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nr. 219 306 van 1 april 2019

in de zaken RvV X / IV , RvV X IV en RvV X / IV

In zake: 1. X

2. X

3. X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaten D. VANDENBROUCKE en

H. BOURRY

Steenakker 28

8940 WERVIK

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien de verzoekschriften die X, X en X, die verklaren van Afghaanse nationaliteit te zijn, op

26 december 2017 hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen van 30 november 2017.

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 administratieve dossiers.

Gelet op de beschikkingen van 11 februari 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op

18 maart 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken D. DE BRUYN.

Gehoord de opmerkingen van derde verzoeker en zijn advocaat M. KIWAKANA loco advocaten

D. VANDENBROUCKE en H. BOURRY, van advocaat M. KIWAKANA, die loco advocaten

D. VANDENBROUCKE en H. BOURRY verschijnt voor eerste en tweede verzoeker, en van attaché

K. ALLYNS, die verschijnt voor verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaken

Verzoekers, die verklaren van Afghaanse nationaliteit te zijn, komen volgens hun verklaringen op

2 november 2015 België binnen zonder enig identiteitsdocument en verzoeken op 12 november 2015

om internationale bescherming. Op 30 november 2017 beslist de commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen (hierna: de commissaris-generaal) ten aanzien van hen tot weigering van

de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus. Dit zijn de thans bestreden

beslissing, die op dezelfde dag aan verzoekers aangetekend worden verzonden.
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De eerste bestreden beslissing, die ten aanzien van eerste verzoeker werd genomen, luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Hazara van etnische origine, hangt u het sjiitische geloof aan en

bezit u de Afghaanse nationaliteit. U zegt te zijn geboren in het dorp Qato, gelegen in het district

Daymirdad van de provincie Maydan Wardak en daar steeds te hebben gewoond. U bent nooit naar

school geweest en werkte als landbouwer op de gronden van uw familie. U bent ongehuwd.

Sinds een achttal jaar woedt er een hevig conflict tussen de Kuchi-nomaden die samenwerken met de

taliban, en Hazara in uw regio. De Kuchi trachtten door de jaren heen verschillende malen met geweld

jullie velden en vee in te nemen. Ongeveer acht jaar geleden werd uw zus, Z. (…), gedood door de

Kuchi.

In de lente van 2015 startten de Kuchi opnieuw een offensief tegen uw dorp. U had als jongeman de

taak om de dorpelingen mee te beschermen. U hield tijdens het offensief de wacht in een checkpoint in

de bergen en vocht mee tegen de Kuchi. Daar de situatie verslechterde, werden de dorpelingen die niet

konden strijden, geëvacueerd, onder wie ook uw ouders en broers. Uw ouders hadden u eerder al

gezegd dat u zichzelf in veiligheid moest brengen van zodra dat mogelijk was. Ze hadden u geadviseerd

om naar het buitenland te gaan. Uw neef S. A. (…) bleef eveneens in Qato om jullie eigendommen te

beschermen. Voor uw minderjarige neef I. A. (…) was er geen plaats meer in de auto’s waarmee de

dorpelingen werden geëvacueerd. Hij bleef in het dorp aan de zijde van u en S. (…). Uiteindelijk

resulteerde een aanval van de Kuchi in de overname van het dorp. De huizen werden in brand

gestoken. U en de andere mannen die waren achtergebleven, vluchtten weg. Tijdens uw vlucht, zag u

I. (...) en S. (...). Jullie gingen samen naar Tezak en van daar reisden jullie naar Ghazni. Ook S. (...) en

I. (...) werden eerder door hun families aangeraden om naar het buitenland te vluchten. Aangekomen in

Ghazni, vonden jullie daar onmiddellijk een smokkelaar. Nog diezelfde dag, in de zomer van 2015, zijn

jullie vertrokken.

Jullie reisden via Iran, Turkije, Griekenland en andere u onbekende Europese landen naar België, waar

u samen met uw twee neven op 12 november 2015 asiel vroeg.

U legde geen documenten neer ter ondersteuning van uw asielaanvraag.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u een

persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel risico

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

Op een asielzoeker rust de verplichting om van bij aanvang van de procedure zijn volle medewerking te

verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn asielaanvraag, waarbij het aan hem is om de nodige

feiten en relevante elementen aan te brengen bij de Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen

over de asielaanvraag. De medewerkingsplicht vereist dus van u dat u correcte verklaringen aflegt en

waar mogelijk documenten voorlegt met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit, de landen en

plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. Niettegenstaande u

bij de aanvang van uw gehoor uitdrukkelijk gewezen werd op de medewerkingsplicht die op uw

schouders rust (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.2), blijkt uit het geheel van de door u

afgelegde verklaringen en de door u voorgelegde stukken duidelijk dat u niet heeft voldaan aan deze

plicht tot medewerking.

Er werd immers vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde verblijf in

Daymirdad. Dit is nochtans belangrijk voor de inschatting van uw vrees voor vervolging en uw nood aan

subsidiaire bescherming. Het belang duidelijkheid te verschaffen over uw feitelijke herkomst en uw

eerdere verblijfplaatsen kan niet genoeg benadrukt worden. De werkelijke streek van herkomst is van

essentieel belang voor het onderzoek van de nood aan internationale bescherming. Het is immers de

streek van feitelijke herkomst in functie waarvan de vrees voor vervolging en het risico op ernstige

schade zal onderzocht worden. Indien doorheen het onderzoek van het dossier moet worden

vastgesteld dat een asielzoeker geen zicht biedt op zijn reële verblijfssituatie of regio van herkomst,

dient te worden besloten dat de asielmotieven, die zich er zouden hebben voorgedaan, niet aangetoond

worden. Een asielzoeker die over zijn eerdere verblijfplaatsen ongeloofwaardige verklaringen aflegt en
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daardoor het voor de asielinstanties onmogelijk maakt vast te stellen dat hij ook werkelijk afkomstig is uit

een streek waar er een risico op ernstige schade bestaat en of hij niet de mogelijkheid heeft zich in een

streek te vestigen waar geen zo een risico bestaat, maakt bovendien niet aannemelijk dat hij nood heeft

aan subsidiaire bescherming.

In casu dient er opgemerkt te worden dat u niet aannemelijk heeft gemaakt afkomstig te zijn uit het dorp

Qato (of Qoto), gelegen in het district Daymirdad van de provincie Maydan Wardak en daar tot aan uw

vertrek naar Europa te hebben gewoond (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 15/12/2016, p.4). U en

uw neef S. (...) die tevens tot aan jullie vertrek uit Afghanistan steeds in Qato dorp zouden hebben

gewoond (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 15/12/2016, p.4), legden immers gebrekkige

verklaringen af over jullie beweerde herkomstregio.

Vooreerst dient er opgemerkt te worden dat u tijdens het eerste gehoor aanvankelijk stelde dat het

districtscentrum van Daymirdad Dasht-e Naw heet (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016,

p.4). Wanneer u even later over de hoofdweg sprak die in één richting naar het districtshuis gaat, nog

eens ter verduidelijking gevraagd of het districtshuis zich in Dasht-e Naw bevindt, antwoordde u positief

(gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.8). Geconfronteerd met de naam Meeran, het

districtscentrum van Daymirdad, moest u toegeven nog nooit van Meeran te hebben gehoord

(gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.9). U stelde dat de lokale mensen zeiden dat het

districtscentrum Dasht-e Naw is en dat iedereen die naam zou opgeven (gehoorverslag CGVS

15/32869, d.d. 15/12/2016, p.9). U verklaarde daar één keer te zijn geweest om uw taskara te gaan

halen (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.9). Na de pauze wijzigde u echter uw

verklaringen. U stelde een fout te hebben gemaakt betreffende de plaats waar het districtshuis is

gelegen (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.10). U gaf als uitleg dat u nog heel jong

was toen u naar daar ging, dat u tijdens de pauze een sigaret aan het roken was en u realiseerde dat u

een fout had gemaakt (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.10). U corrigeerde dat het

districtscentrum in Dasht-e Qatub (Dasht-e Qotub) is gelegen en niet in Dasht-e Naw (gehoorverslag

CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.10). Gevraagd wat er juist te zien is in Dasht-e Qatub, antwoordde

u dat u daar indertijd uw taskara bent gaan halen (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016,

p.10). Gevraagd wat er te zien is in Dasht-e Naw, repliceerde u dat het een regio is die iets verder is

gelegen van uw regio en dat daar een paar huizen zijn (gehoorverslag CGVS, d.d. 15/12/2016, p.10).

Gevraagd of u in Dasht-e Naw bent geweest, stelde u Dasht-e Naw te passeren onderweg naar Dasht-e

Qatub (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.10). Het roept ernstige vragen op dat u

vooreerst herhaaldelijk – en verkeerdelijk – sprak over Dasht-e Naw als de plaats waar het

districtscentrum van Daymirdad is gelegen om dan plots na de pauze aan te geven dat het

districtscentrum eigenlijk in Dashte Qatub ligt. Dasht-e Naw ligt dicht bij de dorpen die u noemde als

naburige dorpen van Qato, zijnde Naqshin, Badragha, Baghalak, Dasht-e Qadir, Zardak, en andere

(gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.4 en gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d.

22/02/2017, p.4). Dasht-e Qatub ligt nog een heel eind verder. Het is dan ook zeer bedenkelijk dat u

beide plaatsen door elkaar zou halen.

Verder dient er nog opgemerkt te worden dat u nog nooit had gehoord van de naburige dorpen Jawqul,

Jakakhor, Kote Asho en Qalay Molayem (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.2-3 en

p.8), wat vragen oproept. U situeerde het dorp Safedqada in de buurt van uw dorp, onder Badragha

(gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.3). Aan S. (...) gevraagd waar Safedqada is

gelegen, kwam hij echter niet verder dan te stellen dat het een plaats is in Daymirdad (gehoorverslag

CGVS 15/32867, d.d. 22/02/2017, p.7). Hij kon niet vertellen waar in het district het dorp is gelegen

(gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 22/02/2017, p.7). Gevraagd of Safedqada dicht bij is gelegen,

repliceerde S. (...) dat het niet gekend is als een naburige plaats (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d.

22/02/2017, p.7). Het roept vragen op dat u het dorp wel zou kennen maar S. (...) niet hoewel uw neef

verschillende andere dorpen daar in de buurt die u ook noemde, wel spontaan vernoemde

(gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 15/12/2016, p.5-6). Kote Asho ligt volgens S. (...) niet in

Daymirdad (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 22/02/2017, p.7-8). Jakakhor kende hij evenmin

(gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 15/12/2016, p.13).

Verder legden u en S. (...) tegenstrijdige verklaringen af over de moskee(ën) in jullie dorp. U stelde dat

er maar één moskee is in Qato (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.10). Gevraagd of

jullie in die moskee of elders Ashura vierden, antwoordde u dat de mensen dáár samenkwamen of bij

hun thuis (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.10). Gevraagd of er ook een grotere

moskee was waar de mensen naartoe gingen voor speciale gelegenheden, stelde u vaag dat de

mensen misschien naar zo een plaats gingen maar dat u enkel naar daar ging voor Azadari
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(gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.11). Gevraagd of u iets weet over een grotere

moskee, repliceerde u dat de ouderen zeiden dat er een takiakhana is, een religieus

ontmoetingscentrum voor sjiieten, maar u stelde er niet te zijn geweest, de naam van de moskee niet te

kennen en niet te weten waar ze is gelegen (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.11).

(gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.11). Gevraagd of u die moskee ooit heeft gezien,

antwoordde u negatief (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.11). Gevraagd of het

gebouw in Qato is gesitueerd, antwoordde u opnieuw negatief (gehoorverslag CGVS 15/32869,

d.d. 22/02/2017, p.11). Aan S. (...) gevraagd hoeveel moskeeën jullie dorp telt, antwoordde hij dat er

een grote takiakhana is en een kleine (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 22/02/2017, p.13).

Gevraagd die twee bouwwerken te situeren in Qato, stelde hij dat één ervan, de kleinere moskee die

ook nimbar wordt genoemd, meer boven op de berg is gelegen, dichter bij zijn huis, en dat de grotere

takiakhana waar Ashura wordt gevierd, in het midden van Qato is gesitueerd (gehoorverslag CGVS

15/32867, d.d. 22/02/2017, p.13). Aldus stemmen uw verklaringen en die van S. (...) betreffende de

aanwezigheid van moskee(ën) in Qato niet overeen. Dat u en uw neef verschillende verklaringen

aflegden over het aantal gebedsplaatsen in Qato, ondermijnt de geloofwaardigheid van jullie verblijf

aldaar. Het kan immers niet zijn dat jullie in een dorp van zestig à zeventig huizen woonden, dicht bij

elkaar (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.4 en p.14 en gehoorverslag CGVS 15/32867,

d.d. 15/12/2016, p.5 en p.7), maar dat de ene daar wél een bepaald gebouw zou hebben gezien/

gebruikt en de andere niet.

Jullie wisten te vertellen dat malik Hassan één van de leidinggevende ouderen is in Daymirdad

(gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.9 en gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d.

22/02/2017, p.9 en p.15). Er dient echter opgemerkt te worden dat noch u, noch S. (...), weet hadden

van de aanslag die in november 2013 werd gepleegd op malik Hassan waarbij hij ernstig gewond raakte

(gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.9, gehoorverslag CGVS 15/32867 en

d.d. 22/02/2017, p.15). Aan u en uw neef gevraagd of er ooit iets met hem is gebeurd, moesten jullie alle

twee het antwoord schuldig blijven (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.9, gehoorverslag

CGVS 15/32867, d.d. 22/02/2017, p.15 en gehoorverslag CGVS 15/32420, d.d. 14/12/2016, p.12-13).

Daar malik Hassan een vooraanstaande persoon is in jullie regio, mag het verbazen dat jullie hierover

niets zouden hebben opgevangen.

Voorts dient er opgemerkt te worden dat u eveneens gebrekkige en incoherente verklaringen aflegde

over andere personaliteiten in uw beweerde regio. Tijdens het eerste gehoor gevraagd wie het

districtshoofd was van Daymirdad op het moment van uw vertrek uit Afghanistan, antwoordde u dat het

Sayed Younes was (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.9). Gevraagd of hij Hazara is,

moest u het antwoord schuldig blijven. Tijdens het tweede gehoor gevraagd nogmaals te zeggen wie

Sayed Younes is, antwoordde u eerst dat hij het districtshoofd is, om daarna te zeggen dat hij de

veiligheidscommandant is van Wardak (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.6).

Gevraagd waarom u eerst zei dat hij het districtshoofd van Daymirdad was, repliceerde u dat u in de war

was (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.6), wat evenwel geen afdoende uitleg is. S. (...)

verklaarde correct dat Din Mohammad het districtshoofd was van Daymirdad op het moment van jullie

vertrek en hij stelde dat Sayed Younes de politiechef was van Daymirdad (gehoorverslag CGVS

15/32867, d.d. 22/02/2017, p.12). Ook hij kon evenwel niets zeggen over de etnische achtergrond van

genoemde personen (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 22/02/2017, p.12), wat vragen oproept, de

etnische spanningen in uw district in ogenschouw genomen.

Voorts noemde u Hayatullah Hayat als gouverneur van Maydan Wardak (gehoorverslag CGVS

15/32869, d.d. 22/02/2017, p.6). Gevraagd of hij de gouverneur was toen u nog in Maydan Wardak

woonde, antwoordde u positief (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.6). Gevraagd naar

zijn voorganger, moest u het antwoord schuldig blijven (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d.

22/02/2017, p.6). Uit de informatie van het Commissariaat-generaal blijkt dat Hayatullah Hayat pas in

juni 2015 werd benoemd als gouverneur. U stelde uw dorp te hebben verlaten in de zomer van 2015

(gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d.15/12/2016, p.16). Aldus roept het vragen op dat u niet kon

vertellen wie al die jaren voordien gouverneur was van uw provincie. Gevraagd wie Abdul Majeed

Khogyani is, van 2012 tot 2015 de voorganger van Hayatullah Hayat, moest u toegeven het niet te

weten en probeerde u nog dat hij misschien één van de leiders is van de dorpen (gehoorverslag CGVS

15/32869, d.d. 22/02/2017, p.9). Dat u niet eens de naam herkent van de persoon die al die tijd

gouverneur was van Maydan Wardak, ondermijnt verder de geloofwaardigheid van uw beweerde

woonplaats in Afghanistan.
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Verder dient er opgemerkt dat u en S. (...) elk een andere meeteenheid gebruikten als werd gevraagd

naar de grootte van de gronden van jullie families. Gevraagd hoeveel jerib grond uw familie heeft, stelde

u dat jullie ongeveer 6 à 7 jerib grond bezitten (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.6-7).

Tijdens het tweede gehoor verklaarde u dat uw gezin 5 à 6 jerib grond bezit (gehoorverslag CGVS

15/32869, d.d. 22/02/2017, p.5). Gevraagd of de grootte van de gronden steeds wordt aangeduid met

jerib, repliceerde u vaagweg dat daar geen meeteenheden zijn en dat de ouderen gewoon zeiden dat de

landen 5 à 6 jerib groot zijn (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.5). Gevraagd of u ook

seer gebruikt, antwoordde u dat seer enkel wordt gebruikt om bijvoorbeeld een hoeveelheid tarwe aan

te duiden (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.5). Gevraagd of seer ook wordt gebruikt

om de grootte van een land weer te geven, antwoordde u negatief (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d.

22/02/2017, p.5). Gevraagd hoe groot de velden zijn van uw neven S. (...) en I. (...), stelde u dat hun

gronden even groot zijn als de gronden van uw familie (gehoorverslag CGVS 15/32869,

d.d. 22/02/2017, p.5). Ter bevestiging gevraagd of hun gronden ook 5 à 6 jerib groot zijn, antwoordde u

positief (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.5). U stelde dat jullie vaders dat zeiden

(gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.5). Aan S. (...) gevraagd hoeveel jerib grond zijn

familie had, repliceerde hij dat ze het woord jerib niet gebruiken maar wel seer en dat zijn familie 1,5 à 2

seer grond bezit (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 15/12/2016, p.7). S. (...) kon niet vertellen met

hoeveel jerib dat overeenkomt (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 15/12/2016, p.7). Tijdens het

tweede gehoor aan S. (...) gevraagd of je de grootte van grond ook kan aangeven met biswa,

antwoordde hij ongeschoold te zijn en niets af te weten over biswa en jerib (gehoorverslag CGVS

15/32867, d.d. 22/02/2017, p.10). S. (...) wijzend op voornoemd verschil in het aanduiden van de grootte

van de landbouwgronden, kwam hij niet verder dan te stellen dat u misschien hier van andere jongens

heeft geleerd over jerib (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 22/02/2017, p.21). Het roept ernstige

vragen op dat jullie een andere meeteenheid gebruikten wanneer werd gevraagd naar de grootte van de

landbouwgronden van jullie families. Daar jullie families in hetzelfde dorp woonden en jullie allen leefden

van de opbrengsten van de landbouwgronden die werden verdeeld tussen jullie vaders door jullie

grootvader, mag nochtans worden verwacht dat jullie dezelfde meeteenheid zouden gebruiken.

U verklaarde nog dat jullie families elk evenveel grond hadden (gehoorverslag CGVS 15/32869,

d.d. 22/02/2017, p.5). S. (...) verklaarde dan weer dat de gronden van zijn familie iets groter waren

omdat zijn vader de oudste zoon was van jullie grootvader en de traditie zo is dat de oudste zoon meer

krijgt (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 22/02/2017, p.10). Deze incoherente verklaringen over jullie

landbouwgronden, dé bron van inkomsten voor jullie families, ondermijnen verder jullie algemene

geloofwaardigheid.

