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nr. 45 045 van 17 juni 2010

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: X

tegen:

de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X, die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, op 13 april 2010 heeft

ingediend tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen van

30 maart 2010.

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 nota met opmerkingen en het administratief dossier van de verwerende partij.

Gelet op de beschikking van 12 mei 2010 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 juni 2010.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M.-C. GOETHALS.

Gehoord de opmerkingen van advocaat J. TOURY, die loco advocaat A. PIROTTE verschijnt voor de

verzoekende partij, en van attaché J. VERSTRAETEN, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. De voornaamste gegevens van de zaak kunnen als volgt worden samengevat:

1.1. X, die verklaart van Syrische nationaliteit te zijn, is volgens zijn verklaringen het Rijk

binnengekomen op 8 november 2009 en heeft zich op 10 november 2009 vluchteling verklaard.

1.2. Nadat een vragenlijst werd ingevuld en ondertekend, werd het dossier van verzoeker op 3 februari

2010 door de Dienst Vreemdelingenzaken overgedragen aan het Commissariaat-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen, waar verzoeker werd gehoord op 25 maart 2010.

1.3. Op 30 maart 2010 nam de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen de

beslissing tot weigering van de vluchtelingenstatus en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus.

Deze beslissing werd op 31 maart 2010 aangetekend verzonden.

De bestreden beslissing luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaart een soennitische moslim van Arabische origine met de Syrische nationaliteit te zijn. Op

1 januari 1992 werd u geboren in Aleppo stad. Uw vijf oudere broers hebben allemaal hun

militaire dienstplicht verricht. Uw broers hebben oorlog gevoerd tegen Israël. In 2009 was u zeventien

jaar en u verwachtte opgeroepen te zullen worden voor het verrichten van uw militaire dienstplicht. Uw

vader en broers adviseerden u weg te gaan en geen oorlog te voeren. U beweert dat u na de opleiding

naar de Golan zou gestuurd worden waar het oorlog is, en er zijn er ook die naar Irak en Palestina

moeten. U wilt geen oorlog voeren tegen Israël. U kent geen manieren van afkopen en vreest gestraft te

zullen worden omdat u naar een Europees land vluchtte. Rond oktober 2009 trok u naar de haven van

Lattakia waar u met een vals paspoort inscheepte. Na ongeveer 25 dagen varen kwam u in België aan.

Twee dagen later verklaarde u zich vluchteling, meer bepaald op10 november 2009. U had nog contact

met uw broer S. (…) na drie maart 2010. Hij vertelde u dat de militaire politie u thuis komen zoeken zijn,

het huis doorzocht hebben en het huis drie dagen lang gesurveilleerd hebben.

B. Motivering

Na uw gehoor op 25 maart 2010 op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de

Staatlozen (CGVS), dient te worden vastgesteld dat noch de vluchtelingenstatus noch de

subsidiaire beschermingsstatus u kan worden toegekend. U haalt immers nergens een verband aan

tussen de vervolging die u vreest en één van de in de Vluchtelingenconventie opgesomde

vervolgingsgronden, namelijk politieke overtuiging, nationaliteit, religie, lidmaatschap van een sociale

groep of ras.

Paragraaf 168 van het UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee

status, Geneva, January 1992, stipuleert dat een persoon duidelijk niet onder de toepassing van de

Conventie van Genève valt wanneer zijn desertie en dienstweigering louter en alleen werd ingegeven

door zijn afkeer voor zijn militaire dienst of zijn vrees voor de strijd. Uw vrees dat u naar de Golan of

naar een ander oorlogsgebied gestuurd zou worden, kan op zich niet worden weerhouden als een reden

die internationale bescherming zou noodzaken. Het risico op schade dat u zou lopen bij de uitoefening

van uw legerdienst wordt gedeeld door de andere dienstplichtigen in uw land en in andere landen

waar dienstplicht bestaat. De internationale gemeenschap aanvaardt het gebruik van een dienstplicht

door soevereine staten als legaal.

U stelde verder te vrezen dat de Syrische autoriteiten u zullen vervolgen wegens dienstontduiking. Op

te merken valt hierbij dat volgens de gebruikelijke interpretatie de vrees voor gerechtelijke vervolging

en bestraffing wegens dienstontduiking op zich geen gegronde vrees voor vervolging onder

de vluchtelingenconventie uitmaakt. Dit is zeker het geval indien de enige reden voor dienstontduiking

de vrees is oorlog te moeten voeren en er geen aan de vluchtelingenconventie gelieerde grond

bestaat waardoor de bestraffing van de dienstontduiking disproportioneel zou zijn. U meent dat de

autoriteiten u meer zouden kunnen straffen dan iemand anders voor uw dienstontduiking omdat u naar

een Europees land gevlucht bent wat niet één van de criteria is zoals bepaald in art. 1,A, 2 van

de Vluchtelingenconventie.

U heeft overigens geen fundamentele problemen met de taken die gepaard gaan met het uitoefenen

van de legerdienst aangezien u uw militaire dienstplicht wel zou verrichten hier mocht die hier

bestaan (Gehoorverslag CGVS, 25 maart 2010, p. 13).

