS B.(...), p. 6) veranderen bovenstaande beoordeling

niet. Met het document wilt u aantonen dat u uit een familie afstamt die sinds lang vervolgd wordt. Doch

zelf was u nog niet geboren toen zij problemen kenden (CGVS B.(...), p. 6) en zelf hebt u hieromtrent nooit

problemen gekend (CGVS B.(...), p. 6). Hierdoor kan het gegeven dat uw familieleden in een ver verleden

politieke vervolging ondergaan hebben, geenszins enige invloed hebben op de beoordeling van uw

huidige vrees ten aanzien van Albanië. Uw echtgenote legt nog twee diploma’s voor betreffende haar

opleidingen haartooi en make-up. Dit wordt niet betwist en heeft verder geen invloed op de beoordeling

van jullie vrees bij terugkeer.

Tot slot moet nog opgemerkt worden dat ook het verzoek om internationale bescherming van uw

echtgenote R.(…) A.(...) kennelijk ongegrond wordt verklaard.

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.”

1.3.2. De bestreden beslissing ten aanzien van R.(…) A.(…) (verzoekster) luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaart de Albanese nationaliteit te hebben en geboren te zijn op (…) 1987 te Shkodër. Uw beide

ouders alsook uw zus wonen allen in Albanië. Op 16 juni 2005 bent u gehuwd met B.(...) R.(…) (O.V. (…))

en samen hebben jullie twee dochters en een zoon. Vanaf 2005 tot uw definitief vertrek uit Albanië hebt

u in Shkodër gewoond.

In april 2021 waren er verkiezingen in Albanië en uw man heeft er een conflict gehad met onbekenden.

Ten gevolge hiervan liet uw man u weten dat u goed op de kinderen moest letten en hen niet meer alleen
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naar buiten mocht laten gaan. In de straat en uw wijk reden ook wagens met zwarte ramen rond en waren

er overal illegale camera’s geplaatst waarvan u de bedoeling niet begrijpt.

Omwille van deze problemen van uw man en omwille van de veiligheid van jullie kinderen, hebben jullie

Albanië verlaten op 4 september 2021. Op 20 september 2021 zijn jullie in België toegekomen waar jullie

op 27 september 2021 een verzoek om internationale bescherming hebben ingediend. Bij terugkeer naar

Albanië vreest u dat uw kinderen ontvoerd of vermoord zullen worden omdat er in Albanië geen veiligheid

en geen bescherming is. U hebt schrik dat de personen in de wagens met zwarte ramen, degene zijn

waarmee uw man een conflict heeft.

Ter staving van uw verzoek om internationale bescherming legt u uw originele Albanese paspoort,

identiteitskaart en rijbewijs voor. Verder legt u eveneens twee diploma’s haartooi en make-up voor. Uw

man legt eveneens zijn originele paspoort, identiteitskaart en rijbewijs voor. Jullie leggen tevens een

huwelijksakte en een attest van gezinssamenstelling voor. U man legt daarnaast ook een attest van de

verzoeningscommissie ‘missionarissen voor de vrede’ voor alsook een document betreffende politieke

vervolging van zijn vader in het verleden. Per email berichtten jullie op 26 november 2021 dat het

onmogelijk is om nog een bewijs of attest van uw man zijn opname in het ziekenhuis en zijn klacht bij de

politie te verkrijgen aangezien men hiervoor zijn paspoort vraagt.

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 14 december 2020 werd Albanië vastgesteld als veilig land van herkomst. Het feit dat u

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

toegepast bij de behandeling van uw verzoek.

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

verzoek om internationale bescherming kennelijk ongegrond is.

Er dient opgemerkt te worden dat u uw verzoek tot internationale bescherming integraal steunt op de

motieven die werden aangehaald door uw echtgenoot B.(...) R.(…) ((…)). In het kader van het door hem

ingediende verzoek tot internationale bescherming werd er een beslissing tot verzoek kennelijk ongegrond

genomen die als volgt luidt:

“(…)”

Derhalve dient ook uw verzoek kennelijk ongegrond verklaard te worden.

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. Verzoekschrift

In een enig middel beroepen verzoekende partijen zich op de schending van de artikelen 48/3 en 48/4

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

en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet), van artikel 57/1 van de

Vreemdelingenwet, van artikel 62 van de Vreemdelingenwet en de materiële motiveringsplicht, van de

zorgvuldigheidsplicht, van het redelijkheidsbeginsel en van het evenredigheidsbeginsel.