Tijdens het eerste gehoor gevraagd of het in het verleden al eens was gebeurd dat de dorpelingen Qato

moesten verlaten omwille van aanvallen van de Kuchi, repliceerde u dat ze jullie aanvielen maar niet zo

hard als de laatste keer (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.17). De vraag herhalend,

antwoordde u dat er Hazara werden gedood en dat de mensen die konden, wegvluchtten, en dat de

anderen bleven (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.17). Gevraagd of u ooit bent

gevlucht, antwoordde u negatief (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.17). Gevraagd of u

ooit voor enkele weken of maanden bent gevlucht, antwoordde u opnieuw negatief en voegde daaraan

toe dat jullie de checkpoints in de bergen bemanden maar dat dat niet hetzelfde is als vluchten

(gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.17). Gevraagd of u als kind ooit bent moeten

vluchten, antwoordde u wederom negatief (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.17).

Tijdens het tweede gehoor ter bevestiging gevraagd of u eerder nooit uw dorp voor langere of kortere

periode had verlaten omwille van het geweld van de Kuchi, repliceerde u dat er vorige keer werd

gevraagd of u eerder ooit al eens was geëmigreerd naar een ander land, wat u en uw familie nooit

hadden gedaan, en stelde u dat jullie wel twee keer zijn verhuisd (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d.

22/02/2017, p.9). U erop wijzend dat u vorige keer duidelijk zei nooit te zijn gevlucht, repliceerde u dat

als iemand van de ene naar de andere plaats gaat, dat ‘musafer’ heet en dat als iemand van het ene

naar het andere land gaat, dat ‘mahajer’ heet (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.10).

Gevraagd te vertellen over de twee keer dat jullie zijn weggegaan uit Qato, repliceerde u eerst eens

naar de regio Dahane Tanur te zijn getrokken en vier à vijf jaar geleden twee weken à een maand naar

Syaghak te zijn gegaan omwille van hevige gevechten (gehoorverslag CGVS 15/32869,

d.d. 22/02/2017, p.10). Het is evenwel bedenkelijk dat u tijdens het eerste gehoor stelde nooit te zijn

weggevlucht omwille van de gevechten (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.17). Zelfs

als u dan had verstaan dat er werd gevraagd of u ooit eerder uw land was ontvlucht omwille van het

conflict met de Kuchi, mag toch verwacht worden dat u op dat moment iets had gezegd over de keren

dat jullie Qato moesten verlaten door de slechte veiligheidssituatie, te meer daar u zelf nog aanbracht
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dat jullie wel naar de checkpoints in de bergen gingen als jullie werden aangevallen, maar dat dat niet

hetzelfde is als vluchten (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.17).

S. (...) verklaarde dat hij en zijn familie een zevental jaar geleden naar Syaghak in Jalrez vluchtten

omwille van problemen in de regio en er twee à drie maanden bleven totdat de rust in Qato was

weergekeerd (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 15/12/2016, p.14-15). S. (...) stelde vervolgens, vijf

of zes jaar geleden, naar Dane Siyasang in het district Hisa-I- Awali Behsud te zijn gevlucht

(gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 15/12/2016, p.15). Gevraagd of hij elk jaar naar ergens ging,

antwoordde S. (...) twee keer te zijn geëmigreerd en voegde er nog aan toe dat er de laatste drie jaar

wel werd gevochten maar dat hij in die periode het dorp niet verliet (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d.

15/12/2016, p.15). Tijdens het tweede gehoor herhaalde S. (...) twee keer te zijn vertrokken uit Qato

alvorens Afghanistan definitief te hebben verlaten, een eerste keer vijf à zes jaar geleden en een tweede

keer ongeveer drie jaar geleden (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 22/02/2017, p.6-7). Eerder had hij

evenwel niets gezegd over een vlucht uit Qato van drie jaar geleden. Deze gebrekkige verklaringen over

de keren dat u en S. (...) zouden zijn moeten vluchten uit Qato, ondermijnen verder de

geloofwaardigheid van jullie verblijf in Qato.

Voorts aan u gevraagd of uw neven ook naar Syaghak zijn gevlucht, moest u toegeven het niet te weten

gezien de situatie zeer chaotisch was toen (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.10).

Gevraagd of uw neven ooit zijn weggevlucht voor enkele weken of maanden, antwoordde u positief

maar u kon geenszins vertellen naar waar (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.10). Ook

S. (...) wist geenszins te vertellen naar waar u en I. (...) indertijd tijdelijk waren gevlucht (gehoorverslag

CGVS 15/32867, d.d. 22/02/2017, p.7). Het is bedenkelijk dat jullie als neven geenszins zouden weten

naar waar jullie telkens waren gevlucht in het verleden.

Wat betreft het aanslepende conflict tussen de Hazara en de Kuchi in jullie regio, dient er nog

opgemerkt te worden dat u niets kon vertellen over de bemiddelingspogingen die in het verleden

plaatsvonden om een oplossing te zoeken voor het conflict. Aan u gevraagd wat u weet over dergelijke

bemiddelingspogingen, kwam u niet verder dan te stellen dat er alleen werd gedood en dat u niet weet

wat de Kuchi wilden en waarom (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.7). Gevraagd of de

twee partijen ooit werden samengebracht om een oplossing te zoeken, stelde u vaagweg dat dat

misschien gebeurde onder Mazari maar dat u daar niets over weet (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d.

22/02/2017, p.7). Gevraagd of u ooit heeft gehoord dat de overheid tussenbeide kwam om een

oplossing te zoeken, antwoordde u dat niet te hebben gehoord (gehoorverslag CGVS 15/32869,

d.d. 22/02/2017, p.7). Gevraagd of u weet of bemiddelingspogingen elders in Maydan Wardak

plaatsvonden, stelde u daar geen informatie over te hebben en voegde daaraan toe dat het wel logisch

is dat de overheid betrokken wordt in zo een vredesproces (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d.

22/02/2017, p.7). Uiteindelijk verklaarde u dat u heeft gehoord dat de Hazara van Behsud

samenkwamen en naar Maydan Wardak gingen maar dat u niet weet of het conflict werd opgelost

(gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.7). Ter verduidelijking gevraagd of de Hazara en

Kuchi van Behsud samenkwamen, repliceerde u dat enkel Hazara van overal samenkwamen en naar

Maydan Wardak gingen, geen Kuchi (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.7). Uit de

informatie van het Commissariaat-generaal die aan het administratieve dossier werd toegevoegd, blijkt

dat de Afghaanse overheid meermaals probeerde een oplossing te vinden voor dit langdurige conflict in

de regio. Dit resulteerde in enkele voorlopige akkoorden en periodes van ‘staakt het vuren’. Als u

daadwerkelijk heel uw leven in Daymirdad heeft gewoond, mag dan ook worden verwacht dat u meer

zou hebben gehoord over deze bemiddelingspogingen betreffende het conflict tussen de Hazara en de

Kuchi dat een rechtstreekse impact had op uw leven in Daymirdad.

Uit bovenstaande blijkt dat de verklaringen van u en uw neef over jullie verblijfplaats voor jullie aankomst

in België, te kort schieten.

Verder dient er nog opgemerkt te worden dat jullie zeer vaag bleven wanneer werd gevraagd naar de

verblijfplaats van jullie familieleden. Volgens uw verklaringen werd uw familie vijf of zes dagen voor de

volledige inname van Qato door de Kuchi geëvacueerd en, naar u meent, door een truck naar Ghazni

gebracht (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2017, p.10). U bleek echter geenszins zeker van

de bestemming van de truck (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2017, p.10-11). Gevraagd of u

nog heeft geprobeerd om contact op te nemen met uw familie na hun vertrek, stelde u dat u dat vaak

heeft gedaan maar dat het niet lukte (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2017, p.11). Gevraagd

meer uitleg te geven, repliceerde u er naar te hebben gevraagd telkens u iemand van uw regio zag

maar moest u concluderen dat niemand iets weet (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2017,
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p.11). Gevraagd concretere informatie te geven, stelde u dat toen u in Ghazni was, u vroeg naar uw

familie aan mensen van uw regio die u daar zag (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2017,

p.11). U vervolgde dat iedereen op zoek was naar zijn familie en niemand u kon helpen (gehoorverslag

CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2017, p.11). U gaf tevens aan dat u nog dezelfde dag waarop u aankwam in

Ghazni, al naar Nimroz bent vertrokken met uw twee neven. Gevraagd waarom u er niet langer bent

gebleven om uw familie te zoeken, repliceerde u dat uw familie u al had geadviseerd om weg te gaan,

om voor uzelf te zorgen, en dat u zo snel mogelijk moest vertrekken daar u had gevochten tegen de

Kuchi (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2017, p.11). Hoe dan ook is het bedenkelijk dat u zo

weinig moeite deed om te achterhalen waar uw familie zich bevond. S. (...) verklaarde ook dat zijn

familie samen met andere dorpelingen en de families van u en I. (...), naar Ghazni werden gebracht door

twee wagens (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 15/12/2016, p.16-17). Volgens S. (...) gebeurde dat

vier à vijf dagen voor jullie vertrek uit Qato (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 15/12/2016, p.17). Hij

zei sindsdien ook geen nieuws meer te hebben over jullie families (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d.

15/12/2016, p.17 en p.19-20). S. (...) stelde dat zijn familie thuis maar één gsm had en dat hij het

nummer niet heeft (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 15/12/2016, p.20). Er mag nochtans verwacht

worden dat jullie betere afspraken zouden maken met jullie families over hoe contact te houden, te meer

daar zij voor hun vertrek zouden hebben gezegd dat jullie moesten wegvluchten naar het buitenland

(gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2017, p.10-11 en gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d.

15/12/2016, p.20). Dat jullie na de inname van Qato onmiddellijk zouden zijn vertrokken uit Afghanistan

zonder te weten waar jullie families zich bevonden en hoe ze het stelden en zonder veel moeite te doen

om hierover informatie in te winnen, ondermijnt de geloofwaardigheid van de door jullie beschreven

vertrekomstandigheden en doet vermoeden dat jullie informatie willen achterhouden voor het

Commissariaat-generaal betreffende jullie familie.

Voorts legden u en S. (...) tegenstrijdige verklaringen af over jullie reisweg. Op de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) verklaarde u vier maanden onderweg te zijn geweest van Afghanistan naar

België (Verklaring DVZ, 15/32869, d.d.10/03/2016, vraag 31). Tijdens het eerste gehoor verklaarde u

evenwel zes maanden of vijf maanden en een half onderweg te zijn geweest (gehoorverslag CGVS

15/32869, d.d. 15/12/2016, p.16). U erop wijzend dat u op de DVZ had aangegeven vier maanden

onderweg te zijn geweest, ontkende u dat en stelde u daar ook te hebben gezegd vijf maanden en een

half te hebben gereisd (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.16). Het eenvoudigweg

ontkennen van eerdere verklaringen is echter geen uitleg voor deze tegenstrijdigheid. S. (...) had op de

DVZ verklaard acht maanden onderweg te zijn geweest (Verklaring DVZ, 15/32867, d.d. 10/03/2016,

vraag 31), waar hij op het CGVS eerst stelde zes maanden te hebben gereisd van Afghanistan naar

België (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 15/12/2016, p.5), om vervolgens tijdens het tweede gehoor

opnieuw te spreken over acht maanden (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 22/02/2017, p.18). Deze

incoherenties tussen jullie verklaringen roepen vragen op bij het moment waarop en de omstandigheden

waarin jullie Afghanistan zouden hebben verlaten.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen hebt u niet aannemelijk gemaakt daadwerkelijk

afkomstig te zijn uit het district Daymirdad van de provincie Maydan Wardak. Gelet op de

ongeloofwaardigheid van uw beweerde regio van herkomst in Afghanistan, kan er evenmin enig geloof

worden gehecht aan uw asielrelaas dat er onlosmakelijk mee verbonden is. Immers, aangezien er geen

geloof kan worden gehecht aan het feit dat u voor uw komst naar België in Daymirdad heeft verbleven,

kan er evenmin geloof worden gehecht aan de feiten die zich volgens uw verklaringen in deze regio

hebben voorgedaan. Bijgevolg maakt u niet aannemelijk dat u gegronde redenen heeft om te vrezen

voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin en bestaan er evenmin zwaarwegende gronden om aan te

nemen dat u bij een terugkeer naar uw land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade

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

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat een

asielzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het

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

Vreemdelingenwet. Artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet beoogt immers bescherming te bieden

in de uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend

conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het

betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel

van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.



RvV X, RvV X en RvV X - Pagina 8

Dienaangaande dient opgemerkt te worden dat vele Afghanen binnen Afghanistan verhuisd zijn

(eventueel na een eerder verblijf in het buitenland). De geboorteplaats en de oorspronkelijke

verblijfplaats(en) vormen derhalve niet noodzakelijk de (actuele) plaats of regio van herkomst. Het

aantonen van de laatste verblijfplaats(en) binnen Afghanistan is dan ook essentieel, vermits er op grond

van artikel 48/5, §3 van de Vreemdelingenwet geen behoefte aan bescherming is indien een asielzoeker

afkomstig is uit een regio waar er geen risico op ernstige schade aanwezig is of als de asielzoeker over

de mogelijkheid beschikt zich in zo’n regio te vestigen. Bijgevolg kan een asielzoeker, met betrekking tot

de vraag of hij bij terugkeer een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c)

van de Vreemdelingenwet, dan ook niet volstaan met een loutere verwijzing naar zijn Afghaanse

nationaliteit doch moet hij enig verband met zijn persoon aannemelijk maken ook al is daartoe geen

bewijs van individuele bedreiging vereist. U maakt zelf het bewijs van een dergelijk verband met uw

persoon onmogelijk door geen duidelijkheid te scheppen over uw voorgehouden verblijfplaatsen in en/of

feitelijke herkomst uit Afghanistan.

U werd tijdens het gehoor op de zetel van het CGVS d.d. 15/12/2016 nochtans uitdrukkelijk gewezen op

het belang van het afleggen van correcte verklaringen met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit,

de landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten

(gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.2). U werd uitdrukkelijk geconfronteerd met de

vaststelling dat het Commissariaat-generaal geen geloof hecht aan uw voorgehouden verblijfplaats in

Afghanistan (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.9 en p.14). U werd er op gewezen dat

het niet volstaat om louter te verwijzen naar uw Afghaanse nationaliteit en dat het voor de beoordeling

van uw asielaanvraag van uitermate groot belang is dat u een duidelijk zicht geeft op uw eerdere

verblijfsplaatsen voor uw komst naar België. Er werd voorts benadrukt dat het gegeven dat u niet recent

uit Afghanistan afkomstig bent en/of dat u een tijd in een derde land heeft verbleven op zich niet

problematisch is, maar dat het wel belangrijk is dat u deze informatie meedeelt zodat het CGVS de

mogelijkheid wordt gegeven uw asielaanvraag correct te beoordelen rekening houdend met al uw

verklaringen. Er werd tot slot beklemtoond dat indien u het CGVS niet duidelijk maakt waar en onder

welke omstandigheden u gedurende de laatste jaren voor uw komst naar België werkelijk heeft

verbleven en geen correct zicht biedt op uw werkelijke achtergrond en leefsituatie, u evenmin de door u

aangehaalde nood aan bescherming aannemelijk maakt. U hield evenwel vast aan uw verklaring

afkomstig te zijn uit Daymirdad en daar te zijn opgegroeid (gehoorverslag CGVS 15/32869,

d.d. 22/02/2017, p.9 en p.14).

Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat u niet de waarheid heeft verteld over waar u verbleven heeft

voor uw komst naar België. Desondanks het feit dat het CGVS u uitgebreid de kans heeft geboden

hierover klaarheid te scheppen, blijft u ook na confrontatie met de bevindingen van het CGVS volharden

in uw verklaringen, dit in weerwil van de plicht tot medewerking die op uw schouders rust. Door uw

gebrekkige medewerking op dit punt verkeert het Commissariaat-generaal in het ongewisse over waar u

voor uw aankomst in België in Afghanistan of elders leefde, onder welke omstandigheden, en om welke

redenen u uw werkelijke streek van herkomst verlaten heeft. Door bewust de ware toedracht op dit punt,

dat de kern van uw asielrelaas raakt, te verzwijgen maakt u bijgevolg niet aannemelijk dat u bij een

terugkeer naar Afghanistan een reëel risico op ernstige schade loopt.

Het CGVS benadrukt dat het uw taak is om de verschillende elementen van uw relaas toe te lichten en

alle nodige elementen voor de beoordeling van uw asielaanvraag aan te reiken. Het CGVS erkent

tegelijkertijd dat het een samenwerkingsplicht heeft, in de zin dat het de door u aangebrachte elementen

moet beoordelen rekening houdend met de informatie over het land van herkomst en dat het er toe

gehouden is na te gaan of er onder de door u aangebrachte elementen, elementen zijn die wijzen op

een gegronde vrees of een reëel risico en die zo nodig bijkomend te onderzoeken. Een onderzoek in die

zin werd uitgevoerd. Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst,

en na een grondig onderzoek van alle door u afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken

dient evenwel besloten te worden dat er in uw hoofde geen elementen voorhanden zijn die wijzen op

een gegronde vrees tot vervolging of een reëel risico op ernstige schade bij terugkeer.

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.”
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De tweede bestreden beslissing, die ten aanzien van tweede verzoeker werd genomen, luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Hazara van etnische origine, hangt u het sjiitische geloof aan en

bezit u de Afghaanse nationaliteit. U zegt te zijn geboren in het dorp Qato, gelegen in het district Day

Mirdad van de provincie Maydan Wardak en daar steeds te hebben gewoond. U bent nooit naar school

geweest maar volgde religieuze studies. U werkte als landbouwer op de gronden van uw familie. U bent

ongehuwd.

Sinds een achttal jaar woedt er een hevig conflict tussen de Kuchi-nomaden die samenwerken met de

taliban, en Hazara in uw regio. De Kuchi trachtten door de jaren heen verschillende malen met geweld

jullie velden en vee in te nemen.

In de lente van 2015 startten de Kuchi opnieuw een offensief tegen uw dorp. U had als jongeman de

taak om de dorpelingen mee te beschermen. U hield tijdens het offensief de wacht in een checkpoint in

de bergen en vocht mee tegen de Kuchi wanneer nodig. Daar de situatie verslechterde, werden de

dorpelingen die niet konden strijden, geëvacueerd, onder wie ook uw ouders en broers. Uw ouders

hadden u eerder al gezegd dat u zichzelf in veiligheid moest brengen van zodra dat mogelijk was. Ze

hadden u geadviseerd om naar het buitenland te gaan. Uw neef A. A. (…) bleef eveneens in Qato om

jullie eigendommen te beschermen. Voor uw minderjarige neef I. A. (…) was er geen plaats meer in de

auto’s waarmee de dorpelingen werden geëvacueerd. Hij bleef in het dorp aan uw zijde. Uiteindelijk

resulteerde een aanval van de Kuchi in de overname van het dorp. De huizen werden in brand gestoken

en er werden mensen gedood. U, I. (...) en de andere mannen die waren achtergebleven, vluchtten weg.

Tijdens jullie vlucht, zagen jullie A. (...). U, I. (...) en A. (...) gingen samen naar Tezak en van daar

reisden jullie verder naar Ghazni. Ook I. (...) en A. (...) werden eerder door hun families aangeraden om

naar het buitenland te vluchten. Aangekomen in Ghazni, vonden jullie daar onmiddellijk een smokkelaar.

Nog diezelfde dag, in de zomer van 2015, zijn jullie vertrokken.

Jullie reisden via Iran, Turkije, Griekenland en andere u onbekende Europese landen naar België, waar

u samen met uw twee neven op 12 november 2015 asiel vroeg.