Verder dient opgemerkt dat u geen enkel bewijs voorlegt waaruit blijkt dat u uw legerdienst zou

moeten verrichten. U heeft niet afgewacht tot u opgeroepen zou worden en heeft geen voorafgaandelijk

medisch onderzoek ondergaan zodat u niet eens weet of u wel geschikt bevonden zou worden. Verder

heeft u zich niet eens de moeite getroost om u te informeren aangaande de manieren om uw legerdienst

af te kopen (Gehoorverslag CGVS, 25 maart 2010, pp. 8-9).

U stelde dat uw vijf broers hun militaire dienstplicht verricht hebben en oorlog gevoerd hebben in

de Golan. U verklaart dat er gevechten plaatsvinden, er gewonden vallen en mensen sterven. Wanneer

u erop gewezen wordt dat de oorlog in de Golan zich in 1967 afspeelde, reageert u verbaasd

en pretendeert u de implicatie daarvan niet te begrijpen. Wanneer u uitdrukkelijk voorgezegd wordt dat

er nu geen oorlog is op de Golan, reageert u door te zeggen dat Israël er nog altijd is. U houdt vol dat

uw broers slachtpartijen hebben meegemaakt en dat ze gevochten hebben. Vreemd genoeg weet u

niet eens in welke divisie ze zaten en evenmin bent u ervan op de hoogte welke regimenten naar

daar gestuurd zouden worden (Gehoorverslag CGVS, 25 maart 2010, pp. 10-11). U weet niet waar in

de Golan uw broers gediend zouden hebben en sterker nog: u kent geen enkele plaats in de

Golan. Wanneer u erop gewezen wordt dat sinds mei 1974 de UNDOF, United Nations

Disengagement Observer Force, op de Golan verblijft om te waken over het staakt-het-vuren tussen de

Israëlische en de Syrische troepen tot op heden, heeft u daar geen enkel idee van. De informatie

waarop het CGVS zich baseert, bevindt zich in de administratieve map. U weet het niet, u kent die

zaken niet, u bent niet naar die regio gegaan en u kent die regio niet. Tenslotte zoekt u tevergeefs uw
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toevlucht tot de bewering dat het clandestien is, niet officieel hetgeen u niet kan hard maken en hetgeen

evenmin overtuigt (Gehoorverslag CGVS, 25 maart 2010, pp. 13-15). Verder staaft u op geen enkele

manier uw bewering dat het Syrische leger zijn troepen naar Irak en Palestina zou sturen. Bij het

afsluiten van het gehoor meende uw advocaat onterecht dat er niet gevraagd was welke van uw broers

in de Golan gediend hadden hoewel u eerder in het gehoor dit uitdrukkelijk wel zelf gesteld had: u

bevestigde dat ze al uw broers naar de Golan gestuurd hadden en voegde er nog aan toe dat dit

ondanks henzelf was, dat ze dat niet zelf beslist hadden (Gehoorverslag CGVS, 25 maart 2010, p. 8).

Wanneer u dan de vraag opnieuw gesteld wordt op het einde van uw gehoor of al uw broers in de Golan

gediend hebben en of er bij waren die elders gediend hadden, stelt u ineens dat er twee het

gearrangeerd hadden om in Syrië te blijven. Op de vraag hoe zij dat gearrangeerd hadden, moest u het

antwoord alweer schuldig blijven. Op de vraag waarom het niet voor u mogelijk zou zijn iets te

arrangeren, geeft u het weinig overtuigende antwoord dat zij u geadviseerd hebben dat er niets meer te

arrangeren viel (Gehoorverslag CGVS, 25 maart 2010, p. 16).

U maakt gezien bovenstaande observaties niet aannemelijk dat u opgeroepen werd, noch dat

uw beweerde dienstontduiking het gevolg zou zijn van oprechte of relevante gewetensbezwaren

waardoor het opleggen van militaire dienst een schending van uw fundamentele rechten zou betekenen

noch maakte u aannemelijk dat u bij terugkeer naar Syrië zou worden vervolgd of zwaarder gestraft door

de Syrische autoriteiten omwille van enige aan de Conventie gelieerde vervolgingsgrond. Een

mogelijke vervolging voor dienstontduiking zou dan ook een legale gerechtelijke vervolging uitmaken. Er

dient dan ook te worden geconcludeerd dat u er niet in bent geslaagd een gegronde vrees voor

vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie aannemelijk te maken. Gezien een juridische

vervolging kan leiden tot een bestraffing, werd nagegaan of deze u niet onder de noemer van de

subsidiaire bescherming zou kunnen plaatsen. Meer bepaald werd nagegaan of er zwaarwegende

gronden zijn om aan te nemen dat de juridische vervolging van dienstontduikers een reëel risico zou

inhouden op foltering, een onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing of op de doodstraf.