Verzoekende partijen betwisten de motieven van de bestreden beslissingen en besluiten dat hun

vluchtrelaas wel degelijk geloofwaardig is, alsook dat zij bij terugkeer naar Albanië niet kunnen rekenen

op de nodige bescherming vanwege de Albanese autoriteiten.
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Verzoekende partijen vragen in hoofdorde om hen als vluchteling te erkennen, minstens hen de

subsidiaire beschermingsstatus te verlenen en in ondergeschikte orde om de bestreden beslissingen te

vernietigen en terug te sturen naar het CGVS voor verder onderzoek.

2.2. Stukken

Verzoekende partijen voegen bij hun verzoekschrift nog volgende stavingstukken:

- het rapport “Nations in Transit 2020 – Albania” van Freedom House van 6 mei 2020 (stuk 5);

- de COI Focus “Albanië. Algemene situatie” van 15 juni 2020 (stuk 6).

2.3. Beoordeling

2.3.1. De Raad wijst erop dat hij inzake beslissingen van de commissaris-generaal over volheid van

rechtsmacht beschikt. Dit wil zeggen dat het geschil met alle feitelijke en juridische vragen in zijn geheel

aanhangig wordt gemaakt bij de Raad, die een onderzoek voert op basis van het rechtsplegingdossier.

Als administratieve rechter doet hij in laatste aanleg uitspraak over de grond van het geschil (wetsontwerp

tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen,

Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). Door de devolutieve kracht van het beroep is

de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de bestreden beslissing is gesteund en de

kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.3.2. Het wettelijke kader omtrent de bewijslast wordt heden uiteengezet in de artikelen 48/6 en 48/7 van

de Vreemdelingenwet, die de omzetting betreffen van artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,

lid 1 van de Richtlijn 2013/32/EU en bijgevolg in het licht van deze Unierechtelijke bepaling dienen gelezen

te worden.

De in artikel 4 van de Richtlijn 2011/95/EU vervatte ‘beoordeling van feiten en omstandigheden’ in het

kader van een onderzoek naar aanleiding van een verzoek om internationale bescherming, verloopt in

twee onderscheiden fasen.

De eerste fase betreft de vaststelling van de feitelijke omstandigheden die bewijselementen tot staving

van het verzoek kunnen vormen. De in artikel 4, lid 1 van de Richtlijn 2011/95/EU en artikel 13, lid 1 van

de Richtlijn 2013/32/EU beoogde samenwerkingsplicht houdt in dat het in beginsel aan de verzoeker om

internationale bescherming toekomt om alle nodige elementen ter staving van zijn verzoek, zoals vermeld

in artikel 48/6, § 1, tweede lid van de Vreemdelingenwet, zo spoedig mogelijk aan te brengen. Hij moet

een inspanning doen om dit verzoek te onderbouwen, onder meer aan de hand van verklaringen,

schriftelijke bewijzen, zoals documenten en stukken, of ander bewijsmateriaal.

Indien de door de verzoeker aangevoerde elementen om welke reden ook niet volledig, actueel of relevant

zijn, is het aan de met het onderzoek belaste instanties om actief met de verzoeker samen te werken om

alle elementen te verzamelen die het verzoek kunnen staven. Daarnaast dienen deze instanties ervoor te

zorgen dat nauwkeurige en actuele informatie wordt verzameld over de algemene situatie in het land van

oorsprong en, waar nodig, in landen van doorreis.

De tweede fase betreft de beoordeling in rechte van deze gegevens door de met het onderzoek belaste

instanties, waarbij wordt beslist of in het licht van de feiten die een zaak kenmerken, is voldaan aan de

materiële voorwaarden, omschreven in de artikelen 48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet, voor de

toekenning van internationale bescherming (HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

De beoordeling van een verzoek om internationale bescherming moet plaatsvinden op individuele wijze.