U legde geen documenten neer ter ondersteuning van uw asielaanvraag.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u een

persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel risico

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

Op een asielzoeker rust de verplichting om van bij aanvang van de procedure zijn volle medewerking te

verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn asielaanvraag, waarbij het aan hem is om de nodige

feiten en relevante elementen aan te brengen bij de Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen

over de asielaanvraag. De medewerkingsplicht vereist dus van u dat u correcte verklaringen aflegt en

waar mogelijk documenten voorlegt met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit, de landen en

plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. Niettegenstaande u

bij de aanvang van uw gehoor uitdrukkelijk gewezen werd op de medewerkingsplicht die op uw

schouders rust (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 15/12/2016, p.2), blijkt uit het geheel van de door u

afgelegde verklaringen en de door u voorgelegde stukken duidelijk dat u niet heeft voldaan aan deze

plicht tot medewerking.

Er werd immers vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde verblijf in

Daymirdad. Dit is nochtans belangrijk voor de inschatting van uw vrees voor vervolging en uw nood aan

subsidiaire bescherming. Het belang duidelijkheid te verschaffen over uw feitelijke herkomst en uw

eerdere verblijfplaatsen kan niet genoeg benadrukt worden. De werkelijke streek van herkomst is van

essentieel belang voor het onderzoek van de nood aan internationale bescherming. Het is immers de

streek van feitelijke herkomst in functie waarvan de vrees voor vervolging en het risico op ernstige

schade zal onderzocht worden. Indien doorheen het onderzoek van het dossier moet worden

vastgesteld dat een asielzoeker geen zicht biedt op zijn reële verblijfssituatie of regio van herkomst,

dient te worden besloten dat de asielmotieven, die zich er zouden hebben voorgedaan, niet aangetoond

worden. Een asielzoeker die over zijn eerdere verblijfplaatsen ongeloofwaardige verklaringen aflegt en
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daardoor het voor de asielinstanties onmogelijk maakt vast te stellen dat hij ook werkelijk afkomstig is uit

een streek waar er een risico op ernstige schade bestaat en of hij niet de mogelijkheid heeft zich in een

streek te vestigen waar geen zo een risico bestaat, maakt bovendien niet aannemelijk dat hij nood heeft

aan subsidiaire bescherming.

In casu dient er opgemerkt te worden dat u niet aannemelijk heeft gemaakt afkomstig te zijn uit het dorp

Qato (of Qoto), gelegen in het district Daymirdad van de provincie Maydan Wardak en daar tot aan uw

vertrek naar Europa te hebben gewoond (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 15/12/2016, p.4). U en

uw neef A. (...) die tevens tot aan jullie vertrek uit Afghanistan steeds in Qato dorp zouden hebben

gewoond (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 15/12/2016, p.4), legden immers gebrekkige

verklaringen af over jullie beweerde herkomstregio. In het kader van het asielverzoek van uw neef

werden volgende vaststellingen gedaan:

(…)

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen hebt u evenmin aannemelijk gemaakt

daadwerkelijk afkomstig te zijn uit het district Daymirdad van de provincie Maydan Wardak. Gelet op de

ongeloofwaardigheid van uw beweerde regio van herkomst in Afghanistan, kan er evenmin enig geloof

worden gehecht aan uw asielrelaas dat er onlosmakelijk mee verbonden is. Immers, aangezien er geen

geloof kan worden gehecht aan het feit dat u voor uw komst naar België in Daymirdad heeft verbleven,

kan er evenmin geloof worden gehecht aan de feiten die zich volgens uw verklaringen in deze regio

hebben voorgedaan. Bijgevolg maakt u niet aannemelijk dat u gegronde redenen heeft om te vrezen

voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin en bestaan er evenmin zwaarwegende gronden om aan te

nemen dat u bij een terugkeer naar uw land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade

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

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat een

asielzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het

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

Vreemdelingenwet. Artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet beoogt immers bescherming te bieden

in de uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend

conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het

betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel

van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

Dienaangaande dient opgemerkt te worden dat vele Afghanen binnen Afghanistan verhuisd zijn

(eventueel na een eerder verblijf in het buitenland). De geboorteplaats en de oorspronkelijke

verblijfplaats(en) vormen derhalve niet noodzakelijk de (actuele) plaats of regio van herkomst. Het

aantonen van de laatste verblijfplaats(en) binnen Afghanistan is dan ook essentieel, vermits er op grond

van artikel 48/5, §3 van de Vreemdelingenwet geen behoefte aan bescherming is indien een asielzoeker

afkomstig is uit een regio waar er geen risico op ernstige schade aanwezig is of als de asielzoeker over

de mogelijkheid beschikt zich in zo’n regio te vestigen. Bijgevolg kan een asielzoeker, met betrekking tot

de vraag of hij bij terugkeer een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c)

van de Vreemdelingenwet, dan ook niet volstaan met een loutere verwijzing naar zijn Afghaanse

nationaliteit doch moet hij enig verband met zijn persoon aannemelijk maken ook al is daartoe geen

bewijs van individuele bedreiging vereist. U maakt zelf het bewijs van een dergelijk verband met uw

persoon onmogelijk door geen duidelijkheid te scheppen over uw voorgehouden verblijfplaatsen in en/of

feitelijke herkomst uit Afghanistan.

U werd tijdens het gehoor op de zetel van het CGVS d.d. 15/12/2016 en 22/02/2017 nochtans

uitdrukkelijk gewezen op het belang van het afleggen van correcte verklaringen met betrekking tot uw

identiteit, uw nationaliteit, de landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes

en reisdocumenten (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 15/12/2016, p.2 en gehoorverslag CGVS

15/32867, d.d. 22/02/2017, p.2). U werd uitdrukkelijk geconfronteerd met de vaststelling dat het

Commissariaat-generaal geen geloof hecht aan uw voorgehouden verblijfplaats in Afghanistan

(gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 22/02/2017, p.21-22). U werd er op gewezen dat het niet volstaat

om louter te verwijzen naar uw Afghaanse nationaliteit en dat het voor de beoordeling van uw

asielaanvraag van uitermate groot belang is dat u een duidelijk zicht geeft op uw eerdere

verblijfsplaatsen voor uw komst naar België. Er werd voorts benadrukt dat het gegeven dat u niet recent

uit Afghanistan afkomstig bent en/of dat u een tijd in een derde land heeft verbleven op zich niet

problematisch is, maar dat het wel belangrijk is dat u deze informatie meedeelt zodat het CGVS de
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mogelijkheid wordt gegeven uw asielaanvraag correct te beoordelen rekening houdend met al uw

verklaringen. Er werd tot slot beklemtoond dat indien u het CGVS niet duidelijk maakt waar en onder

welke omstandigheden u gedurende de laatste jaren voor uw komst naar België werkelijk heeft

verbleven en geen correct zicht biedt op uw werkelijke achtergrond en leefsituatie, u evenmin de door u

aangehaalde nood aan bescherming aannemelijk maakt. U hield evenwel vast aan uw verklaring

afkomstig te zijn uit Daymirdad en stelde de waarheid te hebben verteld (gehoorverslag CGVS

15/32867, d.d. 22/02/2017, p.21-22).

Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat u niet de waarheid heeft verteld over waar u verbleven heeft

voor uw komst naar België. Desondanks het feit dat het CGVS u uitgebreid de kans heeft geboden

hierover klaarheid te scheppen, blijft u ook na confrontatie met de bevindingen van het CGVS volharden

in uw verklaringen, dit in weerwil van de plicht tot medewerking die op uw schouders rust. Door uw

gebrekkige medewerking op dit punt verkeert het Commissariaat-generaal in het ongewisse over waar u

voor uw aankomst in België in Afghanistan of elders leefde, onder welke omstandigheden, en om welke

redenen u uw werkelijke streek van herkomst verlaten heeft. Door bewust de ware toedracht op dit punt,

dat de kern van uw asielrelaas raakt, te verzwijgen maakt u bijgevolg niet aannemelijk dat u bij een

terugkeer naar Afghanistan een reëel risico op ernstige schade loopt.

Het CGVS benadrukt dat het uw taak is om de verschillende elementen van uw relaas toe te lichten en

alle nodige elementen voor de beoordeling van uw asielaanvraag aan te reiken. Het CGVS erkent

tegelijkertijd dat het een samenwerkingsplicht heeft, in de zin dat het de door u aangebrachte elementen

moet beoordelen rekening houdend met de informatie over het land van herkomst en dat het er toe

gehouden is na te gaan of er onder de door u aangebrachte elementen, elementen zijn die wijzen op

een gegronde vrees of een reëel risico en die zo nodig bijkomend te onderzoeken. Een onderzoek in die

zin werd uitgevoerd. Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst,

en na een grondig onderzoek van alle door u afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken

dient evenwel besloten te worden dat er in uw hoofde geen elementen voorhanden zijn die wijzen op

een gegronde vrees tot vervolging of een reëel risico op ernstige schade bij terugkeer.

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.”

De derde bestreden beslissing, die ten aanzien van derde verzoeker werd genomen, luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

Volgens uw verklaringen bent u een Hazara van etnische origine, hangt u het sjiitische geloof aan en

bezit u de Afghaanse nationaliteit. U zegt te zijn geboren in het dorp Qato, gelegen in het district Day

Mirdad van de provincie Maydan Wardak en daar steeds te hebben gewoond. U bent minderjarig. U

ging niet naar school maar u heeft wel een beetje leren lezen en schrijven in de moskee in Qato waar u

religieuze studies volgde. Uw familie leefde van de opbrengsten van jullie gronden en vee.

Sinds een achttal jaar woedt er een hevig conflict tussen de Kuchi-nomaden die werden gesteund door

de taliban, en de Hazara in uw regio. De Kuchi trachtten door de jaren heen verschillende malen met

geweld jullie velden en vee in te nemen.

In de lente van 2015 startten de Kuchi opnieuw een offensief tegen uw dorp. U had als jongeman de

taak om de mannen van uw dorp die vochten tegen de Kuchi, voedsel te brengen. Daar de situatie

verslechterde, werden de dorpelingen die niet konden strijden, geëvacueerd, onder wie ook uw ouders,

broers en zussen. Voor u was er geen plaats meer in de auto’s waarmee de dorpelingen werden

geëvacueerd. Uw ouders hadden u eerder al gezegd dat u zichzelf in veiligheid moest brengen van

zodra dat mogelijk was. Ze hadden geld gegeven en u geadviseerd om naar het buitenland te gaan. Uw

neven S. A. (…) en A. A. (...) bleven eveneens in Qato om jullie eigendommen te beschermen en de

Kuchi te verjagen. Uiteindelijk resulteerde een aanval van de Kuchi in de overname van het dorp. De

huizen werden in brand gestoken en er werden Hazara gedood. U, S. (...) en de andere mannen die

waren achtergebleven, vluchtten weg. Tijdens uw vlucht, zagen jullie A. (...). Jullie gingen samen naar

Tezak en van daar reden jullie met een vrachtwagen mee naar Ghazni. Ook S. (...) en A. (...) werden

eerder door hun families aangeraden om naar het buitenland te vluchten. Aangekomen in Ghazni,
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vonden jullie daar onmiddellijk een smokkelaar. Nog diezelfde dag, in de zomer van 2015, zijn jullie

vertrokken.

Jullie reisden via Iran, Turkije, Griekenland en andere u onbekende Europese landen naar België, waar

u samen met uw twee neven op 12 november 2015 asiel vroeg.

U legde geen documenten neer ter ondersteuning van uw asielaanvraag.

B. Motivering

Er dient te worden opgemerkt dat u doorheen uw verklaringen niet aannemelijk heeft gemaakt dat u een

persoonlijke vrees voor vervolging zoals bedoeld in de Vluchtelingenconventie heeft of een reëel risico

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

Op een asielzoeker rust de verplichting om van bij aanvang van de procedure zijn volle medewerking te

verlenen bij het verschaffen van informatie over zijn asielaanvraag, waarbij het aan hem is om de nodige

feiten en relevante elementen aan te brengen bij de Commissaris-generaal, zodat deze kan beslissen

over de asielaanvraag. De medewerkingsplicht vereist dus van u dat u correcte verklaringen aflegt en

waar mogelijk documenten voorlegt met betrekking tot uw identiteit, uw nationaliteit, de landen en

plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes en reisdocumenten. Niettegenstaande u

bij de aanvang van uw gehoor uitdrukkelijk gewezen werd op de medewerkingsplicht die op uw

schouders rust (gehoorverslag CGVS 15/32420, d.d. 15/12/2016, p.2), blijkt uit het geheel van de door u

afgelegde verklaringen en de door u voorgelegde stukken duidelijk dat u niet heeft voldaan aan deze

plicht tot medewerking.

Er werd immers vastgesteld dat er geen geloof kan worden gehecht aan uw beweerde verblijf in

Daymirdad. Dit is nochtans belangrijk voor de inschatting van uw vrees voor vervolging en uw nood aan

subsidiaire bescherming. Het belang duidelijkheid te verschaffen over uw feitelijke herkomst en uw

eerdere verblijfplaatsen kan niet genoeg benadrukt worden. De werkelijke streek van herkomst is van

essentieel belang voor het onderzoek van de nood aan internationale bescherming. Het is immers de

streek van feitelijke herkomst in functie waarvan de vrees voor vervolging en het risico op ernstige

schade zal onderzocht worden. Indien doorheen het onderzoek van het dossier moet worden

vastgesteld dat een asielzoeker geen zicht biedt op zijn reële verblijfssituatie of regio van herkomst,

dient te worden besloten dat de asielmotieven, die zich er zouden hebben voorgedaan, niet aangetoond

worden. Een asielzoeker die over zijn eerdere verblijfplaatsen ongeloofwaardige verklaringen aflegt en

daardoor het voor de asielinstanties onmogelijk maakt vast te stellen dat hij ook werkelijk afkomstig is uit

een streek waar er een risico op ernstige schade bestaat en of hij niet de mogelijkheid heeft zich in een

streek te vestigen waar geen zo een risico bestaat, maakt bovendien niet aannemelijk dat hij nood heeft

aan subsidiaire bescherming.

In casu dient er opgemerkt te worden dat u niet aannemelijk heeft gemaakt afkomstig te zijn uit het dorp

Qato (of Qoto), gelegen in het district Daymirdad van de provincie Maydan Wardak en daar tot aan uw

vertrek naar Europa te hebben gewoond (gehoorverslag CGVS 15/32420, d.d. 15/12/2016, p.4). U en

uw twee meerderjarige neven die tevens steeds in Qato dorp zouden hebben gewoond tot aan jullie

vertrek uit Afghanistan (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 15/12/2016, p.4 en gehoorverslag CGVS

15/32867, d.d. 15/12/2016, p.4), legden immers gebrekkige verklaringen af over jullie beweerde

herkomstregio.

Vooreerst dient er opgemerkt te worden dat A. (...) tijdens zijn eerste gehoor aanvankelijk stelde dat het

districtscentrum van Daymirdad Dasht-e Naw heet (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016,

p.4). Wanneer hij even later over de hoofdweg sprak die in één richting naar het districtshuis gaat, nog

eens ter verduidelijking gevraagd of het districtshuis zich in Dasht-e Naw bevindt, antwoordde hij positief

(gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.8). Geconfronteerd met de naam Meeran, het

districtscentrum van Daymirdad, moest hij toegeven nog nooit van Meeran te hebben gehoord

(gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.9). Hij stelde dat de lokale mensen zeiden dat het

districtscentrum Dasht-e Naw is en dat iedereen die naam zou opgeven (gehoorverslag CGVS

15/32869, d.d. 15/12/2016, p.9). Hij verklaarde daar één keer te zijn geweest om zijn taskara te gaan

halen (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.9). Na de pauze wijzigde A. (...) echter zijn

verklaringen. Hij stelde een fout te hebben gemaakt betreffende de plaats waar het districtshuis is

gelegen (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.10). Hij gaf als uitleg dat hij nog heel jong

was toen hij naar daar ging, dat hij tijdens de pauze een sigaret aan het roken was en zich realiseerde
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dat hij een fout had gemaakt (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.10). Hij corrigeerde dat

het districtscentrum in Dasht-e Qatub (Dasht-e Qotub) is gelegen en niet in Dasht-e Naw (gehoorverslag

CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.10). Gevraagd wat er juist te zien is in Dasht-e Qatub, antwoordde

hij dat hij daar indertijd zijn taskara is gaan halen (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016,

p.10). Gevraagd wat er te zien is in Dasht-e Naw, repliceerde hij dat het een regio is die iets verder is

gelegen van zijn regio en dat daar een paar huizen zijn (gehoorverslag CGVS, d.d. 15/12/2016, p.10).

Gevraagd of hij in Dasht-e Naw is geweest, stelde hij Dasht-e Naw te passeren onderweg naar Dasht-e

Qatub (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.10). Het roept ernstige vragen op dat hij

vooreerst herhaaldelijk – en weliswaar verkeerdelijk – sprak over Dashte Naw als de plaats waar het

districtscentrum van Daymirdad is gelegen om dan plots na de pauze aan te geven dat het

districtscentrum eigenlijk in Dasht-e Qatub ligt. Dasht-e Naw ligt dicht bij de dorpen die hij noemde als

naburige dorpen van Qato, zijnde Naqshin, Badragha, Baghalak, Dasht-e Qadir, Zardak, en andere

(gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.4 en gehoorverslag CGVS 15/32869,

d.d. 22/02/2017, p.4). Dasht-e Qatub ligt nog een heel eind verder. Het is dan ook zeer bedenkelijk dat

hij beide plaatsen door elkaar zou halen.

Verder dient er nog opgemerkt te worden dat A. (...) nog nooit had gehoord van de naburige dorpen

Jawqul, Jakakhor, Kote Asho en Qalay Molayem (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.2-

3 en p.8), wat vragen oproept. Hij situeerde het dorp Safedqada in de buurt van uw dorp, onder

Badragha (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.3). Ook u verklaarde dat Safedqada een

naburig dorp is (gehoorverslag CGVS 15/32420, d.d. 22/02/2017, p.3). Aan S. (...) gevraagd waar

Safedqada is gelegen, kwam hij echter niet verder dan te stellen dat het een plaats is in Daymirdad

(gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 22/02/2017, p.7). Hij kon niet vertellen waar in het district het dorp

is gelegen (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 22/02/2017, p.7). Gevraagd of Safedqada dicht bij is

gelegen, repliceerde S. (...) dat het niet gekend is als een naburige plaats (gehoorverslag CGVS

15/32867, d.d. 22/02/2017, p.7). Het roept vragen op dat A. (...) en u het dorp wel zouden kennen maar

S. (...) niet hoewel hij verschillende andere dorpen daar in de buurt wel spontaan vernoemde

(gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 15/12/2016, p.5-6). Kote Asho ligt volgens S. (...) niet in

Daymirdad (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 22/02/2017, p.7-8). U had ook nog nooit gehoord van

het dorp (gehoorverslag CGVS 15/32420, d.d. 22/02/2017, p.5). Jakakhor kende S. (...) evenmin

(gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 15/12/2016, p.13). U kwam niet verder dan te stellen de naam

misschien te kennen (gehoorverslag CGVS 15/32420, d.d. 22/02/2017, p.5). Van Qalay Molayem had u

net als A. (...) nog nooit gehoord (gehoorverslag CGVS 15/32420, d.d. 22/02/2017, p.5).

Verder legden u en uw twee neven tegenstrijdige verklaringen af over de moskee(ën) in jullie dorp.

A. (...) stelde dat er maar één moskee is in Qato (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017,

p.10). Gevraagd of jullie in die moskee of elders Ashura vierden, antwoordde hij dat de mensen dáár

samenkwamen of bij hun thuis (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.10). Gevraagd of er

ook een grotere moskee was waar de mensen naartoe gingen voor speciale gelegenheden, stelde hij

vaag dat de mensen misschien naar zo een plaats gingen maar dat hij enkel naar daar ging voor

Azadari (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.11). Gevraagd of hij iets weet over een

grotere moskee, repliceerde hij dat de ouderen zeiden dat er een takiakhana is, een religieus

ontmoetingscentrum voor sjiieten, maar hij stelde er niet te zijn geweest, de naam van de moskee niet te

kennen en niet te weten waar ze is gelegen (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.11).

Gevraagd of hij die moskee ooit heeft gezien, antwoordde hij negatief (gehoorverslag CGVS 15/32869,

d.d. 22/02/2017, p.11). Gevraagd of het gebouw in Qato is gesitueerd, antwoordde hij opnieuw negatief

(gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.11). Aan S. (...) gevraagd hoeveel moskeeën jullie

dorp telt, antwoordde hij dat er een grote takiakhana is en een kleine (gehoorverslag CGVS 15/32867,

d.d. 22/02/2017, p.13). Gevraagd die twee bouwwerken te situeren in Qato, stelde hij dat één ervan, de

kleinere moskee die ook nimbar wordt genoemd, meer boven op de berg is gelegen, dichter bij zijn huis,

en dat de grotere takiakhana waar Ashura wordt gevierd, in het midden van Qato is gesitueerd

(gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 22/02/2017, p.13). Aldus stemmen de verklaringen van A. (...) en

die van S. (...) betreffende de aanwezigheid van moskee(ën) in Qato niet overeen. U gaf nog een derde

versie wanneer ook aan ú werd gevraagd informatie te geven over het aantal moskeeën in Qato. U

sprak over één nimbar en één husseiniyah (gehoorverslag CGVS 15/32420, d.d. 22/02/2017, p.10).

Gevraagd het verschil uit te leggen, stelde u dat een nimbar een gebedsplaats is en dat een husseiniyah

groter is en dat daar bijvoorbeeld begrafenissen doorgaan (gehoorverslag CGVS 15/32420,

d.d. 22/02/2017, p.10). Gevraagd uit te leggen wat een takiakhana is, repliceerde u dat het een plaats is

waar de mullah preekt en zingt (gehoorverslag CGVS 15/32420, d.d. 22/02/2017, p.10). Gevraagd of er

ook een takiakhana is in Qato, antwoordde u positief (gehoorverslag CGVS 15/32420, d.d. 22/02/2017,

p.10). Ter verduidelijking nog eens gevraagd of er aldus een nimbar, een husseiniyah én een
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takiakhana zijn in Qato, antwoordde u positief (gehoorverslag CGVS 15/32420, d.d. 22/02/2017, p.10).

Dat u en uw twee neven verschillende verklaringen aflegden over het aantal gebedsplaatsen in Qato,

ondermijnt de geloofwaardigheid van jullie verblijf aldaar. Het kan immers niet zijn dat jullie in een dorp

van zestig à zeventig huizen woonden, dicht bij elkaar (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016,

p.4 en p.14, gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 15/12/2016, p.5 en p.7, gehoorverslag CGVS

15/32420, d.d. 15/12/2016, p.6-7), maar dat de ene daar wél een bepaald gebouw zou hebben gezien/

gebruikt en de andere niet.

Jullie wisten te vertellen dat malik Hassan één van de leidinggevende ouderen is in Daymirdad

(gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.9, gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 22/02/2017,

p.9 en p.15 en gehoorverslag CGVS 15/32420, d.d. 14/12/2016, p.12-13). Er dient echter opgemerkt te

worden dat noch u, noch S. (...), noch A. (...), weet hadden van de aanslag die in november 2013 werd

gepleegd op malik Hassan waarbij hij ernstig gewond raakte (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d.

22/02/2017, p.9, gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 22/02/2017, p.15 en gehoorverslag CGVS

15/32420, d.d. 14/12/2016, p.12-13). Aan u en uw twee neven gevraagd of er ooit iets met hem is

gebeurd, moesten jullie alle drie het antwoord schuldig blijven (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d.

22/02/2017, p.9, gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 22/02/2017, p.15 en gehoorverslag CGVS

15/32420, d.d. 14/12/2016, p.12-13). Daar malik Hassan een vooraanstaande persoon is in jullie regio,

mag het verbazen dat jullie hierover niets zouden hebben opgevangen.

Voorts dient er opgemerkt te worden dat A. (...) eveneens gebrekkige en incoherente verklaringen

aflegde over andere personaliteiten in jullie beweerde regio. Tijdens het eerste gehoor gevraagd wie het

districtshoofd was van Daymirdad op het moment van zijn vertrek uit Afghanistan, antwoordde hij dat het

Sayed Younes was (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.9). Gevraagd of hij Hazara is,

moest hij het antwoord schuldig blijven. Tijdens het tweede gehoor gevraagd nogmaals te zeggen wie

Sayed Younes is, antwoordde A. (...) eerst dat hij het districtshoofd is, om daarna te zeggen dat hij de

veiligheidscommandant is van Wardak (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.6).

Gevraagd waarom hij eerst zei dat hij het districtshoofd van Daymirdad was, repliceerde hij dat hij in de

war was (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.6), wat evenwel geen afdoende uitleg is.

S. (...) verklaarde correct dat Din Mohammad het districtshoofd was van Daymirdad op het moment van

jullie vertrek en hij stelde dat Sayed Younes de politiechef was van Daymirdad (gehoorverslag CGVS

15/32867, d.d. 22/02/2017, p.12). Ook hij kon evenwel niets zeggen over de etnische achtergrond van

genoemde personen (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 22/02/2017, p.12), wat vragen oproept, de

etnische spanningen in uw district in ogenschouw genomen.

Voorts noemde A. (...) Hayatullah Hayat als gouverneur van Maydan Wardak (gehoorverslag CGVS

15/32869, d.d. 22/02/2017, p.6). Gevraagd of hij de gouverneur was toen hij nog in Maydan Wardak

woonde, antwoordde hij positief (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.6). Gevraagd naar

zijn voorganger, moest A. (...) het antwoord schuldig blijven (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d.

22/02/2017, p.6). Uit de informatie van het Commissariaat-generaal blijkt dat Hayatullah Hayat pas in

juni 2015 werd benoemd als gouverneur. A. (...) stelde jullie dorp te hebben verlaten in de zomer van

2015 (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d.15/12/2016, p.16). Aldus roept het vragen op dat hij niet kon

vertellen wie al die jaren voordien gouverneur was van zijn provincie. Gevraagd wie Abdul Majeed

Khogyani is, van 2012 tot 2015 de voorganger van Hayatullah Hayat, moest hij toegeven het niet te

weten en probeerde hij nog dat hij misschien één van de leiders is van de dorpen (gehoorverslag CGVS

15/32869, d.d. 22/02/2017, p.9). Dat A. (...) niet eens de naam herkent van de persoon die al die tijd

gouverneur was van Maydan Wardak, ondermijnt verder de geloofwaardigheid van jullie beweerde

woonplaats in Afghanistan.

Verder dient er opgemerkt dat u, S. (...) en A. (...) elk een andere meeteenheid gebruikten als werd

gevraagd naar de grootte van de gronden van jullie families. Aan A. (...) gevraagd hoeveel jerib grond

zijn familie heeft, stelde hij dat ze ongeveer 6 à 7 jerib grond bezitten (gehoorverslag CGVS 15/32869,

d.d. 15/12/2016, p.6-7). Tijdens het tweede gehoor verklaarde A. (...) dat zijn gezin 5 à 6 jerib grond

bezit (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.5). Gevraagd of de grootte van de gronden

steeds wordt aangeduid met jerib, repliceerde hij vaagweg dat daar geen meeteenheden zijn en dat de

ouderen gewoon zeiden dat de landen 5 à 6 jerib groot zijn (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d.

22/02/2017, p.5). Gevraagd of hij ook seer gebruikt, antwoordde hij dat seer enkel wordt gebruikt om

bijvoorbeeld een hoeveelheid tarwe aan te duiden (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017,

p.5). Gevraagd of seer ook wordt gebruikt om de grootte van een land weer te geven, antwoordde hij

negatief (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.5). Gevraagd hoe groot de velden zijn van

zijn neven S. (...) en I. (...), stelde A. (...) dat hun gronden even groot zijn als de gronden van zijn familie
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(gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.5). Ter bevestiging gevraagd of jullie gronden ook

5 à 6 jerib groot zijn, antwoordde hij positief (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.5). Hij

stelde dat jullie vaders dat zeiden (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.5). Aan S. (...)

gevraagd hoeveel jerib grond zijn familie had, repliceerde hij dat ze het woord jerib niet gebruiken maar

wel seer en dat zijn familie 1,5 à 2 seer grond bezit (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 15/12/2016,

p.7). S. (...) kon niet vertellen met hoeveel jerib dat overeenkomt (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d.

15/12/2016, p.7). Tijdens het tweede gehoor aan S. (...) gevraagd of je de grootte van grond ook kan

aangeven met biswa, antwoordde hij ongeschoold te zijn en niets af te weten over biswa en jerib

(gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 22/02/2017, p.10). U gaf op uw beurt aan dat uw familie 2 biswa

grond heeft waarop het ouderlijke huis werd gebouwd en daarnaast nog 6 à 7 biswa landbouwgrond

(gehoorverslag CGVS 15/32420, d.d. 15/12/2016, p.7). Tijdens het tweede gehoor gevraagd wat biswa

juist is, kwam u niet verder dan te stellen dat de ouderen het zo zeiden (gehoorverslag CGVS 15/32420,

d.d. 22/02/2017, p.10). Gevraagd hoeveel jerib of seer dat is, moest u toegeven het niet te weten en

voegde daar nog aan toe dat seer een gewichtseenheid is (gehoorverslag CGVS 15/32420, d.d.

22/02/2017, p.10). U erop wijzend dat S. (...) sprak over seer, A. (...) over jerib en u over biswa wanneer

werd gevraagd naar de grootte van de landbouwgronden, repliceerde u dat u over biswa sprak toen

werd gevraagd naar de grootte van de gronden waarop uw huis werd gebouwd en niet over de grootte

van de landbouwgronden (gehoorverslag CGVS 15/32420, d.d. 22/02/2017, p.11), wat echter niet blijkt

uit het gehoorverslag (gehoorverslag CGVS 15/32420, d.d. 15/12/2016, p.7). U kon geen afdoende

uitleg geven voor het verschil in gebruik van meeteenheid (gehoorverslag CGVS 15/32420,

d.d. 15/12/2016, p.7). S. (...) hiermee confronterend, kwam hij niet verder dan te stellen dat u twee jaar

naar school bent geweest en dat u daarom misschien biswa gebruikt en A. (...) misschien hier van

andere jongens heeft geleerd over jerib (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 22/02/2017, p.21). Het

roept ernstige vragen op dat jullie elk een andere meeteenheid gebruikten wanneer werd gevraagd naar

de grootte van de landbouwgronden van jullie families. Daar jullie families in hetzelfde dorp woonden en

jullie allen leefden van de opbrengsten van de landbouwgronden die werden verdeeld tussen jullie

vaders door jullie grootvader, mag nochtans worden verwacht dat jullie dezelfde meeteenheid zouden

gebruiken.

Daarnaast dient nog opgemerkt te worden dat 1 biswa gelijk is aan 100 m² en 1 jerib is gelijk aan

2.000 m². Uw verklaringen volgend, zou uw familie aanzienlijk minder grond hebben gehad dan de

familie van A. (...). A. (...) verklaarde nochtans dat jullie families elk evenveel grond hadden

(gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.5). S. (...) verklaarde dan weer dat de gronden van

zijn familie iets groter waren omdat zijn vader de oudste zoon was van jullie grootvader en de traditie zo

is dat de oudste zoon meer krijgt (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 22/02/2017, p.10). Deze

incoherente verklaringen over jullie landbouwgronden, dé bron van inkomsten voor jullie families,

ondermijnen verder jullie algemene geloofwaardigheid.

Tijdens het eerste gehoor aan A. (...) gevraagd of het in het verleden al eens was gebeurd dat de

dorpelingen Qato moesten verlaten omwille van aanvallen van de Kuchi, repliceerde hij dat ze jullie

aanvielen maar niet zo hard als de laatste keer (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.17).

De vraag herhalend, antwoordde hij dat er Hazara werden gedood en dat de mensen die konden,

wegvluchtten, en dat de anderen bleven (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.17).

Gevraagd of hij ooit is gevlucht, antwoordde A. (...) negatief (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d.

15/12/2016, p.17). Gevraagd of hij ooit voor enkele weken of maanden is gevlucht, antwoordde hij

opnieuw negatief en voegde daaraan toe dat hij en anderen de checkpoints in de bergen bemanden

maar dat dat niet hetzelfde is als vluchten (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.17).

Gevraagd of hij als kind ooit is moeten vluchten, antwoordde hij wederom negatief (gehoorverslag

CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.17). Tijdens het tweede gehoor ter bevestiging gevraagd of hij

eerder nooit zijn dorp voor langere of kortere periode had verlaten omwille van het geweld van de Kuchi,

repliceerde A. (...) dat er vorige keer werd gevraagd of hij eerder ooit al eens was geëmigreerd naar een

ander land, wat hij en zijn familie nooit hadden gedaan, en stelde hij dat ze wel twee keer zijn verhuisd

(gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.9). Hem erop wijzend dat hij vorige keer duidelijk zei

nooit te zijn gevlucht, repliceerde hij dat als iemand van de ene naar de andere plaats gaat, dat

‘musafer’ heet en dat als iemand van het ene naar het andere land gaat, dat ‘mahajer’ heet

(gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.10). Gevraagd te vertellen over de twee keer dat hij

en zijn familie zijn weggegaan uit Qato, repliceerde hij eerst eens naar de regio Dahane Tanur te zijn

getrokken en vier à vijf jaar geleden twee weken à een maand naar Syaghak te zijn gegaan omwille van

hevige gevechten (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.10). Het is evenwel bedenkelijk

dat A. (...) tijdens het eerste gehoor stelde nooit te zijn weggevlucht omwille van de gevechten

(gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.17). Zelfs als hij dan had verstaan dat er werd
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gevraagd of hij ooit eerder zijn land was ontvlucht omwille van het conflict met de Kuchi, mag toch

verwacht worden dat hij op dat moment iets had gezegd over de keren dat hij en zijn familie Qato

moesten verlaten door de slechte veiligheidssituatie, te meer daar hij zelf nog aanbracht dat ze wel naar

de checkpoints in de bergen gingen als ze werden aangevallen, maar dat dat niet hetzelfde is als

vluchten (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.17).

S. (...) verklaarde dat hij en zijn familie een zevental jaar geleden naar Syaghak in Jalrez vluchtten

omwille van problemen in de regio en er twee à drie maanden bleven totdat de rust in Qato was

weergekeerd (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 15/12/2016, p.14-15). S. (...) stelde vervolgens, vijf

of zes jaar geleden, naar Dane Siyasang in het district Hisa-I- Awali Behsud te zijn gevlucht

(gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 15/12/2016, p.15). Gevraagd of hij elk jaar naar ergens ging,

antwoordde S. (...) twee keer te zijn geëmigreerd en voegde er nog aan toe dat er de laatste drie jaar

wel werd gevochten maar dat hij in die periode het dorp niet verliet (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d.

15/12/2016, p.15). Tijdens het tweede gehoor herhaalde S. (...) twee keer te zijn vertrokken uit Qato

alvorens Afghanistan definitief te hebben verlaten, een eerste keer vijf à zes jaar geleden en een tweede

keer ongeveer drie jaar geleden (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 22/02/2017, p.6-7). Eerder had hij

evenwel niets gezegd over een vlucht uit Qato van drie jaar geleden.

U stelde tijdens uw eerste gehoor dat u en uw familie soms wegliepen van Qato als er problemen waren

(gehoorverslag CGVS 15/32420, d.d. 15/12/2016, p.9). U verklaarde toen naar de dichtstbijzijnde

dorpen zoals Baghalak of Safedqada te zijn gevlucht (gehoorverslag CGVS 15/32420, d.d. 15/12/2016,

p.9). Gevraagd of u soms nog naar andere plekken ging met uw familie, antwoordde u negatief

(gehoorverslag CGVS 15/32420, d.d. 15/12/2016, p.9). Expliciet gevraagd of u ooit naar Behsud of

Jalrez bent gevlucht, antwoordde u opnieuw negatief (gehoorverslag CGVS 15/32420, d.d. 15/12/2016,

p.10). Tijdens het tweede gehoor nogmaals gevraagd of u ooit naar andere dorpen bent moeten

vluchten omwille van aanvallen van de taliban en de Kuchi, repliceerde u dat als ze de dorpen

aanvallen, je niets anders kan doen dan naar ver afgelegen dorpen vluchten (gehoorverslag CGVS

15/32420, d.d. 22/02/2017, p.4). U kon toen echter niet zeggen naar welke dorpen u bent gevlucht

(gehoorverslag CGVS 15/32420, d.d. 22/02/2017, p.4). U stelde enkel de volwassenen te hebben

gevolgd en soms naar plaatsen buiten uw district te zijn gegaan (gehoorverslag CGVS 15/32420,

d.d. 22/02/2017, p.4). Tot tweemaal toe gevraagd waar u dan met uw familie verbleef die periodes,

moest u het antwoord telkens schuldig blijven (gehoorverslag CGVS 15/32420, d.d. 22/02/2017, p.4).

Het roept ernstige vragen op dat u vooreerst wel vertelde naar waar u vluchtte met uw familie, om

tijdens het tweede gehoor te moeten toegeven u niet te herinneren naar welke dorpen jullie gingen

tijdens de aanvallen op Qato. Deze gebrekkige verklaringen over de keren dat u, S. (...) en A. (...)

zouden zijn moeten vluchten uit Qato, ondermijnen verder de geloofwaardigheid van jullie verblijf in

Qato.

Voorts aan A. (...) gevraagd of zijn neven ook naar Syaghak zijn gevlucht, moest hij toegeven het niet te

weten gezien de situatie zeer chaotisch was toen (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017,

p.10). Gevraagd of zijn neven ooit zijn weggevlucht voor enkele weken of maanden, antwoordde hij

positief maar hij kon geenszins vertellen naar waar (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017,

p.10). Ook S. (...) wist geenszins te vertellen naar waar u en A. (...) indertijd tijdelijk waren gevlucht

(gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 22/02/2017, p.7). U wist niet te vertellen of familieleden van u al

dan niet ooit naar Jalrez of Behsud waren gevlucht voor enkele weken of maanden (gehoorverslag

CGVS 15/32420, d.d. 15/12/2016, p.10). Het is bedenkelijk dat jullie als neven niet zouden weten naar

waar jullie telkens waren gevlucht in het verleden.

Wat betreft het aanslepende conflict tussen de Hazara en de Kuchi in jullie regio, dient er nog

opgemerkt te worden dat A. (...) niets kon vertellen over de bemiddelingspogingen die in het verleden

plaatsvonden om een oplossing te zoeken voor het conflict. Aan hem gevraagd wat hij weet over

dergelijke bemiddelingspogingen, kwam hij niet verder dan te stellen dat er alleen werd gedood en dat

hij niet weet wat de Kuchi wilden en waarom (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.7).