Overeenkomstig artikel 48/6, § 5 van de Vreemdelingenwet moet, naast de door verzoeker afgelegde

verklaringen en overgelegde documenten, ook onder meer rekening worden gehouden met alle relevante

informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een beslissing inzake het verzoek

wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die gelden in het land

van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. Consistentie, voldoende detaillering en

specificiteit alsook voldoende aannemelijkheid vormen indicatoren op basis waarvan de

geloofwaardigheid van de verklaringen kan worden beoordeeld, rekening houdend met individuele

omstandigheden van de betrokken verzoeker. Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan

de bevoegde overheid niet van de opdracht de vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade

betreffende die elementen waar geen twijfel over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om

die elementen die de nood aan internationale bescherming kunnen rechtvaardigen.

Wanneer een verzoeker bepaalde aspecten van zijn verklaringen niet staaft met schriftelijke of andere

bewijzen, dan bepaalt artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet dat deze aspecten geen bevestiging

behoeven indien aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:

“a) de verzoeker heeft een oprechte inspanning geleverd om zijn verzoek te staven;
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b) alle relevante elementen waarover de verzoeker beschikt, zijn voorgelegd, en er is een bevredigende

verklaring gegeven omtrent het ontbreken van andere bewijskrachtige elementen;

c) de verklaringen van de verzoeker zijn samenhangend en aannemelijk bevonden en zijn niet in strijd

met de algemene en specifieke informatie die gekend en relevant is voor zijn verzoek;

d) de verzoeker heeft zijn verzoek om internationale bescherming zo spoedig mogelijk ingediend, of hij

heeft goede redenen kunnen aanvoeren waarom hij nagelaten heeft dit te doen;

e) de algemene geloofwaardigheid van de verzoeker is komen vast te staan.”

2.3.3. Het beroep betreft de beslissingen waarbij de verzoeken om internationale bescherming door de

commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen overeenkomstig artikel 57/6/1, § 2 van de

Vreemdelingenwet als kennelijk ongegrond worden beschouwd.

Artikel 57/6/1, § 2 van de Vreemdelingenwet bepaalt: “In het geval van weigering van internationale

bescherming en indien de verzoeker om internationale bescherming zich in één van de gevallen vermeld

in paragraaf 1, eerste lid, a) tot j) bevindt, kan de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen dit verzoek als kennelijk ongegrond beschouwen.”.

Artikel 57/6/1, § 1, eerste lid, b) van de Vreemdelingenwet bepaalt: “b) de verzoeker afkomstig is uit een

veilig land van herkomst zoals bedoeld in paragraaf 3 (…)”.

Artikel 57/6/1, § 3, eerste lid van de Vreemdelingenwet luidt: “De Commissaris-generaal voor de

Vluchtelingen en de Staatlozen is bevoegd om de internationale bescherming te weigeren aan een

onderdaan van een veilig land van herkomst of aan een staatloze die voorheen in dat land zijn gewone

verblijfplaats had, wanneer de vreemdeling geen substantiële redenen heeft opgegeven om het land in

zijn specifieke omstandigheden niet als een veilig land van herkomst te beschouwen ten aanzien van de

vraag of hij voor erkenning als persoon die internationale bescherming geniet in aanmerking komt.”.

Albanië werd bij koninklijk besluit van 14 januari 2022 tot uitvoering van artikel 57/6/1, § 3, vierde lid van

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

de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst,

vastgesteld als veilig land van herkomst.

Om een verzoek om internationale bescherming ingediend door een onderdaan van een veilig land

van herkomst of een staatloze die er voorheen zijn gewone verblijfplaats had, gegrond te kunnen

verklaren, moet de verzoeker derhalve substantiële redenen opgeven die aantonen dat, ondanks diens

afkomst van een veilig land, zijn land van herkomst in zijn specifieke omstandigheden niet als veilig kan

worden beschouwd en dit dus in afwijking van de algemene situatie aldaar. Artikel 57/6/1, § 3, eerste lid

van de Vreemdelingenwet belet de verzoeker niet om aan te tonen dat er, wat hem betreft, een gegronde

vrees voor vervolging bestaat in vluchtelingenrechtelijke zin, zoals bepaald in artikel 48/3 van

de Vreemdelingenwet of dat er zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat hij een reëel risico

loopt op het lijden van ernstige schade, zoals bepaald in artikel 48/4 van diezelfde wet.

De bewijslast rust in dit geval op de verzoeker.