Gevraagd of de twee partijen ooit werden samengebracht om een oplossing te zoeken, stelde hij

vaagweg dat dat misschien gebeurde onder Mazari maar dat hij daar niets over weet (gehoorverslag

CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.7). Gevraagd of hij ooit heeft gehoord dat de overheid tussenbeide

kwam om een oplossing te zoeken, antwoordde hij dat niet te hebben gehoord (gehoorverslag CGVS

15/32869, d.d. 22/02/2017, p.7). Gevraagd of hij weet of bemiddelingspogingen elders in Maydan

Wardak plaatsvonden, stelde hij daar geen informatie over te hebben en voegde daaraan toe dat het

wel logisch is dat de overheid betrokken wordt in zo een vredesproces (gehoorverslag CGVS 15/32869,

d.d. 22/02/2017, p.7). Uiteindelijk verklaarde A. (...) dat hij heeft gehoord dat de Hazara van Behsud
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samenkwamen en naar Maydan Wardak gingen maar dat hij niet weet of het conflict werd opgelost

(gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.7). Ter verduidelijking gevraagd of de Hazara en

Kuchi van Behsud samenkwamen, repliceerde hij dat enkel Hazara van overal samenkwamen en naar

Maydan Wardak gingen, geen Kuchi (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 22/02/2017, p.7). Uit de

informatie van het Commissariaat-generaal die aan het administratieve dossier werd toegevoegd, blijkt

dat de Afghaanse overheid meermaals probeerde een oplossing te vinden voor dit langdurige conflict in

de regio. Dit resulteerde in enkele voorlopige akkoorden en periodes van ‘staakt het vuren’. Als jullie

daadwerkelijk heel jullie leven in Daymirdad hebben gewoond, mag dan ook worden verwacht dat hij

meer zou hebben gehoord over deze bemiddelingspogingen betreffende het conflict tussen de Hazara

en de Kuchi dat een rechtstreekse impact had op jullie leven in Daymirdad.

Uit bovenstaande blijkt dat de verklaringen van u en uw neven over jullie verblijfplaats voor jullie

aankomst in België, te kort schieten.

Verder dient er nog opgemerkt te worden dat jullie allen zeer vaag bleven wanneer werd gevraagd naar

de verblijfplaats van jullie familieleden. Volgens A. (...) zijn verklaringen werd zijn familie vijf of zes

dagen voor de volledige inname van Qato door de Kuchi geëvacueerd en, naar hij meent, door een

truck naar Ghazni gebracht (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2017, p.10). Hij bleek echter

geenszins zeker van de bestemming van de truck (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2017,

p.10-11). Gevraagd of hij nog heeft geprobeerd om contact op te nemen met zijn familie na hun vertrek,

stelde hij dat hij dat vaak heeft gedaan maar dat het niet lukte (gehoorverslag CGVS 15/32869,

d.d. 15/12/2017, p.11). Gevraagd meer uitleg te geven, repliceerde hij er naar te hebben gevraagd

telkens hij iemand van zijn regio zag maar moest hij concluderen dat niemand iets weet (gehoorverslag

CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2017, p.11). Gevraagd concretere informatie te geven, stelde A. (...) dat

toen hij in Ghazni was, hij vroeg naar zijn familie aan mensen van zijn regio die hij daar zag

(gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2017, p.11). Hij vervolgde dat iedereen op zoek was naar

zijn familie en niemand hem kon helpen (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2017, p.11). Hij gaf

tevens aan dat hij nog dezelfde dag waarop hij aankwam in Ghazni, al naar Nimroz is vertrokken met

zijn twee neven. Gevraagd waarom hij er niet langer is gebleven om zijn familie te zoeken, repliceerde

hij dat zijn familie hem al had geadviseerd om weg te gaan, om voor zichzelf te zorgen, en dat hij zo

snel mogelijk moest vertrekken daar hij had gevochten tegen de Kuchi (gehoorverslag CGVS 15/32869,

d.d. 15/12/2017, p.11). Hoe dan ook is het bedenkelijk dat hij zo weinig moeite deed om te achterhalen

waar zijn familie zich bevond. S. (...) verklaarde ook dat zijn familie samen met andere dorpelingen en

de families van u en A. (...), naar Ghazni werden gebracht door twee wagens (gehoorverslag CGVS

15/32867, d.d. 15/12/2016, p.16-17). Volgens S. (...) gebeurde dat vier à vijf dagen voor jullie vertrek uit

Qato (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 15/12/2016, p.17). Hij zei sindsdien ook geen nieuws meer

te hebben over jullie families (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 15/12/2016, p.17 en p.19-20). S. (...)

stelde dat zijn familie thuis maar één gsm had en dat hij het nummer niet heeft (gehoorverslag CGVS

15/32867, d.d. 15/12/2016, p.20). Ook u heeft niets meer gehoord van uw familieleden sinds hun

evacuatie (gehoorverslag CGVS 15/32420, d.d. 15/12/2017, p.8). Er mag nochtans verwacht worden dat

jullie betere afspraken zouden maken met jullie families over hoe contact te houden, te meer daar zij

voor hun vertrek zouden hebben gezegd dat jullie moesten wegvluchten naar het buitenland

(gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2017, p.10-11 en gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d.

15/12/2016, p.20). Dat u en uw neven na de inname van Qato onmiddellijk zouden zijn vertrokken uit

Afghanistan zonder te weten waar jullie families zich bevonden en hoe ze het stelden en zonder veel

moeite te doen om hierover informatie in te winnen, ondermijnt de geloofwaardigheid van de door jullie

beschreven vertrekomstandigheden en doet vermoeden dat jullie informatie willen achterhouden voor

het Commissariaat-generaal betreffende jullie familie.

Voorts legden u en uw twee neven tegenstrijdige verklaringen af over jullie reisweg. Op de Dienst

Vreemdelingenzaken (DVZ) verklaarde A. (...) vier maanden onderweg te zijn geweest van Afghanistan

naar België (Verklaring DVZ, 15/32869, d.d.10/03/2016, vraag 31). Tijdens het eerste gehoor verklaarde

hij evenwel zes maanden of vijf maanden en een half onderweg te zijn geweest (gehoorverslag CGVS

15/32869, d.d. 15/12/2016, p.16). Hem erop wijzend dat hij op de DVZ had aangegeven vier maanden

onderweg te zijn geweest, ontkende hij dat en stelde hij daar ook te hebben gezegd vijf maanden en

een half te hebben gereisd (gehoorverslag CGVS 15/32869, d.d. 15/12/2016, p.16). Het eenvoudigweg

ontkennen van eerdere verklaringen is echter geen uitleg voor deze tegenstrijdigheid. S. (...) had op de

DVZ verklaard acht maanden onderweg te zijn geweest (Verklaring DVZ, 15/32867, d.d.10/03/2016,

vraag 31), waar hij op het CGVS eerst stelde zes maanden te hebben gereisd van Afghanistan naar

België (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 15/12/2016, p.5), om vervolgens tijdens het tweede gehoor

opnieuw te spreken over acht maanden (gehoorverslag CGVS 15/32867, d.d. 22/02/2017, p.18). U liet
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in de Fiche Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdeling, opgemaakt op 12 november 2015, optekenen dat

u een maand en een half geleden was vertrokken uit Afghanistan. In de Vragenlijst Afghaanse Niet-

Begeleide Minderjarigen van 8 juni 2016 werd genoteerd dat u ongeveer een maand in Iran was,

ongeveer zes dagen in Turkije en in de andere landen die u passeerde tot België, was u enkel op

doorreis. Tijdens het gehoor verklaarde u evenwel dat u zeven à acht maanden reisde van Qato naar

België, dat u ongeveer twee maanden onderweg was naar Iran en dat u en uw neven ongeveer een

maand in Turkije verbleven (gehoorverslag CGVS 15/32420, d.d. 22/02/2017, p.8). Erop wijzend dat u

eerder had verklaard ongeveer anderhalve maand onderweg te zijn geweest, kwam u niet verder dan te

stellen dat dat niet correct is (gehoorverslag CGVS 15/32420, d.d. 22/02/2017, p.8). Daar tot twee maal

toe werd genoteerd dat u ongeveer anderhalve maand onderweg was, kan er moeilijk worden

gesproken van een vergissing. Deze incoherenties tussen jullie verklaringen roepen vragen op bij het

moment waarop en de omstandigheden waarin jullie Afghanistan zouden hebben verlaten.

Gelet op het geheel van bovenstaande vaststellingen hebt u niet aannemelijk gemaakt daadwerkelijk

afkomstig te zijn uit het district Daymirdad van de provincie Maydan Wardak. Gelet op de

ongeloofwaardigheid van uw beweerde regio van herkomst in Afghanistan, kan er evenmin enig geloof

worden gehecht aan uw asielrelaas dat er onlosmakelijk mee verbonden is. Immers, aangezien er geen

geloof kan worden gehecht aan het feit dat u voor uw komst naar België in Daymirdad heeft verbleven,

kan er evenmin geloof worden gehecht aan de feiten die zich volgens uw verklaringen in deze regio

hebben voorgedaan. Bijgevolg maakt u niet aannemelijk dat u gegronde redenen heeft om te vrezen

voor vervolging in vluchtelingenrechtelijke zin en bestaan er evenmin zwaarwegende gronden om aan te

nemen dat u bij een terugkeer naar uw land van herkomst een reëel risico zou lopen op ernstige schade

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

De subsidiaire beschermingsstatus kan niettemin worden verleend indien het aannemelijk is dat een

asielzoeker een reëel risico op ernstige schade loopt dat losstaat van het risico voortvloeiende uit het

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

Vreemdelingenwet. Artikel 48/4, §2, c) van de Vreemdelingenwet beoogt immers bescherming te bieden

in de uitzonderlijke situatie dat de mate van willekeurig geweld in het aan de gang zijnde gewapend

conflict in het land van herkomst dermate hoog is dat zwaarwegende gronden bestaan om aan te

nemen dat een burger die terugkeert naar het betrokken land of, in voorkomend geval, naar het

betrokken gebied, louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op de in voornoemd artikel

van de Vreemdelingenwet bedoelde ernstige bedreiging.

Dienaangaande dient opgemerkt te worden dat vele Afghanen binnen Afghanistan verhuisd zijn

(eventueel na een eerder verblijf in het buitenland). De geboorteplaats en de oorspronkelijke

verblijfplaats(en) vormen derhalve niet noodzakelijk de (actuele) plaats of regio van herkomst. Het

aantonen van de laatste verblijfplaats(en) binnen Afghanistan is dan ook essentieel, vermits er op grond

van artikel 48/5, §3 van de Vreemdelingenwet geen behoefte aan bescherming is indien een asielzoeker

afkomstig is uit een regio waar er geen risico op ernstige schade aanwezig is of als de asielzoeker over

de mogelijkheid beschikt zich in zo’n regio te vestigen. Bijgevolg kan een asielzoeker, met betrekking tot

de vraag of hij bij terugkeer een reëel risico loopt op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, §2, c)

van de Vreemdelingenwet, dan ook niet volstaan met een loutere verwijzing naar zijn Afghaanse

nationaliteit doch moet hij enig verband met zijn persoon aannemelijk maken ook al is daartoe geen

bewijs van individuele bedreiging vereist. U maakt zelf het bewijs van een dergelijk verband met uw

persoon onmogelijk door geen duidelijkheid te scheppen over uw voorgehouden verblijfplaatsen in en/of

feitelijke herkomst uit Afghanistan.

U werd tijdens het gehoor op de zetel van het CGVS d.d. 15/12/2016 en 22/02/2017 nochtans

uitdrukkelijk gewezen op het belang van het afleggen van correcte verklaringen met betrekking tot uw

identiteit, uw nationaliteit, de landen en plaatsen van eerder verblijf, eerdere asielverzoeken, reisroutes

en reisdocumenten (gehoorverslag CGVS 15/32420, d.d. 15/12/2016, p.2 en gehoorverslag CGVS

15/32420, d.d. 22/02/2017, p.2). U werd uitdrukkelijk geconfronteerd met de vaststelling dat het

Commissariaat-generaal geen geloof hecht aan uw voorgehouden verblijfplaats in Afghanistan

(gehoorverslag CGVS 15/32420, d.d. 22/02/2017, p.11-12). U werd er op gewezen dat het niet volstaat

om louter te verwijzen naar uw Afghaanse nationaliteit en dat het voor de beoordeling van uw

asielaanvraag van uitermate groot belang is dat u een duidelijk zicht geeft op uw eerdere

verblijfsplaatsen voor uw komst naar België. Er werd voorts benadrukt dat het gegeven dat u niet recent

uit Afghanistan afkomstig bent en/of dat u een tijd in een derde land heeft verbleven op zich niet

problematisch is, maar dat het wel belangrijk is dat u deze informatie meedeelt zodat het CGVS de

mogelijkheid wordt gegeven uw asielaanvraag correct te beoordelen rekening houdend met al uw
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verklaringen. Er werd tot slot beklemtoond dat indien u het CGVS niet duidelijk maakt waar en onder

welke omstandigheden u gedurende de laatste jaren voor uw komst naar België werkelijk heeft

verbleven en geen correct zicht biedt op uw werkelijke achtergrond en leefsituatie, u evenmin de door u

aangehaalde nood aan bescherming aannemelijk maakt. U hield evenwel vast aan uw verklaring

afkomstig te zijn uit Daymirdad en daar steeds te hebben gewoond (gehoorverslag CGVS 15/32420,

d.d. 22/02/2017, p.11-12).

Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat u niet de waarheid heeft verteld over waar u verbleven heeft

voor uw komst naar België. Desondanks het feit dat het CGVS u uitgebreid de kans heeft geboden

hierover klaarheid te scheppen, blijft u ook na confrontatie met de bevindingen van het CGVS volharden

in uw verklaringen, dit in weerwil van de plicht tot medewerking die op uw schouders rust. Door uw

gebrekkige medewerking op dit punt verkeert het Commissariaat-generaal in het ongewisse over waar u

voor uw aankomst in België in Afghanistan of elders leefde, onder welke omstandigheden, en om welke

redenen u uw werkelijke streek van herkomst verlaten heeft. Door bewust de ware toedracht op dit punt,

dat de kern van uw asielrelaas raakt, te verzwijgen maakt u bijgevolg niet aannemelijk dat u bij een

terugkeer naar Afghanistan een reëel risico op ernstige schade loopt.

Het CGVS benadrukt dat het uw taak is om de verschillende elementen van uw relaas toe te lichten en

alle nodige elementen voor de beoordeling van uw asielaanvraag aan te reiken. Het CGVS erkent

tegelijkertijd dat het een samenwerkingsplicht heeft, in de zin dat het de door u aangebrachte elementen

moet beoordelen rekening houdend met de informatie over het land van herkomst en dat het er toe

gehouden is na te gaan of er onder de door u aangebrachte elementen, elementen zijn die wijzen op

een gegronde vrees of een reëel risico en die zo nodig bijkomend te onderzoeken. Een onderzoek in die

zin werd uitgevoerd. Rekening houdend met alle relevante feiten in verband met uw land van herkomst,

en na een grondig onderzoek van alle door u afgelegde verklaringen en de door u overgelegde stukken

dient evenwel besloten te worden dat er in uw hoofde geen elementen voorhanden zijn die wijzen op

een gegronde vrees tot vervolging of een reëel risico op ernstige schade bij terugkeer.

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.

Ik vestig de aandacht van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie op het feit dat u minderjarig bent en

dat bijgevolg het Verdrag inzake de rechten van het kind van 20 november 1989, geratificeerd door

België, op u moet worden toegepast.”

2. Over de rechtspleging

Eerste verzoeker, wiens beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (hierna: de Raad) gekend

is onder het rolnummer RvV 214 682, verklaarde de neef te zijn van tweede verzoeker, wiens beroep bij

de Raad gekend is onder het rolnummer RvV 214 693 en van derde verzoeker, wiens beroep bij de

Raad gekend is onder het rolnummer RvV 214 709. Verzoekers beriepen zich op dezelfde

asielmotieven en de bestreden beslissingen die ten aanzien van hen werden genomen zijn gebaseerd

op dezelfde/gelijkaardige weigeringsmotieven. In de tweede bestreden beslissing wordt immers

verwezen naar en geciteerd uit de eerste bestreden beslissing. Ook de derde bestreden beslissing

bevat vele motieven die ook in de tweede en de derde bestreden beslissing zijn opgenomen. In hun

respectieve verzoekschriften vechten verzoekers op nagenoeg identieke wijze (delen van) de inhoud

van de voormelde beslissingen aan. Gelet op het voorgaande dienen de drie zaken, omwille van hun

onderlinge verknochtheid, te worden samengevoegd.

3. Over de gegrondheid van de beroepen

3.1. De verzoekschriften

3.1.1. In een enig middel voeren verzoekers de schending aan van de artikelen 2 en 3 van de wet van

29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, van het

zorgvuldigheidsbeginsel en van de materiële motiveringsplicht.
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Het middel is in de verzoekschriften van eerste en tweede verzoeker als volgt onderbouwd:

“1. Vooraf

Verzoeker wenst door de Raad voor Vreemdelingenbetwisting gehoord te worden. Verzoeker wenst

tijdens dit verhoor onduidelijkheden die naar aanleiding van de vorige verhoren zouden gerezen zijn,

recht te zetten. Verzoeker heeft de indruk dat hij misbegrepen is geworden door de beide instanties naar

aanleiding van de door hem afgelegde verklaringen.

2. Verzoeker kan zich niet akkoord verklaren met de vaststelling van het Commissariaat-Generaal dat hij

niet voldoet aan de criteria die werden vastgelegd in het Vluchtelingenverdrag (Conventie van Geneve

van 28 juli 1951) en hij niet als Vluchteling kan worden erkend en hem evenmin de subsidiaire

beschermingsstatus werd toegekend.

3. De beslissing van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen,

dd. 30.11.2017 is in strijd met de art. 2 en 3 van Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke

motivering van de bestuurshandelingen. Aan de motiveringsplicht die door deze wet wordt opgelegd is

niet op een voldoende wijze voldaan. Tevens schendt de beslissing het zorgvuldigheidsbeginsel. De

Wet van 29 juli 1991 heeft tot doelstelling de betrokkerie een zodanig inzicht te verschaffen, dat hij in

staat is te weten of het zin heeft zich tegen die beslissing te weren met de middelen die het recht hem of

haar verschaft.

Het moge duidelijk zijn dat het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

geenszins inzicht in haar motieven verschaft en geenszins haar beslissing heeft afgetoetst aan de

criteria van de Conventie van Geneve.

Minstens is er sprake van de schending van de materiële motiveringsplicht. Overeenkomstig het

beginsel van de materiële motiveringsplicht moeten er voor elke administratieve beslissing rechtens

aanvaardbare motieven bestaan, wat onder meer inhoudt dat die motieven steunen op werkelijke

bestaande en concrete feiten die relevant zijn en met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. Dit

is in casu geenszins het geval.

4. Verzoeker wijst er vooreerst op dat de verklaringen van de kandidaat-vluchtelingen een voldoende

bewijs kunnen zijn van hun hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig

en eerlijk zijn Q. HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84).

De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. De kandidaat-

vluchteling moet een poging ondernemen het relaas te staven. Het voordeel van de twijfel kan slechts

worden toegestaan als alle elementen werden onderzocht en men overtuigd is van de

geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen. Verzoeker meent dan ook dat hij hieraan ruimschoots

heel voldaan. Uit het administratief dossier en meer bepaald uit de diverse verhoorverslagen blijkt dat

verzoeker met betrekking tot de door hem aangehaalde feiten steeds eenduidige en coherente

verklaringen heeft afgelegd.

5. Door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen werd onvoldoende

rekening gehouden met de lage scholingsgraad van verzoeker.

Om de geloofwaardigheid van een kandidaat-vluchteling te beoordelen, dient rekening gehouden te

worden met zijn persoonlijkheid, o.m. zijn intellectuele vermogens, de leeftijd en psychologische

stoornissen.

De Raad voor Vreemdelingenbetwisting heeft al verschillende keer in die richting geoordeeld:

Bovendien moet bij de beoordeling van de bewijslast rekening worden gehouden met de status van niet-

begeleide minderjarige van verzoeker op het ogenblik van het verhoor. Zo moet het onderzoek van de

asielaanvraag van een niet-begeleide minderjarige worden bepaald volgens diens graad van geestelijke

ontwikkeling en rijpheid. (Art. 48/3 vreemdelingenwet).

(Raad Vreemdelingenbetwistingen 31 januari 2008, J. dr. jeun. 2008, afl. 274, 35 en http://www.jdj.be

(16 mei 2008)

Nochtans blijkt uit de beslissingen van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen dat er geen rekening werd gehouden met zijn scholingsgraad. Verzoeker is nooit naar school

geweest.
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Uit nalezing van het administratief dossier blijkt dat er in casu niet vertrokken werd vanuit een "free

narrative interview, waaronder begrepen wordt het beginnen met open vragen om naderhand over te

gaan tot precieze en gesloten vragen.