2.3.4. In de bestreden beslissingen worden de verzoeken om internationale bescherming van

verzoekende partijen kennelijk ongegrond verklaard om volgende redenen:

(i) verzoekende partijen slagen er niet in het conflict – hetgeen ontstaan zou zijn toen verzoeker optrad

als waarnemer tijdens de verkiezingen op 25 april 2021 en daarbij verkiezingsfraude vaststelde en aan

de kaak stelde –, noch de daaruit voortkomende bloedwraak aannemelijk te maken vermits (a)

verzoekende partijen niet aannemelijk maken dat verzoeker daadwerkelijk optrad als waarnemer tijdens

de verkiezingen van 25 april 2021, (b) verzoekster bijzonder weinig informatie kan meedelen over

enerzijds het conflict op 24 april 2021 zelf en evenmin over de gevolgen ervan; verzoekers verklaring dat

hij haar slechts heeft verteld dat hij ‘wat problemen’ heeft gehad aan het kiesbureau en haar achteraf

evenmin veel heeft gezegd omdat hij niet wilde dat ze in paniek zou raken niet ernstig is, zeker aangezien

hij haar wel zou hebben verteld dat ze moest opletten en de kinderen niet alleen mocht laten, alsook

redelijkerwijze kan worden verwacht dat hij haar – eens in veiligheid in België – wel het hele gebeuren dat

aan de basis lag van hun vertrek uit hun land van herkomst zou uit de doeken doen, (c) verzoeker de

bedreiging die hij op straat ondervond op 10 juni – het enige vervolgingsfeit na zijn ruzie op de

verkiezingsdatum – onvermeld liet op de Dienst Vreemdelingenzaken, hetgeen de geloofwaardigheid van

het hele gebeuren verder ondermijnt; te meer nu verzoekster niet op de hoogte blijkt te zijn van het feit

dat verzoeker na de verkiezingen nog problemen zou hebben gekend, (d) het opmerkelijk is dat

verzoekende partijen tot op de dag van het persoonlijk onderhoud allerminst een idee hebben van het feit

met wie verzoeker in een bloedwraak verwikkeld zit; dat verzoekende partijen niet over bovenstaande

informatie beschikken en geen ernstige pogingen hebben ondernomen om desbetreffende informatie te
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verkrijgen, hoewel het om elementen gaat die integraal deel uitmaken van hun vrees voor vervolging, niet

verzoenbaar is met de door hen geschetste vrees voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin of het

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

(e) verzoekende partijen betreffende het conflict aan het kiesbureau en de verdere problemen in Albanië

behoudens het attest van de verzoeningscommissie geen andere bewijzen voorleggen en hun verklaring

hiertoe het gebrek aan overige documenten (zoals het attest van verzoekers ziekenhuisopname of

aangifte bij de politie) niet kan verschonen, (f) wat betreft het attest van de verzoeningscommissie

bovendien kan worden opgemerkt dat dit slechts ter ondersteuning van waarschijnlijke en coherente

verklaringen als bewijs kan worden aanvaard, hetgeen in casu niet het geval is nu het document duidelijk

werd opgemaakt om te dienen als bewijsstuk van verzoekers verzoek om internationale bescherming, uit

de beschikbare landeninformatie blijkt dat de betrouwbaarheid van Albanese documenten in het algemeen

erg onzeker is en deze vaststellingen worden versterkt door het feit dat noch verzoekster, noch verzoeker

enige (correcte) informatie over dit document kunnen geven, (g) wat betreft de bewering van verzoeker

dat zijn belagers in Albanië na zijn vertrek nog aan zijn broer zouden vragen waar hij zich bevindt evenmin

geloofwaardig is daar zijn vage en ongefundeerde vermoedens in dit verband niet kunnen overtuigen van

het feit dat andere ouders aan zijn broer vragen waar hij is verband houdt met zijn voorgehouden

problemen;

(ii) de bewering van verzoekende partijen dat hun wijk heel gevaarlijk is omdat elke paal voorzien is van

een bewakingscamera waardoor hun privacy wordt geschonden, kan niet overtuigen nu zij zelf toegeven

dat zij niet weten aan wie die camera’s toebehoren, noch of de personen die de camera’s hebben banden

hebben met verzoekers belagers, verzoekende partijen onderling inconsistente verklaringen afleggen

over het feit of de camera’s daar al dan niet legaal hangen, dat het gegeven dat verzoekers belagers die

hij niet kent, mogelijk banden hebben met mensen die zij evenmin kennen maar die een camera bezitten

onmogelijk aanvaard kan worden als een gegronde vrees en bovendien moet worden opgemerkt dat

verzoekende partijen nooit stappen hebben ondernomen tegen deze camera’s;

(iii) verzoekende partijen niet aannemelijk hebben gemaakt dat zij voor de door hen aangehaalde

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

in Albanië aanwezige lokale en/of hogere autoriteiten. Er dient namelijk te worden vastgesteld dat uit de

verklaringen van verzoekende partijen blijkt dat verzoeker de aanwezige politiedienst heeft aangesproken

op de verkiezingsdag, die bovendien zouden hebben opgetreden. Uit het enkele feit dat de daders van dit

incident niet konden worden gevat blijkt geen onwil of onkunde van de politie, bovendien blijkt dat

verzoeker later slechts nog eenmalig heeft geïnformeerd bij zijn wijkagent, dat verzoekende partijen nooit

een advocaat hebben geraadpleegd en dat zij geen aangifte meer hebben gedaan van het feit dat

verzoeker zich bedreigd voelde nadat men hem vanuit een wagen heeft aangesproken. Bovendien blijkt

uit de beschikbare informatie dat in Albanië maatregelen werden/worden genomen om de politionele en

gerechtelijke autoriteiten te professionaliseren en hun doeltreffendheid te verhogen, blijkt dat er

verschillende stappen ondernomen kunnen worden om eventueel machtsmisbruik door en/of een slecht

functioneren van de politie aan te klagen. 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. 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 CGVS 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.

Het Commissariaat-generaal erkent dat corruptie een pijnpunt blijft in Albanië. Niettemin moet worden

vastgesteld dat ook hier de nodige stappen werden/worden gezet. Verzoeker spreekt zelf over ongeziene

corruptie bij rechtbanken en het feit dat de politie banden heeft met criminele milieu; uit zijn verklaringen

blijkt evenwel dat hij zelf nooit problemen heeft gekend met rechtbanken die corrupt zijn of politie die

corrupt is en banden heeft met het criminele milieu, alsook dat de politie zijn aangifte heeft genoteerd en

vermoedelijke getuigen heeft gehoord; de reden dat men verzoeker vervolgens het advies gaf de plaats

te verlaten kan omwille van verschillende redenen geweest zijn die niet zomaar gekoppeld worden aan

een corrupte ingesteldheid. Bovendien heeft verzoeker het optreden van de politie die dag nergens aan

de kaak gesteld, zonder dat hij hiervoor een valabele verschoningsgrond kan aanbrengen. Op basis van

de beschikbare informatie en de verklaringen van verzoekende partijen kan worden afgeleid 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;
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(iv) de documenten die verzoekende partijen voorleggen zijn niet van die aard dat ze de appreciatie van

hun verzoeken om internationale bescherming in positieve zin kunnen ombuigen.

Al deze motieven worden op omstandige wijze toegelicht in de bestreden beslissingen.

De Raad stelt derhalve vast dat de motieven van de bestreden beslissingen op eenvoudige wijze in die

beslissingen kunnen worden gelezen zodat verzoekende partijen er kennis van hebben kunnen nemen

en hebben kunnen nagaan of het zin heeft de bestreden beslissingen aan te vechten met de

beroepsmogelijkheden waarover zij in rechte beschikken. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling

van de formele motiveringsplicht, zoals voorgeschreven in artikel 62, § 2 van de Vreemdelingenwet,

voldaan. Verzoekende partijen maken niet duidelijk op welk punt deze formele motivering hen niet in staat

zou stellen te begrijpen op grond van welke juridische en feitelijke gegevens de bestreden beslissingen

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

motiveringsplicht. Daarnaast blijkt uit het verzoekschrift dat verzoekende partijen de motieven van de

bestreden beslissingen kennen, zodat het doel van de uitdrukkelijke motiveringsplicht in casu is bereikt.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen. De Raad stelt vast dat verzoekende partijen in wezen

de schending van de materiële motiveringsplicht aanvoeren.

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

beslissingen op motieven moeten steunen waarvan het feitelijk bestaan naar behoren is bewezen en die

in rechte ter verantwoording van de beslissingen in aanmerking kunnen genomen worden. Het middel zal

dan ook onder meer vanuit dit oogpunt worden onderzocht.