In vele gevallen leiden de verhoren tot de conclusie dat de kandidaat-vluchteling maar een

ontoereikende kennis van Afghanistan heeft. Men moet nochtans toch opmerken dat de nieuwe

Afghaanse generatie, vandaag op de vlucht, maar een zeer beperkte toegang heeft tot alle hulpbronnen,

voornamelijk tot het onderwijs. Ook dient vastgesteld te worden dat het CGVS geen enkel

appreciatieverschil maakt al naar gelang de persoon van het platteland of van de stad afkomstig is, zijn

heel leven in Afghanistan geleefd heeft of maar voor een deel, of om het even welke andere specificiteit,

wat een wantrouwen tegenover dergelijke instructiemethodes, vandaag de voornaamste

evaluatiemethode, zou moeten opwekken.

Het UNHCR heeft zich al ongerust gemaakt over de afwijkingen waartoe het gebruik van objectieve

informatie om de geloofwaardigheid van de asielzoekers te testen, zou kunnen leiden: « In individual

claims, the particular circumstances and the credibility of the claimant will ill often be the most decisive

elements. Internal or external evidentiary contradictions do not necessarily mean that the claimant is not

generally credible, and excessive reliance should not be placed upon information systems at the

expense of the claimant’s own testimony (UN High Commissioner for Refugees, Country of Origin

Information: Towards Enhanced International Cooperation, February 2004.

(http://www.unhcr.org/refworld/docid/403b2522a.html )

Verzoeker is een eenvoudige, ongeschoolde plattelandsjongen. Zijn leefwereld is uiterst beperkt. Er kan

niet ontkend worden dat verzoeker heel wat basisinformatie over zijn regio heeft kunnen aanreiken. Dit

werd miskend door de verwerende partij..

6. Verzoeker volhardt dat hij steeds de waarheid heeft verteld.

Verzoeker verwijst terzake naar de vaste rechtspraak in het kader van het afleggen van bedrieglijke

verklaringen.

Het verzwijgen van een deel van het relaas, zelfs bedrieglijke verklaringen, volstaan op zich niet om

iemand het statuut als vluchteling te weigeren.

Verzoeker verwijst in deze naar het arrest nr. 61.417 van 13 mei 2011:

Relativement à cette question, tout en admettant que le caractère frauduleux ou mensonger des

déclarations peut légitimement conduire la partie défenderesse à mettre en doute la bonne foi d'un

demandeur, le Conseil rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle cette circonstance ne

dispense pas les instances d'asile de s'interroger in fine sur l'existence, pour le demandeur, d'une

crainte d'être persécuté ou d'un risque réel de subir des atteintes graves, qui pourraient être établis à

suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments certains de la cause.

Met betrekking tot deze vraag mbt de feitenvaststelling, ook al is het duidelijk dat het frauduleus of

leugenachtig karakter van verklaringen terecht als gevolg kan hebben dat de verwerende partij de

goede trouw van een asielzoeker in twijfel trekt, herhaalt de Raad haar constante rechtspraak volgens

dewelke deze omstandigheid de asielinstanties er niet van ontslaat zich in fine de vraag te stellen naar

het bestaan, voor de asielzoeker, van een vrees tot vervolging of een reëel risico ernstige schade te

ondergaan, die voldoende zouden kunnen aangetoond, ondanks deze twijfel, op grond van zekere

elementen in de zaak (eigen vertaling)

Tevens verwijst verzoeker naar § 198 en §199 Handbook on Procedures and Criteria for Determining

Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees

A person who, because of his experiences, was in fear of the authorities in his own country may still feel

apprehensive vis-à-vis any authority. He may therefore be afraid to speak freely and give a full and

accurate account of his case.

While an initial interview should normally suffice to bring an applicant's story to light, it may be necessary

for the examiner to clarify any apparent inconsistencies and to resolve any contradictions in a further

interview, and to find an explanation for any misrepresentation or concealment of material facts. Untrue

statements by themselves are not a reason for refusal of refugee status and it is the examiner's

responsibility to evaluate such statements in the light of ail the circumstances of the case.
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7. Verzoeker wijst erop dat hij alles heeft verteld wat hij wist. Meer kan hij niet vertellen. Verzoeker wijst

erop zo er sprake zou zijn van tegenstrijdigheden, deze tegenstrijdigheden pas gevonden kunnen

worden na een minutieus vergelijken van beide verklaringen. Deze kleine tegenstrijdigheden zullen niet

zwaarwichtig genoeg zijn om daaruit af te leiden dat het relaas van verzoeker weinig aannemelijk zou

zijn. Verzoeker wijst er tevens op dat in zoverre er sprake is van incoherenties, quod non, deze

incoherenties geenszins de kern van zijn asielrelaas raken. Zij verhinderen helemaal niet om aan dit

relaas geloof te hechten

Artikel 17, § 2 van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de

rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen het volgende

bepaalt:

"Indien de ambtenaar tijdens het gehoor vaststelt dat de asielzoeker tegenstrijdige verklaringen heeft

afgelegd in vergelijking [met de eerder door hem gedane verklaringen], dient hij [...] de asielzoeker

hierop in de loop van het gehoor te wijzen en zijn reactie daarop te noteren."

Verzoeker wijst erop dat verwerende partij in haar beslissing wijst dat verzoeker tegenstrijdige

verklaringen heeft afgelegd. Verzoeker werd niet op de tegenstrijdigheden hieromtrent gewezen.

8. Door de verwerende partij wordt te weinig rekening gehouden met het feit dat verzoeker een heel

ander tijdbesef heeft dan dewelke in de Westerse wereld wordt gehanteerd.

In de westerse wereld bestaat een lineair tijdsbesef, dat wil zeggen dat men denkt in termen van

verleden, heden en toekomst. De toekomst schept nieuwe mogelijkheden en uitdagingen en is duidelijk

anders dan het verleden. Alles is in ontwikkeling. De Afghaande cultuur heeft een meer cyclische

tijdsbeleving. Alles herhaalt zich op een voorspelbare manier: dag en nacht, zomer en winter, zaaien en

oogsten, zonen worden vader,...

Verwerende partij is hieraan voorbij gegaan.

9. Verwerende partij houdt evenmin rekening met het feit dat de zaken waarover verzoeker ondervraagd

werd reeds dateren van meerdere jaren terug. Al te makkelijk grijpt verwerende partij terug naar het

argument dat bepaalde gebeurtenissen dermate ingrijpend zijn dat zij in geheugen gegrift zouden

moeten zijn.

Dit argument is bovendien niet wetenschappelijk onderbouwd:

Opdat de asielzoeker in staat zou zijn om zijn verhaal te vertellen aan de asielinstanties, dient hij beroep

te doen op zijn autobiografisch geheugen. Het autobiografisch geheugen kan hierbij omschreven

worden als "memory for a personal event". Echter, traumatische ervaringen kunnen de "opslag" en de

"raadpleging" van dit autobiografisch geheugen verstoren. Zo werden ernstige wijzigingen in het

autobiografisch geheugen aangetoond bij personen met depressie (gelinkt aan trauma) of PTSS.29

Herinneringen voor traumatische gebeurtenissen zijn opmerkelijk verschillend van normale

herinneringen. 30 Zo heeft studie uitgewezen dat wanneer een persoon iets traumatisch ervaart

(levensbedreigend of waarbij zijn fysieke integriteit wordt bedreigd of deze van een naaste), de

herinneringen van deze ervaring van een andere aard zijn: "The characteristic of traumatic memories is

that they are fragments, usually sensory impressions; they may be images, sensations, smells or

emotional states. This means that when somebody is interviewed and asked about an experience that

was traumatic, and has only, or largely, memories of this fragmentary type, they are unlikely to be able

to produce a coherent verbal narrative, quite simply because no complete verbal narrative of their

experience exists. "

Dit impliceert dat wanneer de getraumatiseerde asielzoeker wordt bevraagd over een traumatische

gebeurtenis - bijvoorbeeld verkrachting of foltering - hij vaak slechts fragmenten of impressies zal

hebben, die mogelijk ook de gevoelens oproepen die speelden op het ogenblik van de oorspronkelijke

gebeurtenis, zoals angst, schaamte, vernedering, schuld of woede.32 Onderzoek heeft uitgewezen dat,

wanneer gesproken wordt over angstige of stresserende herinneringen, onderscheid dient gemaakt te

worden tussen enerzijds de "centrale" details van het verhaal - datgene wat belangrijk is voor de kern

van het verhaal of de emotionele inhoud van het relaas - en anderzijds de "perifere" details.33 Hierdoor

kan tunnelgeheugen optreden: geheugen dat voor de centrale details goed is maar voor de perifere

details slecht. Bij het onderzoek naar verklaringen voor mogelijke discrepanties in een asielzoeker's

relaas van traumatische ervaringen, hebben onderzoekers zich ook toegelegd op wat kan gebeuren bij

het herhaaldelijk interviewen van personen waarbij de nadruk wordt gelegd op traumatische

ervaringen.34 Uit deze studie bleek dat meer dan 65% van de details verstrekt door de asielzoekers,
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veranderde tijdens de verschillende interviews. Voor de traumatische gebeurtenissen wijzigden de

perifere details opmerkelijk in vergelijking met de centrale details. Voor veel ondervraagden was

bijvoorbeeld de datum geen centraal detail. Hoe langer de tijdsspanne tussen de interviews, hoe meer

de details wijzigden voor die personen met hoge PTSS scores en hoe inconsistenter aldus hun relaas.

Het onderscheid tussen traumatisch en niet-traumatisch geheugen is dus een belangrijke factor die in

overweging dient te worden genomen wanneer een oordeel wordt geveld over mogelijke discrepanties

in het asielrelaas

httpp://www.cbar-bchv.be/Portals/0/Juridische%20informatie/Asiel/Analyses/CBARA.nalysepsy.pdf

9. Feit is dat het verzwijgen van een deel van het relaas op zich niet volstaat om iemand het staat te

weigeren.

Zo stelde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen n een arrest van 2009: "de Raad herhaalt dat,

onder voorbehoud van de eventuele toepassing van de uitsluitingsclausule, de vraag die moet

behandeld worden tijdens het onderzoek naar de toekenning van de vluchtelingenstatus tenslotte terug

te brengen is tot de vraag of de asielzoeker al dan niet reden heeft om vervolging te vrezen op grond

van één van de redenen van de Conventie van Genève; dat, hoewel het onderzoek naar de

geloofwaardigheid dat gewoonlijk wordt ingesteld, in het algemeen, een noodzakelijke stap is om op

deze vraag te antwoorden, men moet vermijden dat deze stap de vraag zelf aan de aandacht onttrekt;

dat in geval er twijfel bestaat over de realiteit van bepaalde feiten of over de oprechtheid van de

asielzoeker, het uiten van twijfels niet van verplichting ontslaat om zich in fine af te vragen of er een

vrees voor vervolging bestaat die voldoende zou kunnen aangetoond worden, niettegenstaande deze

twijfels, door de elementen van de zaak waar men voor het overige zeker van is. (Eigenhandige

vertaling: CCE, 27.366, 14 mai 2009 )

10. Verzoeker is de mening toegedaan, dat hij in weerwil tot de beslissing van het Commissaris-

Generaal wel in aanmerking komt voor het vluchtelingenstatuut. Verzoeker is dan ook de mening

toegedaan dat er in casu sprake is van schending van artikel 1, A (2), van de Conventie van Genève en

artikels 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, en van artikel 48/4 van de voormelde wet

van 15 december 1980.

Artikel 1, A, §2 van het Vluchtelingenverdrag van 195lbepaalt dat een vluchteling een persoon is die:

'(…) Uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een

bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de

nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of (...) niet wil inroepen (...)

Verzoeker vraagt dan ook met aandrang rekening te houden met zijn profiel.

Cf.

Met betrekking tot de concrete vraagstelling en de analyse van de antwoorden die geleid hebben tot de

bestreden beslissing stelt de Raad vast dat het Commissariaat-generaal onvoldoende rekening heeft

gehouden met verzoekers profiel. Zeker voor wat betreft Afghanistan hangt datgene wat beschouwd kan

worden als elementaire kennis sterk af van de maatschappelijke positie van de betrokkene. Zijn/haar

toegang tot informatie hangt immers af van zijn/haar plaats op de sociale ladder en in het bijzonder van

zijn/haar geslacht. In casu heeft verzoeker het profiel van een ongeschoolde Afghaanse plattelandse

jongeling die voornamelijk biin zijn dorp bleef om zich over het huishouden en het landwerk te

ontfermen. Het gewicht dat aan het onvermogen om te antwoorden op militair-politieke vragen gehecht

kan worden is bijgevolg quasi nihil. Vragen over het dagelijkse leven, prijzen, elementaire geografie

zoals namen van scholen en ziekenhuizen in de buurt, wegen des te meer door. Zowel de vraagstelling,

als de interpretatie van de antwoorden op de kennisvragen zouden derhalve moeten aangepast zijn aan

het profiel van de verzoeker. (RW Arrest nr. 13.157 van 26 juni 2008)

Er kan niet ontkend worden dat verzoeker een risicoprofiel heeft.

11. Verzoeker is de mening toegedaan dat hem minstens het voordeel van de twijfel dient te worden

toegekend.

De Europese kwalificatie richtlijn bepaalt in z'n artikel art. 4, 5:

"(…)"
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Welnu, verzoeker legde thans coherente verklaringen af, die niet in tegenstelling zijn met gekende

feiten. Indien er nog enige twijfel zou bestaan over bepaalde verklaringen, is verzoeker van oordeel dat

er in ieder geval genoeg elementen zijn die wijzen op de gegrondheid van de vrees, om te

rechtvaardigen dat het voordeel van de twijfel hem zou profiteren.

12. Verzoeker wijst erop dat hij in ondergeschikte orde meent aanspraak te kunnen maken op de

subsidiaire beschermingsstatus.

Dit is het geval indien er "zwaarwegende gronden zijn om aan te nemen dat, wanneer hij naar zijn land

van herkomst, of in het geval van een staatloze, naar het land waar hij vroeger gewoonlijk verbleef,

terugkeert een reëel risico zou lopen op ernstige schade, en hij zich niet onder de bescherming van dat

land kan of, wegens dat risico, wil stellen"

De subsidiaire bescherming is onderverdeeld in 3 subgronden die elk een aparte categorie uitmaken

met telkens een eigen interpretatie. Er is sprake van ernstige schade indien de persoon:

a) Door een rechtbank veroordeeld is tot de doodstraf of executie

b) Ernstige bedreiging van zijn leven of persoon riskeert als gevolg van willekeurig geweld in het geval

van een internationaal of binnenlands gewapend conflict.

c) Foltering of onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing in zijn land van herkomst dreigt

te ondergaan

Verzoeker wenst in te gaan op de categorie b en c

Ernstige bedreiging van zijn leven of persoon riskeert als gevolg van willekeurig geweld in het geval van

een internationaal of binnenlands gewapend conflict.

Verzoeker is van oordeel dat hij in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire

bescherming, vooreerst omdat de gehele provincie Maidan Wardak als zeer gevaarlijk dient beschouwd

te worden.

Artikel 15 van de Kwalificatierichtlijn 2004/83/EG voorziet dat een asielzoeker in aanmerking komt voor

subsidiaire bescherming als er gegronde redenen zijn dat hij een reëel risico loopt op ernstige schade in

geval van terugkeer naar zijn land van herkomst, door ernstige bedreiging van het leven of de persoon

van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het geval van een internationaal of binnenlands

gewapend conflict.

Arrest nr. C-285/12 van het Hof van Justitie (Aboubacar Diakité tegen CGVS)van 30 januari 2014

preciseert dat de term "binnenlands gewapend conflict" in het kader van subsidiaire Bescherming

geïnterpreteerd moet worden volgens zijn gewoonlijke betekenis in alledaagse taal: gewapende

groeperingen die elkaar of militaire troepen van de Staat bevechten. De term "binnenlands gewapend

conflict" moet dus niet geïnterpreteerd worden naar internationaal humanitair recht.

Volgens de Kwalificatierichtlijn kan een binnenlands gewapend conflict enkel leiden tot toekenning van

subsidiaire bescherming als er gegronde redenen bestaan dat de asielzoeker bij terugkeer naar zijn land

van herkomst blootgesteld zou worden aan een reëel risico op een ernstige en individuele bedreiging

van zijn leven. Het Hof meent dat er bij de beoordeling van mogelijke toekenning van subsidiaire

bescherming geen bijkomende voorwaarden gesteld moeten worden, zoals bijvoorbeeld de intensiteit

van het gewapend conflict, het niveau van organisatie van de gewapende troepen noch de duur van het

conflict.

Verzoeker is van oordeel dat hij in aanmerking komt voor de toekenning van de subsidiaire

bescherming, vooreerst omdat de gehele provincie Maidan Wardak als zeer gevaarlijk kan beschouwd

worden. Verzoeker verwijst naar 2 internationale rapporten:

Centraal (Bamyan, Daikundi, Pansjir, Ghazni, Parwan, Kapisa, Maydan Wardak, Kaboel)

De centraal gelegen provincies Bamyan en Daikundi en Pansjir behoren tot de meest rustige van

Afghanistan, maar ook in deze provincies vonden incidenten plaats. In 2015 vielen er 58 burgerdoden

en -gewonden als gevolg van veiligheidsincidenten. In de eerste helft van 2016 waren het er acht.

Bamyan is nog steeds de veiligste provincie van Afghanistan, maar door onrust in aangrenzende

provincies, is er ook meer instabiliteit. De mijnen in Bamyan die in 2013 werden gesloten, zijn sindsdien

illegaal in gebruik door de Taliban. In het Kahmard district in Bamyan ontmantelde de NDS in april 2016
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een wapendepot van de Taliban.259 In juni 2016 werd het districtshoofd van Kahmard gedood, naar

verluid door de Taliban.260 In Daikundi is de Taliban in verschillende gebieden aanwezig en er zijn

verschillende scholen gesloten. Het district Kajran, grenzend aan het onveilige Helmand en Uruzgan, is

het meest kwetsbaar en betwist. Er zijn troepen van het ANA gelegerd in Kajran en er hebben in 2015

verschillende confrontaties met AGE's plaatsgevonden. In februari en maart 2015 vonden twee

ontvoeringen plaats in Kajran van busreizigers, onder wie een groep Hazara. Bij één van de

ontvoeringen werd betrokkenheid van IS gesuggereerd.26l De andere centraal gelegen provincies

hebben te maken met grotere onveiligheid dan de vorige verslagperiode. In 2015 vielen er 1753

slachtoffers (doden en gewonden), ten opzichte van 1488 in 2014. In de eerste helft van 2016 vielen er

1113 slachtoffers (doden en gewonden).262 Ghazni is een van de belangrijkste en centraal gelegen

provincies in Afghanistan. De hoofdstad Ghazni ligt 145 kilometer ten zuiden van Kaboel aan de Kaboel

- Kandahar snelweg. Het is een onrustige provincie, waar opstandelingen - voornamelijk Taliban -

opereren in verschillende districten, resulterend in een groot aantal veiligheidsincidenten. Soms werden

onschuldige burgers het slachtoffer, maar er waren ook gerichte aanvallen op overheidsbeambten en

leden van de politie. Ook voerden de ANDSF een aantal operaties uit om gebieden vrij te maken van

opstandelingen.263 Ghazni bleef ook deze verslagperiode de meest onveilige provincie in de centrale

regio. Een aantal districten, waaronder Nawa, staat al tien jaar onder de controle van de Taliban. Er is

ook een lokaal Haqqani netwerk in Ghazni actief. In oost Ghazni vinden veel ontvoeringen plaats. In

juni 2016 voerden pro-overheidseenheden een offensief uit langs de snelweg tussen Ghazni en Zabul

en voerden zij de veiligheidsmaatregelen op, om meer ontvoeringen door de Taliban te voorkomen.