2.3.5. Na lezing van het administratief dossier besluit de Raad in navolging van de commissaris-generaal

dat verzoekende partijen, gelet op hetgeen volgt, in casu geen elementen bijbrengen waaruit blijkt dat er

substantiële redenen voorhanden zijn waaruit blijkt dat hun land van herkomst in hun specifieke

omstandigheden niet als veilig kan worden beschouwd.

De Raad stelt vast dat verzoekende partijen in hun verzoekschrift geen concrete poging ondernemen om

de pertinente motieven dienaangaande zoals opgenomen in de bestreden beslissingen, die draagkrachtig

zijn en steun vinden in het administratief dossier en op grond waarvan terecht wordt besloten tot de

kennelijke ongegrondheid van hun verzoeken, te verklaren of te weerleggen. Het komt verzoekende

partijen toe om deze motieven aan de hand van concrete elementen en argumenten in een ander daglicht

te plaatsen, waar zij evenwel geheel in gebreke blijven. Verzoekende partijen volharden immers in hun

vluchtrelaas, herhalen eerder afgelegde en ongeloofwaardig bevonden verklaringen, poneren een vrees

voor vervolgingen en spreken de gevolgtrekkingen door de commissaris-generaal tegen, wat evenwel

bezwaarlijk een dienstig verweer kan worden geacht en waarmee zij er aldus niet in slagen hoger

aangehaalde motieven van de bestreden beslissingen te ontkrachten.

Aangaande de onwetendheid van verzoekster omtrent de problemen waarin verzoeker verwikkeld zou

zijn geraakt tijdens de verkiezingen van 25 april 2021 en de gevolgen van dit conflict, merken verzoekende

partijen in het verzoekschrift nog op dat dit vanuit het perspectief van verzoeker louter ter bescherming

van zijn gezin was. Hij wilde het conflict niet vergroten en had schrik dat zijn gezin in paniek zou slaan en

zijn vrouw daarbij haar mond voorbij zou praten waardoor zij hen in gevaar zou kunnen brengen.

Verzoekende partijen citeren hierbij uit de notities van het persoonlijk onderhoud op het CGVS van

verzoeker en besluiten dat het dan ook niet geheel verwonderlijk is dat verzoeker het conflict niet wilde

uitsmeren voor de veiligheid van zijn eigen gezin te waarborgen. De Raad acht het in dit verband echter

geenszins plausibel dat verzoeker zijn echtgenote niet zou hebben ingelicht over de ernst van het conflict

waarin hij verwikkeld zou zijn geraakt op de verkiezingsdag van 25 april 2021. Het is immers niet onredelijk

te veronderstellen dat verzoeker zijn gezin voor gevaar zou willen behoeden en hen aldus zou

waarschuwen over de volledige omvang van de problematiek opdat zij de nodige voorzichtigheid aan de

dag zouden leggen en hun voorzorgsmaatregelen zouden nemen. Dat verzoeker aan verzoekster slechts

zou hebben verteld dat hij wat problemen had bij het stembureau en zij hierdoor beter op de kinderen

moest passen (administratief dossier, notities van het persoonlijk onderhoud CGVS verzoeker, p. 11-12),

kan in de door hem geschetste context waarbij hij vreesde dat zij in paniek zou raken en hen zo verder in

de problemen zou brengen bezwaarlijk ernstig worden genomen. Er kan immers redelijkerwijze worden

verondersteld dat verzoekster net meer in paniek zou raken door deze vage waarschuwingen, die

eveneens hun kinderen betrof, alsook dat zij hierdoor niet op de hoogte zou zijn van het belang dat zij

hierover geen informatie mocht delen met anderen, hetgeen dit risico op “verdere problemen” aldus enkel

lijkt te vergroten. Verzoekende partijen brengen bovendien geen enkel valabel argument aan waarom

verzoeker verzoekster in België, en dus nadat zij hun land van herkomst hadden verlaten en zich in

veiligheid bevonden, niet heeft ingelicht over het hele gebeuren.
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Met betrekking tot de bescherming door de Albanese autoriteiten voeren verzoekende partijen in het

verzoekschrift voorts aan dat zij, net als andere mensen die dag in en dag uit in deze maatschappij leven,

geen vertrouwen hebben in de Albanese autoriteiten en dat de verklaringen van verzoeker in dit verband

steun vinden in objectieve rapporten. Verzoekende partijen vervolgen dat het CGVS zelf in zijn

beslissingen motiveert dat hervormingen nog steeds nodig zijn om o.a. corruptie verder aan te pakken en

georganiseerde misdaad te bestrijden. Zij hekelen dat het beeld dat de commissaris-generaal ophangt

van corruptie in Albanië niet strookt met de werkelijkheid en het niet opgaat om zich te beperken tot het

louter opsommen van politieke engagementen vanwege de Albanese autoriteiten. Verzoekende partijen

besluiten, onder verwijzing naar het rapport “Nations in Transit 2020 – Albania” van Freedom House van