Inwoners van Ghazni menen dat de veiligheidssituatie in 2016 verder is verslechterd - onder andere

door toegenomen gewelddadige confrontaties tussen de Taliban en pro-overheidstroepen. In sommige

gebieden zou weinig overheidsaanwezigheid zijn. In mei 2016 waren er van de negentien districten in

Ghazni, slechts in zeven districtshoofdsteden Qaghori, Jaghato, Waghaz, Andar, Nahor, Qarabagh en

Ab-Bandde) districtshoofden gestationeerd. De andere districtshoofden werkten vanuit de hoofdstad.264

Begin juni 2016 zou Ghazni's Taliban-schaduwgouverneur zijn omgekomen tijdens een luchtaanval,

maar de Taliban ontkenden dit. 265

In Parwan waren veel veiligheidsincidenten geconcentreerd in de Ghorband vallei.266 Wardak was in

de verslagperiode minder stabiel dan in de vorige verslagperiode. De invloed van opstandelingen

groeide en confrontaties met Afghaanse troepen vonden vooral plaats in de districten Chack, Daymirdad

en Nirkh.267

In de provincie Kaboel zijn, naast die in de hoofdstad, vooral in het oosten veel incidenten geweest.268

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/ambtsberichten/2016/11/15/algemeen-ambtsbericht-

afghanistan

In 2015 vonden er confrontaties plaats tussen Kuchi's en Hazara, zie Kuchi's.

Kuchi's

Schattingen van het aantal Kuchi's in Afghanistan variëren tussen de anderhalf en drie miljoen. Kuchi's

zijn het nomadenvolk uit het zuiden en oosten van Afghanistan.427 Tegenwoordig leeft een groot deel

van de Kuchi's niet meer op traditionele nomadische wijze, maar heeft zich gevestigd in dorpen en

steden.

De Kuchi-gemeenschap is één van de armste en meest gemarginaliseerde gemeenschappen in

Afghanistan. De hoogste graad van analfabetisme in Afghanistan komt voor in de Kuchi-gemeenschap.

Veel Kuchi's wonen in de sloppenwijken van Kaboel. Ze hebben weinig toegang tot

gezondheidszorgvoorzieningen en hebben een lage sociale en economische status.

Dit brengt met zich mee dat ze ook het risico lopen op achterstelling en discriminatie.428 Hoewel de

Grondwet erin voorziet dat de staat maatregelen neemt om de situatie van nomaden te verbeteren,

waaronder de toegang tot onderwijs (artikel 44), is dit in de praktijk nauwelijks het geval. De Kuchi's

hebben tien zetels in het parlement toegewezen gekregen, waarvan drie voor Kuchi vrouwen. De positie

van de Kuchi's in de politiek is marginaal en hun politieke leiders gebruiken hun positie niet zelden voor

eigen gewin, wat de gemeenschap geen goed doet.429

Veel Kuchi's leven van de veeteelt, maar hun toegang tot graslanden is minder geworden door conflict

en droogte. Kuchi's overwinteren in het zuiden en oosten van Afghanistan en trekken in mei en juni naar

het koelere noorden, naar de centraal gelegen Hazarajat. Om hier te komen doen ze eerst de centraal

gelegen provincies Wardak (districten Daimirdad en Behsud) en Ghazni (Jaghatu-district) aan. Vanwege

een conflict tussen de Hazara en de Kuchi's over de toegang tot graslanden in centraal-Afghanistan, dat
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teruggaat tot het eind van de negentiende eeuw, blijven ze vaak in deze districten steken. Sinds 2007 is

dit conflict in de provincies Wardak en Ghazni verscherpt, soms met gewelddadigheden tot gevolg. Ook

in 2015 kwam het tot gewelddadige conflicten in Wardak. Behalve gewapende confrontaties, waarbij

aan beide zijden mensen gewond raakten, ontvoerden Hazara een aantal Kuchi's, ondanks de afspraak

van een staakt het vuren. Voor zover bekend is er door de autoriteiten geen actie ondernomen om hhet

conflict duurzaam op te lossen.430

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/ambtsberichten/2016/11/15/algemeen--ambtsbericht--

afghanistan

Verzoeker wijst erop dat er geen twijfels bestaan over zijn woonplaats en de datum van vertrek uit

Afghanistan. Gezien zijn afkomst uit MAIDAN WARDAK zijn positie en situatie in deze regio, zijn

hoedanigheid van burger en het tekort aan bescherming en een reëel binnenlands vluchtalternatief,

dient aan verzoeker de subsidiaire bescherming worden toegekend.

Ondergeschikt wijst verzoeker op het volgende:

Twijfels over de woonplaats en de datum van vertrek uit Afghanistan zijn vaak maar een louter

vermoeden dat voortvloeit uit het verhoor door de verwerende partij, en niet rechtstreeks uit

bewijselementen. Uit een eerste vermoeden een tweede afleiden, namelijk de mogelijkheid dat de

aanvragers reëel verblijfsalternatief hebben in een derde land, is een argument dat niet kan worden

opgenomen in de wet. Dit argument werd ook al veroordeeld door het Hof van Cassatie in een dossier

met soortgelijk probleem: de vaststelling van het statuut van staatloosheid van een Palestijnse

vluchteling en de vraag of de bescherming van UNRWA werd stopgezet (vraag over mogelijke

heropneming in Libanon...) : „(il ne paraît pas exclu que (...) le demandeur bénéficie actuellement de

l'aide de l'U.N.R.W.A. et demeure, partant, soumis à la clause d'exclusion précitée), l'arrêt, qui déduit

cette conséquence d'un fait qu'il considère comme « n 'étant pas exclu », et donc incertain, déduit ainsi

le fait recherché d'un fait incertain et méconnaît, partant, la règle que la preuve par présomption ne peut

se fonder que sur des faits certains (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil). (Cass

22 januari 2009 C.06.0427.F.)

Een vestigingsalternatief is quasi onmogelijk, gelet op het feit dat de traditionele en uitgebreide familie

alsook de gemeenschapsbanden van clan en stam er de belangrijkste beschermingsmechanismen

vormen voor het individu.

(c) Foltering of onmenselijke of vernederende behandeling o£ bestraffing in zijn land van herkomst

dreigt te ondergaan

De verwijdering van een vreemdeling door een contracterende staat kan, in voorkomend geval, een

probleem opleveren in het licht van art. 3 E.V.R.M. wanneer er ernstige en bewezen redenen zijn om te

geloven dat de betrokkene, indien men hem uitwijst naar het land van bestemming, er een daadwerkelijk

risico loopt om te worden onderworpen aan een onmenselijke of vernederende behandeling. De

bescherming die in dit opzicht wordt verzekerd door art. 3 E.V.R.M. is ruimer dan die welke wordt

voorzien door het Internationaal Verdrag van Genève 28 juli 1951 betreffende de status van

vluchtelingen. De door art. 3 E.V.R.M. geboden bescherming heeft ook een absoluut karakter en lijdt

geen enkele uitzondering. (R.v.St. nr. 97.536, 6juli 2001 http://www.raadvst-consetat.be (6 april 2002); ,

Rev. dr. étr. 2001, 469, noot -.)

Verzoeker wijst erop dat hij ingeval van terugkeer het slachtoffer zal worden van een onmenselijke of

vernederende behandeling die in strijd is met artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de

Mens (EVRM). Indien verzoeker teruggewezen zou worden naar Rusland, zal dit tevens een zodanige

psychologische ontreddering teweegbrengen bij hem. Een gedwongen terugkeer zal in dit geval

overeenstemmen met een behandeling die door art. 3 E.V.R.M. verboden is.”

3.1.2. In het verzoekschrift van derde verzoeker wordt daarnaast tevens op het volgende gewezen:

“Tevens wijst verzoeker erop dat zijn negatieve beslissing gebaseerd is op de verklaringen van zijn twee

neven. Verzoeker wijst er vooreerst op dat zijn asielaanvraag individueel beoordeeld dient te worden.

Tevens zal het de Raad niet ontgaan dat verwerende partij niet kan ontkennen dat heel wat informatie

die door verzoeker werd gegeven niet in twijfel wordt getrokken. De asielaanvraag dient beoordeeld te

worden op de antwoorden die door verzoeker worden gegeven. Het gaat niet op de verklaringen van

verzoeker in twijfel te trekken omdat één van zijn neven foute informatie heeft verstrekt. Verzoeker kan

niet het slachtoffer worden van "foutieve" verklaringen van anderen. Het zal de Raad niet ontgaan dat -
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zo verwerende partij verwijst naar de gehoorverslagen - het gehoorverslag van verzoeker quasi niet

vermeld wordt om de geloofwaardigheid in vraag te stellen.”

3.2. Stukken

3.2.1. Aan de verzoekschriften worden geen nieuwe stavingstukken gevoegd.

3.2.2. Bij een aanvullende nota van 10 december 2018 stelt derde verzoeker dat hij tijdens zijn verhoor

voor de asieldiensten niet de waarheid verteld heeft. Onder invloed van de mensensmokkelaar en

eerste en tweede verzoeker heeft hij hun verhaal gevolgd en zijn verhaal achterwege gelaten.

Verzoeker stelt geen familie te zijn van eerste en tweede verzoeker. Hij heeft hen onderweg leren

kennen in Iran en zij hebben hem onderweg geholpen. Zij verwachten daarvoor van hem dat hij hun

verhaal mee zou overnemen.

Verzoeker stelt dat dit de werkelijkheid is:

“Verzoeker komt uit de provincie Maidan Wardak, district Daimirdad, daar woonde hij samen met zijn

mama die vier kinderen heeft nl I. (…) (oudste), F. (…) (zus), N. (…) (zus), O. (…) (broer) en dan de

stiefpapa (oom van I. (…) die stiefipapa werd) met zijn 2 zonen A. (…) en A. A. (…). Dit is het gezin dat

samenwoont. De oom heeft nog een andere vrouw met 2 volwassen zonen. Ook zij wonen hierbij.

Zijn mama wou dat I. (…) naar hier zou komen in de hoop om haar en de broers en zussen naar hier te

brengen. I. (…) kent zijn echte leeftijd niet. De opgegeven leeftijd klopt niet, dit werd opgelegd door de

smokkelaar.

De tocht van Afghanistan naar België duurde 2 maanden. De reis zelf omschrijft verzoeker als

traumatisch, hij was heel de weg naar Iran alleen en moest zichzelf verdedigen. Een aantal zaken

blijven onuitgesproken maar er is een vermoeden van seksueel misbruik onderweg. Er is een

aanmelding gebeurd bij Solentra om dit verder op te vertrokken.

Verzoeker is helemaal alleen vertrokken, niet wetend wat komend zou. De afspraken met een

smokkelaar geregeld door de broer van de moeder van verzoeker.

De vader van verzoeker is gestorven, De broer van zijn vader moest zorgen voor de vrouw van zijn

overleden broer. Hij had zelf ook al kinderen. verzoeker zat in een slechte gezinssituatie. Hij moest altijd

werken, hij kreeg heel veel slaag en werd niet goed behandeld. Hij kreeg geen eten. Er waren ook

plannen om hem te verkopen aan mensen in een, andere provincie. Hij moest werken voor andere

mensen, dingen verkopen op straat. Ook zijn mama en zijn broers en zussen worden niet goed

behandeld door de man. Zijn moeder kon niets doen anders volgen nog zwaardere straffen.

De situatie werd onhoudbaar en zijn moeder wilde dat I. (…) naar hier kwam in de hoop dat hij zijn broer

en zussen kon redden uit deze situatie.

De schoonfamilie wet niet dat I. (…) geholpen werd door een oom van zijn moederszijde om naar hier te

komen. Ze denken dat hij gewoon is weglopen.

Met behulp van zijn moeder en nog een ander familielid van zijn moeder hebben ze ervoor gezorgd om

I. (…) weg te krijgen uit Afghanistan. Zijn moeder heeft juwelen verkocht om aan geld te komen.

Er is af en toe contact met zijn moeder de situatie daar is nog altijd zeer slecht.”

3.3. Beoordeling

3.3.1. Preliminaire opmerking

Vooreerst dient te worden opgemerkt dat de procedure voor de Raad overeenkomstig artikel 39/60,

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

de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenwet) schriftelijk verloopt.

Verzoekers hadden overeenkomstig deze bepaling de mogelijkheid om middels de onderhavige

verzoekschriften de nodige onduidelijkheden recht te zetten. Overeenkomstig het tweede lid van

voormeld artikel mogen verzoekers en hun advocaten bovendien hun opmerkingen ter terechtzitting

mondeling voordragen.

3.3.2. Bevoegdheid

3.3.2.1. Inzake beroepen tegen beslissingen van de commissaris-generaal beschikt de Raad over

volheid van rechtsmacht. 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
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Vreemdelingenbetwistingen, Parl.St. Kamer 2005-06, nr. 2479/001, p. 95-96 en 133). Door de

devolutieve kracht van de beroepen is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop

de bestreden beslissingen zijn gesteund en de kritiek van verzoekers daarop.

3.3.2.2. Ingevolge artikel 49/3 van de Vreemdelingenwet worden de verzoeken om internationale

bescherming van verzoekers in hetgeen volgt bij voorrang onderzocht in het kader van het

Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen, ondertekend te Genève op 28 juli 1951

en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953 (hierna: Verdrag van Genève), zoals bepaald in artikel 48/3

van de Vreemdelingenwet, en vervolgens in het kader van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

3.3.3. Bewijslast

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 van het

Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van

onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor

een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire

bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn

2011/95/EU) en artikel 13, eerste lid, van de richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de

Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking

van de internationale bescherming (herschikking) (hierna: richtlijn 2013/32/EU), en bijgevolg in het licht

van deze Unierechtelijke bepalingen 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, eerste lid, van de richtlijn 2011/95/EU en artikel 13,

eerste lid, 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 voor de toekenning van internationale bescherming, omschreven in de artikelen

48/3 of 48/4 van de Vreemdelingenwet (zie: HvJ 22 november 2012, C-277/11, M., pt. 64-68).

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;

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.”

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
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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.

3.3.4. Ontvankelijkheid van het middel

3.3.4.1. Aangaande de verwijzing van verzoekers naar artikel 15 van de Richtlijn 2004/83/EG van de

Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de erkenning van onderdanen van derde landen

en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de

inhoud van de verleende bescherming (hierna: Kwalificatierichtlijn) wordt opgemerkt dat deze bepaling is

overgenomen in de Vreemdelingenwet. Na de omzetting van een richtlijn kunnen particulieren slechts op

dienstige wijze een beroep doen op de bepalingen van de richtlijn indien de nationale

omzettingsmaatregelen niet correct of toereikend zijn (HvJ 4 december 1997, C-253/96 tot en met C-

258/96, Kampelmann, punt 42; zie tevens: HvJ 3 december 1992, C-140/91, C-141/91, C-278/91 en C-

279/91, Suffritti, punt 13, en RvS 2 april 2003, nr. 117.877). Verzoekers tonen dit in casu evenwel niet

aan. Zij kunnen derhalve de schending van artikel 15 van de Kwalificatierichtlijn niet op ontvankelijke

wijze aanvoeren.

3.3.4.2. In de mate dat verzoekers aanvoeren dat artikel 3 van het Europees Verdrag tot bescherming

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950

en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 wordt geschonden, dient te worden vastgesteld dat de

bevoegdheid van de commissaris-generaal in deze beperkt is tot het onderzoek naar de nood aan

internationale bescherming in de zin van de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

3.3.4.3. Het enig middel is, wat het voorgaande betreft, niet-ontvankelijk.

3.3.5. De motieven van de bestreden beslissingen

De uitdrukkelijke motiveringsplicht, vervat in de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende

de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, heeft tot doel de burger, zelfs wanneer een

beslissing niet is aangevochten, in kennis te stellen van de redenen waarom de administratieve overheid

ze heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen

waarover hij beschikt. De artikelen 2 en 3 van de genoemde wet van 29 juli 1991 verplichten de

overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op te nemen die aan de beslissing ten

grondslag liggen en dit op een “afdoende” wijze. Het begrip “afdoende” impliceert dat de opgelegde

motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het gewicht van de genomen beslissing.

De bestreden beslissingen moeten duidelijk het determinerend motief aangeven op grond waarvan de

beslissingen zijn genomen. In casu wordt in de motieven van de bestreden beslissingen verwezen naar

de toepasselijke rechtsregels, namelijk de artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet. Tevens

bevatten deze beslissingen een motivering in feite, met name dat aan verzoekers de vluchtelingenstatus

en de subsidiaire beschermingsstatus worden geweigerd omdat zij niet voldaan hebben aan de op hen

rustende plicht tot medewerking, nu zij niet aannemelijk hebben gemaakt afkomstig te zijn uit het dorp

Qato, gelegen in het district Daymirdad van de provincie Maydan Wardak, en daar tot hun vertrek naar

Europa te hebben gewoond. De commissaris-generaal overweegt hierbij in de eerste bestreden

beslissing dat (i) eerste verzoeker vooreerst herhaaldelijk – en verkeerdelijk – sprak over Dasht-e Naw

als de plaats waar het districtscentrum van Daymirdad is gelegen om dan plots na de pauze aan te

geven dat het districtscentrum eigenlijk in Dashte Qatub ligt, dat (ii) eerste verzoeker nog nooit had

gehoord van de naburige dorpen Jawqul, Jakakhor, Kote Asho en Qalay Molayem, dat (iii) eerste en

tweede verzoeker tegenstrijdige verklaringen aflegden over de moskee(ën) in hun dorp, dat (iv) het mag

verbazen dat eerste en tweede verzoeker niets zouden hebben opgevangen over de aanslag die in

november 2013 werd gepleegd op malik Hassan, een vooraanstaande persoon in hun regio, waarbij hij

ernstig gewond raakte, dat (v) eerste verzoeker gebrekkige en incoherente verklaringen aflegde over

andere personaliteiten in zijn beweerde regio, dat (vi) eerste en tweede verzoeker elk een andere

meeteenheid gebruikten als werd gevraagd naar de grootte van de gronden van hun families, dat (vii) de

incoherente verklaringen van eerste en tweede verzoeker over hun landbouwgronden, dé bron van
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inkomsten voor hun families, hun algemene geloofwaardigheid verder ondermijnen, dat (viii) de

gebrekkige verklaringen van eerste en tweede verzoeker over de keren dat zij zouden zijn moeten

vluchten uit Qato, de geloofwaardigheid van hun verblijf in Qato verder ondermijnen, dat (ix) eerste

verzoeker niets kon vertellen over de bemiddelingspogingen die in het verleden plaatsvonden om een

oplossing te zoeken voor het aanslepende conflict tussen de Hazara en de Kuchi in hun regio, dat (x)

eerste en tweede verzoeker zeer vaag bleven wanneer werd gevraagd naar de verblijfplaats van hun

familieleden en de omstandigheid dat zij na de inname van Qato onmiddellijk zouden zijn vertrokken uit

Afghanistan zonder te weten waar hun families zich bevonden en hoe ze het stelden en zonder veel

moeite te doen om hierover informatie in te winnen, de geloofwaardigheid van de door hen beschreven

vertrekomstandigheden ondermijnt en doet vermoeden dat zij informatie over hun familie willen

achterhouden voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (hierna:

CGVS), en dat (xi) eerste en tweede verzoeker tegenstrijdige verklaringen aflegden over hun reisweg.

Daarnaast overweegt de commissaris-generaal, specifiek voor wat betreft derde verzoeker, in de derde

bestreden beslissing dat (xii) deze nog een derde versie gaf over het aantal moskeeën in Qato en dat de

omstandigheid dat hij en zijn twee neven verschillende verklaringen aflegden over het aantal

gebedsplaatsen in Qato de geloofwaardigheid van hun verblijf aldaar ondermijnt, dat (xiii) derde

verzoeker nog een andere meeteenheid gebruikte als werd gevraagd naar de grootte van de gronden

van hun families, dat (xiv) de verklaringen van derde verzoeker over hun landbouwgronden incoherent

waren met deze van eerste en tweede verzoeker, dat (xv) het ernstige vragen oproept dat derde

verzoeker vooreerst wel vertelde naar waar hij vluchtte met zijn familie, om tijdens het tweede gehoor te

moeten toegeven zich niet te herinneren naar welke dorpen zij gingen tijdens de aanvallen op Qato en

zijn gebrekkige verklaringen over de keren dat hij en eerste en tweede verzoeker zouden zijn moeten

vluchten uit Qato, verder de geloofwaardigheid van hun verblijf in Qato ondermijnen, dat (xvi) derde

verzoeker niet wist te vertellen of zijn familieleden al dan niet ooit voor enkele weken of maanden naar

Jalrez of Behsud waren gevlucht, dat (xvii) ook derde verzoeker niets meer heeft gehoord van zijn

familieleden sinds hun evacuatie en de omstandigheid dat hij en eerste en tweede verzoeker na de

inname van Qato onmiddellijk zouden zijn vertrokken uit Afghanistan zonder te weten waar hun families

zich bevonden en hoe ze het stelden en zonder veel moeite te doen om hierover informatie in te winnen,

de geloofwaardigheid van de door hen beschreven vertrekomstandigheden ondermijnt en doet

vermoeden dat zij informatie over hun familie voor het CGVS willen achterhouden en dat (xviii) derde

verzoeker en eerste en tweede verzoeker tegenstrijdige verklaringen aflegden over hun reisweg.

Omwille van de ongeloofwaardigheid van de beweerde regio van herkomst van verzoekers in

Afghanistan, hecht de commissaris-generaal evenmin enig geloof aan hun asielrelaas, dat er

onlosmakelijk mee verbonden is. Aangaande de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, § 2,

c), van de Vreemdelingenwet oordeelt de commissaris-generaal dat verzoekers, door bewust de ware

toedracht over hun verblijf voor hun komst naar België, dat de kern van hun asielrelaas raakt, te

verzwijgen, niet aannemelijk maken dat zij bij een terugkeer naar Afghanistan een reëel risico op

ernstige schade lopen. Al deze vaststellingen worden in de bestreden beslissingen omstandig

toegelicht.

Aldus kunnen de motieven die de bestreden beslissingen onderbouwen op eenvoudige wijze in die

beslissingen worden gelezen zodat verzoekers er kennis van hebben kunnen nemen en hierdoor tevens

hebben kunnen nagaan of het zin heeft hiertegen de beroepsmogelijkheden aan te wenden waarover zij

in rechte beschikken. Daarmee is aan de voornaamste doelstelling van de formele motiveringsplicht,

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

motivering van bestuurshandelingen, voldaan. Verzoekers 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.

Het enig middel kan wat dit betreft niet worden aangenomen.

3.3.6. Beoordeling van de vluchtelingenstatus

Hierboven is reeds gebleken dat de commissaris-generaal de verzoeken om internationale bescherming

van verzoekers op individuele wijze heeft onderzocht en omstandig en duidelijk de motieven heeft

uiteengezet waarop hij zijn beslissingen baseert. Te dezen ondernemen verzoekers in voorliggende

verzoekschriften geen ernstige poging om de motieven van de bestreden beslissingen te weerleggen of

te ontkrachten. Het komt nochtans aan verzoekers toe om deze motieven aan de hand van concrete

elementen en argumenten in een ander daglicht te plaatsen. Door zich louter te beperken tot het

volharden in hun verklaringen blijven verzoekers daartoe echter in gebreke.
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Waar derde verzoeker in een aanvullende nota van 10 december 2018 laat weten geen familie te zijn

van eerste en tweede verzoeker, beperkt hij zich tot een loutere bewering (post factum) die niet in

concreto wordt gestaafd of onderbouwd met enig begin van bewijs. Hoewel de Raad erkent dat derde

verzoeker nog zeer jong is en bijgevolg ook beïnvloedbaar was bij het indienen van zijn verzoek om

internationale bescherming, kan in casu de verklaring van derde verzoeker dat hij het verhaal van eerste

en tweede verzoeker moest overnemen niet overtuigen nu derde verzoeker blijft volhouden afkomstig te

zijn van het district Daymirdad in de provincie Maydan Wardak en eerste en tweede verzoeker ook

verklaarden van deze plaats afkomstig te zijn, doch dit niet aannemelijk maakten. Wat evenzeer klemt is

dat derde verzoeker dezelfde familienaam heeft als eerste en tweede verzoeker en hij hierover ter

terechtzitting stelt dat deze laatsten zijn familienaam hebben overgenomen. De Raad acht het weinig

aannemelijk dat indien derde verzoeker het verhaal van eerste en tweede verzoeker diende over te

nemen, deze laatsten zijn familienaam en herkomstregio overnamen. Zo eerste en tweede verzoeker

daadwerkelijk derde verzoeker gedwongen zouden hebben om hun verhaal over te nemen, kan niet

worden ingezien waarom zij hem niet tevens dwongen om hun familienaam over te nemen. Derde

verzoeker rijkt hiervoor geen verklaring aan. Om al de voorgaande redenen kan derde verzoeker niet

worden gevolgd in zijn in de aanvullende nota van 10 december 2018 gevoerde (post factum) betoog

waarvoor geen enkel (begin van) bewijs wordt voorgelegd.

Waar verzoekers de in de bestreden beslissingen gedane vaststellingen in de onderhavige

verzoekschriften trachten toe te schrijven aan hun lage scholingsgraad, en menen dat hiermee door de

commissaris-generaal onvoldoende rekening werd gehouden, wordt er op gewezen dat de kennis die in

de bestreden beslissingen van hen werd verwacht niet van een onredelijk hoog niveau is. De

ongeletterdheid van verzoekers vormt geen afdoende verklaring voor de lacunes in hun kennis over de

regio waar zij gedurende hun hele leven beweren te hebben gewoond. Ook van personen met een lage

scholingsgraad mag immers worden verwacht dat zij kunnen antwoorden op een aantal eenvoudige en

essentiële kennisvragen omtrent hun directe leefomgeving en de regio waarin zij heel hun leven

beweren te hebben gewoond, alsmede dat zij een aantal basiszaken kennen en dat zij een aantal

gegevens op een doorleefde wijze kunnen situeren. Verzoekers bleven wat dat betreft echter in

gebreke. Uit de stukken van de administratieve dossiers blijkt duidelijk dat rekening werd gehouden met

het analfabetisme van verzoekers. Er werden aan verzoekers immers geen vragen gesteld waarvoor zij,

om erop te kunnen antwoorden, over een bepaald opleidingsniveau dienden te beschikken. De vragen

die aan verzoekers werden gesteld, waren eenvoudig en duidelijk. Verzoekers begrepen ook kennelijk

de logica en de inhoud van de vragen. Bovendien heeft het vastgestelde gebrek aan kennis inzake hun

regio van herkomst betrekking op elementen uit hun persoonlijke leefwereld en zijn deze elementen

dermate significant dat hun profiel geen afdoende verschoning vormt voor de vastgestelde lacunes in

hun kennis hiervan. Met hun louter theoretisch betoog tonen verzoekers in casu dan ook niet aan dat

hun scholingsgraad kan gelden als verschoning voor de in de bestreden beslissingen gedane

vaststellingen. Hun verwijzing naar een arrest van de Raad is in casu dan ook niet dienstig, en dit nog

daargelaten het gebrek aan precedentswaarde van rechterlijke beslissingen in de continentale

rechtstraditie. Evenmin tonen verzoekers in concreto aan dat de zwakke positie waarin zij zich als

asielzoeker bevinden de vaststellingen in de bestreden beslissingen verschoont.

In zoverre verzoekers in hun verzoekschriften verwijzen naar de artikelen 198 en 199 van het

“Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status” van UNHCR,

gaan zij er aan voorbij dat de proceduregids geen afdwingbare rechtsregels bevat zodat zij er niet

kunnen op steunen om tot de onwettigheid van de bestreden beslissingen te besluiten. Bovendien hoeft

het geen betoog dat verzoekers door louter te stellen dat zij steeds de waarheid hebben verteld en dat

zij alles hebben verteld wat zij wisten de vaststellingen van de bestreden beslissingen niet vermogen te

weerleggen of te ontkrachten.

In zoverre verzoekers hekelen dat zij tijdens het gehoor op het CGVS niet geconfronteerd werden met

hun tegenstrijdige verklaringen en artikel 17, § 2, van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling

van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen (hierna: koninklijk besluit van 11 juli 2003) geschonden achten, wordt verwezen naar de

toelichting bij het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van

11 juli 2003. Hierin staat het volgende:

“Het feit de asielzoeker te moeten confronteren met bepaalde tegenstrijdigheden betekent niet dat deze

laatste opnieuw moet worden opgeroepen voor een nieuw gehoor. Dit artikel belet de commissaris-

generaal overigens niet om een beslissing te nemen op grond van een tegenstrijdigheid waarmee de

asielzoeker niet geconfronteerd werd.” (Verslag aan de Koning, BS 3 september 2010, p. 56347).
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Aldus voorziet het koninklijk besluit van 11 juli 2003 geen sanctie in geval werd nagelaten de

asielzoeker te confronteren met tegenstrijdige verklaringen die hij heeft afgelegd. Bovendien hebben

verzoekers de gelegenheid om bij de Raad de nodige toelichting te verstrekken met betrekking tot de in

de bestreden beslissingen aangehaalde tegenstrijdigheden in hun verklaringen, maar laten zij na om

van deze mogelijkheid gebruik te maken. Zij beperken zich tot het stellen dat de tegenstrijdigheden niet

zwaarwichtig genoeg zijn en dat deze de kern van hun asielrelaas niet raken, zonder evenwel de in de

bestreden beslissingen aangehaalde tegenstrijdigheden, die allen steun vinden in de administratieve

dossiers, te ontkrachten. De tegenstrijdigheden hebben betrekking op de dagelijkse bezigheden van

verzoekers in hun voorgehouden regio van herkomst en zijn dan ook terdege van belang om de

geloofwaardigheid van hun beweerde regio van herkomst na te gaan. Ten slotte dient er nog op te

worden gewezen dat de bestreden beslissingen moeten worden gelezen als een geheel en niet als van

elkaar losstaande zinnen. Het is het geheel van de in de bestreden beslissingen opgesomde motieven

dat de commissaris-generaal ertoe heeft doen besluiten dat verzoekers niet aannemelijk hebben

gemaakt afkomstig te zijn uit het dorp Qato, gelegen in het district Daymirdad van de provincie Maydan

Wardak, en daar tot hun vertrek naar Europa te hebben gewoond.

Voorts wordt niet ingezien op welke wijze de commissaris-generaal voorbij zou zijn gegaan aan de

omstandigheid dat verzoekers een ander tijdsbesef zouden hebben dan wat in de Westerse wereld

gangbaar is. Verzoekers laten na dit in concreto toe te lichten. De Raad vindt in de bestreden

beslissingen geen motieven terug waarin verzoekers verwacht worden te redeneren vanuit een lineair

tijdsbesef. Bovendien wordt er nogmaals op gewezen dat de bestreden beslissingen moeten worden

gelezen als een geheel en niet als van elkaar losstaande zinnen en dat het het geheel van de in de

bestreden beslissingen opgesomde motieven is dat de commissaris-generaal heeft doen besluiten dat

verzoekers niet aannemelijk hebben gemaakt afkomstig te zijn uit het dorp Qato, gelegen in het district

Daymirdad van de provincie Maydan Wardak, en daar tot hun vertrek naar Europa te hebben gewoond.

Waar verzoekers nog aanvoeren dat de zaken waarover zij ondervraagd werden van meerdere jaren

terug dateren en dat de commissaris-generaal al te gemakkelijk teruggrijpt naar het argument dat

bepaalde gebeurtenissen dermate ingrijpend zijn dat zij in het geheugen gegrift zouden moeten zijn,

wordt er op gewezen dat een dergelijk motief niet terug te vinden is in de motieven van de bestreden

beslissingen. Bovendien wordt er op gewezen dat aan verzoekers niet gevraagd werd om details uit een

ver verleden op te rakelen, doch wel (onder meer) om over hun voorgehouden regio van herkomst,

recente gebeurtenissen die daar hebben plaatsgevonden, belangrijke personen van daar, hun

landbouwgronden, een aanslepend conflict uit hun regio van herkomst en hun reisweg te vertellen. Uit

de omstandigheid dat uit het geheel van de motieven van de bestreden beslissingen is gebleken dat zij

hiertoe niet afdoende in staat waren, kan wel degelijk worden afgeleid dat verzoekers niet aannemelijk

hebben gemaakt daadwerkelijk afkomstig te zijn uit de regio waarvan zij verklaren te hebben verbleven

en waar zich volgens hun verklaringen de door hen ondergane vervolgingsfeiten hebben voorgedaan.

Derde verzoeker wijst er nog op dat de derde bestreden beslissing gebaseerd is op de verklaringen van

zijn twee neven en dat zijn asielaanvraag individueel beoordeeld dient te worden. Uit de motieven van

de derde bestreden beslissing blijkt evenwel genoegzaam dat ook de verklaringen van derde verzoeker

werden beoordeeld en dat deze vaak tegengesteld bleken te zijn aan deze van eerste en tweede

verzoeker, waarvan derde verzoeker voor de asielinstanties steeds beweerde dat deze zijn neven waren

en dat zij van dezelfde regio afkomstig waren. Derde verzoeker kan dan ook niet dienstig voorhouden

dat er geen individueel onderzoek van zijn verzoek om internationale bescherming zou zijn gebeurd.

Bovendien kon de commissaris-generaal wel degelijk de foutieve verklaringen van eerste en tweede

verzoeker over hun beweerde regio van herkomst mee in rekening brengen bij de beoordeling van het

verzoek om internationale bescherming van derde verzoeker, net omdat verzoekers bij de bevoegde

asielinstanties steeds verklaard hebben uit dezelfde regio afkomstig te zijn.

Uit het geheel van de motieven van de bestreden beslissingen, die door de Raad tot de zijne worden

gemaakt, blijkt dat verzoekers niet aannemelijk hebben gemaakt dat zij afkomstig zijn uit het dorp Qato,

gelegen in het district Daymirdad van de provincie Maydan Wardak, en daar tot hun vertrek naar Europa

hebben gewoond. Bijgevolg kan evenmin geloof worden gehecht aan de door hen voorgehouden

vervolgingsfeiten die zich aldaar in de lente van 2015 zouden hebben afgespeeld.

De voormelde vaststellingen volstaan om te besluiten dat aan verzoekers het voordeel van de twijfel niet

kan worden toegestaan.
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In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoekers geen vrees voor vervolging in de zin van

artikel 1, A (2) van het Verdrag van Genève en artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet in aanmerking

worden genomen.

3.3.7. Beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus

3.3.7.1. Met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, a), van de

Vreemdelingenwet, kan worden volstaan met de vaststelling dat verzoekers op deze gronden geen

subsidiaire bescherming vragen.

3.3.7.2. In zoverre verzoekers zich met betrekking tot de ernstige schade zoals bedoeld in artikel 48/4,

§ 2, b), van de Vreemdelingenwet beroepen op de aangevoerde asielmotieven, kan dienstig worden

verwezen naar de hoger gedane vaststellingen daarover waarbij geconcludeerd wordt dat zij niet

aannemelijk hebben gemaakt dat zij afkomstig zijn uit het dorp Qato, gelegen in het district Daymirdad

van de provincie Maydan Wardak, en daar tot hun vertrek naar Europa hebben gewoond, en dat er

bijgevolg geen geloof kan worden gehecht aan hun asielrelaas dat er onlosmakelijk mee verbonden is.

Voorts dient te worden vastgesteld dat verzoekers geen andere concrete persoonlijke kenmerken en

omstandigheden aantonen waaruit blijkt dat zij een reëel risico lopen op foltering of onmenselijke of

vernederende behandeling of bestraffing, of een reëel risico op een ernstige bedreiging van het leven of

de persoon. Verzoekers maakten immers doorheen hun opeenvolgende verklaringen geen gewag van

andere persoonlijke problemen die zij de laatste jaren in Afghanistan zouden hebben gekend.

3.3.7.3. Wat betreft artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet stelt de Raad vast dat uit de

bestreden beslissingen blijkt dat aan de Afghaanse nationaliteit van verzoekers niet wordt getwijfeld.

Zoals hoger werd vastgesteld, maken verzoekers echter niet aannemelijk dat zij recent afkomstig zijn uit

het dorp Qato, gelegen in het district Daymirdad van de provincie Maydan Wardak, noch uit een gebied

in Afghanistan waar, gelet op het willekeurig geweld, de subsidiaire beschermingsstatus kan worden

toegekend of waar afhankelijk van het individuele geval toepassing kan worden gemaakt van artikel

48/5, § 3, van de Vreemdelingenwet. Het is de taak van een verzoeker om internationale bescherming

om zijn verzoek te staven en deze regel geldt onverkort wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus.

Te dezen brengen verzoekers evenwel geen elementen aan waaruit blijkt dat zij een reëel risico op

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

Ten slotte kan worden opgemerkt dat verzoekers geen persoonlijke omstandigheden aantonen die in

hun hoofde het risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4, § 2, c), van de Vreemdelingenwet

verhogen.

3.3.7.4. Verzoekers tonen gelet op het voormelde niet aan dat in hun hoofde 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, § 2, van de Vreemdelingenwet.

3.3.8. Ingevolge bovenstaande vaststellingen kunnen verzoekers niet als vluchteling worden erkend in

de zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet. Verzoekers tonen evenmin aan dat zij in aanmerking

komen voor de toepassing van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet met betrekking tot de toekenning

van de subsidiaire beschermingsstatus.

3.3.9. 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 de administratief dossier blijkt dat verzoekers door het CGVS

uitvoerig werden gehoord. Tijdens de interviews kregen zij de mogelijkheid hun asielmotieven 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 en werd derde verzoeker vergezeld van zijn voogd,

dit alles in aanwezigheid van een tolk die het Dari 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 de administratieve dossiers, op algemeen bekende gegevens over het voorgehouden

land van herkomst van verzoekers en op alle dienstige stukken. Het betoog dat de commissaris-

generaal niet zorgvuldig tewerk is gegaan kan derhalve niet worden bijgetreden.
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3.3.10. Uit het voorgaande blijkt dat verzoekers niet aannemelijk maken dat de commissaris-generaal op

basis van een niet correcte feitenvinding of op kennelijk onredelijke wijze tot de bestreden beslissingen

is gekomen. De schending van de materiële motiveringsplicht, in het licht van de artikelen 48/3 en 48/4

van de Vreemdelingenwet, kan niet worden aangenomen.

3.3.11. Waar verzoekers in uiterst ondergeschikte orde vragen om de bestreden beslissingen te

vernietigen, wijst de Raad erop dat hij slechts de bevoegdheid heeft om de beslissingen van de

commissaris-generaal tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire

beschermingsstatus te vernietigen om redenen vermeld in artikel 39/2, § 1, 2°, van de

Vreemdelingenwet. Zoals blijkt uit wat voorafgaat, tonen verzoekers 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. De verzoeken tot vernietiging kunnen derhalve niet worden ingewilligd.

3.3.12. Het enig middel is, in de mate dat het ontvankelijk is, ongegrond.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De zaken RvV X / IV, RvV X / IV en RvV X / IV worden gevoegd.

Artikel 2

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 3

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op één april tweeduizend negentien door:

dhr. D. DE BRUYN, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

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

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT D. DE BRUYN