6 mei 2020 (verzoekschrift, stuk 5), de COI Focus “Albanië. Algemene situatie” van 15 juni 2020

(verzoekschrift, stuk 6) en rapporten die in deze laatste COI worden aangehaald, dat er gesteld kan

worden dat verzoekende partijen niet afdoende op de Albanese autoriteiten kunnen vertrouwen om hun

gezin de nodige bescherming te bieden die zij nodig hebben.

De Raad wijst er in dit verband vooreerst op dat geen geloof kan worden gehecht aan de door

verzoekende partijen voorgehouden problemen ten gevolge van het optreden van verzoeker als

waarnemer tijdens de verkiezingen op 25 april 2021. Zelfs zo er geloof zou worden gehecht aan hun

verklaringen dat hun gezin omwille van dit beweerde conflict problemen zouden hebben gekend in

Albanië, dient te worden benadrukt dat uit de bestreden beslissingen blijkt dat verzoekende partijen niet

aannemelijk hebben gemaakt dat zij niet zouden kunnen rekenen op de hulp en/of bescherming van de

Albanese autoriteiten. Waar verzoekende partijen in het verzoekschrift benadrukken dat de inspanningen

van de Albanese autoriteiten niet voldoende draagkrachtig zijn, onderstreept de Raad dat de bescherming

die de nationale overheid biedt daadwerkelijk moet zijn doch echter niet absoluut dient te zijn, noch

bescherming dient te bieden tegen elk feit begaan door derden. De autoriteiten hebben de plicht om

burgers te bescherming, maar deze plicht houdt geenszins een resultaatsverbintenis in. Uit de voormelde

landeninformatie (COI Focus “Albanië. Algemene situatie” van 15 juni 2020; COI Focus “Albania. Blood

Fueds in contemporary Albania: Characterisation, Prevalence and Response by the State” van 29 juni

2017), waarnaar verzoekende partijen ten dele eveneens verwijzen, blijkt dat de Albanese autoriteiten,

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

georganiseerde misdaad te bestrijden, wettelijke mechanismen voor de detectie, vervolging en bestraffing

van daden van vervolging garanderen. Tevens blijkt dat, ofschoon ook hier nog ruimte voor verbetering

is, de Albanese autoriteiten ernstige inspanningen leveren om het fenomeen van bloedwraak te bestrijden.

Wat betreft het door verzoekende partijen bijgebrachte rapport “Nations in Transit 2020 – Albania” van

Freedom House van 6 mei 2020 (stuk 5 van het verzoekschrift), waarmee zij de corruptie in het land willen

aankaarten, onderstreept de Raad opnieuw dat de commissaris-generaal in de bestreden beslissingen

terdege opmerkt dat corruptie inderdaad een pijnpunt blijft in Albanië, doch tevens uitgebreid wordt

vastgesteld dat ook hier de nodige stappen werden/worden gezet en dat in het algemeen dan ook gesteld

kan worden dat de Albanese autoriteiten tevens voldoende bescherming bieden voor slachtoffers van

corruptie.

Aangezien geen van de motieven van de bestreden beslissingen aldus wordt weerlegd, blijft de motivering

dienaangaande onverminderd overeind en wordt deze door de Raad tot de zijne gemaakt en beschouwd

als zijnde hier hernomen.

2.3.6. Gelet op het voorgaande dient vastgesteld dat het vluchtrelaas van verzoekende partijen niet

voldoet aan de cumulatieve voorwaarden van artikel 48/6, § 4 van de Vreemdelingenwet.

2.3.7. Voorgaande vaststellingen volstaan tevens voor de Raad om vast te stellen dat voor verzoekende

partijen geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 1, A (2) van het Vluchtelingenverdrag en artikel

48/3 van de Vreemdelingenwet in aanmerking kan worden genomen, noch een reëel risico op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.

2.3.8. Uit hetgeen voorafgaat is gebleken dat aan het vluchtrelaas van verzoekende partijen, waarop zij

zich eveneens beroepen teneinde de subsidiaire beschermingsstatus te verwerven, geen geloof kan

worden gehecht. De Raad meent derhalve dat verzoekende partijen dan ook niet langer kunnen steunen

op de elementen aan de basis van dat relaas teneinde aannemelijk te maken een reëel risico te lopen op

ernstige schade zoals bepaald in artikel 48/4, § 2, a) en b) van de Vreemdelingenwet.
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De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat

verzoekende partijen een reëel risico op ernstige schade lopen dat losstaat van het risico voortvloeiende

uit het ongeloofwaardige vluchtrelaas, meer in het bijzonder met toepassing van artikel 48/4, § 2, c) van

de Vreemdelingenwet.

Met betrekking tot artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet ontwaart de Raad noch in het

administratief dossier, noch in onderhavig verzoekschrift enig element dat de toekenning van de

subsidiaire beschermingsstatus op basis van voormelde rechtsgrond zou kunnen verantwoorden.

Bijgevolg maken verzoekende partijen niet aannemelijk dat er zwaarwegende gronden bestaan om aan

te nemen dat zij bij een terugkeer naar hun land van herkomst een reëel risico zouden lopen op ernstige

schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.3.9. Omtrent de aangevoerde schending van het zorgvuldigheidsbeginsel moet worden vastgesteld dat

dit beginsel de commissaris-generaal oplegt zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en deze te

stoelen op een correcte feitenvinding. Uit het administratief dossier blijkt dat verzoekende partijen op het

CGVS uitvoerig werden gehoord. Tijdens deze persoonlijke onderhouden kregen zij de mogelijkheid hun

vluchtmotieven uiteen te zetten en hun argumenten kracht bij te zetten, konden zij nieuwe en/of

aanvullende stukken neerleggen en hebben zij zich laten bijstaan door hun advocaat, dit alles in

aanwezigheid van een tolk die het Albanees machtig is. De Raad stelt verder vast dat de commissaris-

generaal zich voor het nemen van de bestreden beslissingen heeft gesteund op alle gegevens van het

administratief dossier, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden land van herkomst van

verzoekende partijen en op alle dienstige stukken. Dat de commissaris-generaal niet zorgvuldig tewerk is

gegaan kan derhalve niet worden bijgetreden. Evenmin kan de schending van het redelijkheidsbeginsel

worden volgehouden aangezien de bestreden beslissingen geenszins in kennelijke wanverhouding staan

tot de motieven waarop zij zijn gebaseerd.

2.3.10. Gelet op het voorgaande stelt de Raad vast dat verzoekende partijen geen substantiële redenen

hebben opgegeven om hun land van herkomst, Albanië, in hun specifieke omstandigheden niet te

beschouwen als een veilig land van herkomst ten aanzien van de vraag of zij voor erkenning als personen

die internationale bescherming genieten in aanmerking komen. Bijgevolg heeft de commissaris-generaal

met recht besloten tot de kennelijke ongegrondheid van hun verzoeken om internationale bescherming

en dient het beroep te worden verworpen.

2.3.11. Waar verzoekende partijen vragen om de bestreden beslissingen te vernietigen, wijst de Raad

erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft om de beslissing van de commissaris-generaal houdende de

kennelijke ongegrondheid van het verzoek te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, tweede

lid, 2° en 3° van de Vreemdelingenwet. Zoals blijkt uit wat voorafgaat, tonen verzoekende partijen echter

niet aan dat er een substantiële onregelmatigheid kleeft aan de bestreden beslissingen die door de Raad

niet kan worden hersteld, noch tonen zij aan dat er essentiële elementen ontbreken die inhouden dat de

Raad niet kan komen tot een bevestiging of een hervorming zonder aanvullende onderzoeksmaatregelen

hiertoe te moeten bevelen. Het verzoek tot vernietiging kan bijgevolg niet worden ingewilligd.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Enig artikel

Het beroep wordt verworpen.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op vierentwintig mei tweeduizend tweeëntwintig

door:

mevr. A. DE SMET, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

dhr. M. DENYS, griffier.

De griffier, De voorzitter,

M. DENYS A. DE SMET