Volgens de informatie waarover het CGVS beschikt en die aan uw dossier is toegevoegd wordt de

dienstplicht van iemand die niet of te laat aan een oproep voor militaire keuring gevolg geeft, met drie

maanden vermeerderd. Daarnaast kan een boete worden opgelegd. Dit geldt ook voor dienstplichtigen

die geen gehoor hebben gegeven aan hun oproep en naar het buitenland zijn vertrokken. Een

dienstplichtige die zich niet of niet tijdig na een definitieve oproep meldt en opgepakt wordt, wordt

bestraft met een gevangenisstraf van één tot zes maanden, waarbij de dienstplicht alsnog moet worden

uitgediend. Vaak wordt deze straf niet opgelegd indien de betrokken persoon een geldige reden

(bijvoorbeeld ziekte, familiale omstandigheden, e.d.) kan geven waarom hij niet kwam opdagen. Volgens

een ouder rapport van War Resisters’ International, dat is bijgevoegd bij het dossier, kan de

gevangenisstraf oplopen tot twee jaar in het geval de dienstplichtige het land verlaat zonder een adres

op te geven. In een rapport van de Zweedse asielinstanties wordt echter gesteld dat de straffen, ten

gevolge van jaarlijkse presidentiële amnestiemaatregelen, in de praktijk niet worden toegepast en dat de

dienstontduikers gewoonweg hun dienstplicht moeten uitvoeren. In het licht van het gegeven dat u niet

aannemelijk gemaakt heeft zelfs nog maar opgeroepen te zijn, dient daarom te worden vastgesteld dat u

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

bescherming in de Vreemdelingenwet aannemelijk heeft gemaakt.

Het enige door u neergelegde document is uw identiteitskaart. Dit vermag bovenstaande conclusies

niet om te buigen aangezien uw identiteit op zich niet betwist wordt.

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.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. In een enig middel, afgeleid uit de schending van artikel 1 A (2) van het Internationaal Verdrag

betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951 en de artikelen 48/3, 48/5, 52 en 62 van de wet

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

verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet), benadrukt verzoeker dat de angst om oorlog te

voeren, en niet economische motieven, de enige reden voor zijn vlucht uit Syrië is. Onder verwijzing

naar verschillende rapporten, houdt verzoeker een uiteenzetting over het verplichte karakter van de

militaire dienst, de sancties en het ontsnappen aan sancties, en tracht hij de desbetreffende motieven

van de bestreden beslissing te weerleggen.
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2.2. Artikel 62 van de Vreemdelingenwet heeft tot doel de burger in kennis te stellen van de redenen

waarom de administratieve overheid de beslissing heeft genomen, zodat kan worden beoordeeld of er

aanleiding toe bestaat de beroepen in te stellen waarover hij beschikt. Uit het verzoekschrift blijkt

ontegensprekelijk dat verzoeker kritiek uitbrengt op de inhoud van de motivering zodat hij een beweerde

schending van deze motiveringsplicht niet dienstig kan inroepen.

2.3. De Raad ziet verder niet in hoe artikel 52 van de Vreemdelingenwet zou kunnen geschonden zijn,

vermits de bestreden beslissing niet werd genomen op basis van dit artikel maar wel op basis van artikel

57/6 van de Vreemdelingenwet dat aan de Commissaris-generaal de bevoegdheid geeft om verzoeker

de vluchtelingenstatus in de zin van artikel 48/3 en de subsidiaire beschermingsstatus in de zin van

artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet te weigeren of toe te kennen.

2.4. Blijkens de bestreden beslissing wordt verzoekers asielaanvraag verworpen omdat hij nergens een

verband aanhaalt tussen de vervolging die hij vreest en één van de in de Vluchtelingenconventie

opgesomde vervolgingsgronden, paragraaf 168 van het UNHCR Handbook on Procedures and Criteria

for Determining Refugee status, Geneva, January 1992, stipuleert dat een persoon duidelijk niet onder

de toepassing van de Conventie van Genève valt wanneer zijn desertie en dienstweigering louter en

alleen werden ingegeven door zijn afkeer voor zijn militaire dienst of zijn vrees voor de strijd, vrees voor

gerechtelijke vervolging en bestraffing wegens dienstontduiking op zich geen gegronde vrees voor

vervolging onder de Vluchtelingenconventie uitmaakt, hij overigens geen fundamentele problemen heeft

met de taken die gepaard gaan met het uitoefenen van de legerdienst aangezien hij wel zijn militaire

dienst zou verrichten mocht die hier bestaan, verder opgemerkt dient te worden dat hij geen enkel

bewijs voorlegt waaruit blijkt dat hij zijn legerdienst zou moeten verrichten, en gezien de juridische

vervolging kan leiden tot een bestraffing, nagegaan werd of aan verzoeker de subsidiaire

beschermingsstatus dient te worden toegekend, zoals gedetailleerd wordt toegelicht.

2.5. De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel op de kandidaat-

vluchteling zelf. Zoals iedere burger die om een erkenning vraagt, moet ook de asielzoeker aantonen

dat zijn asielaanvraag gerechtvaardigd is. In de mate van het mogelijke moeten stavingstukken worden

aangebracht. De verklaringen van de kandidaat-vluchteling kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn

hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J.

HATHAWAY, The Law of Refugee Status, Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84). De

ongeloofwaardigheid van een asielrelaas kan niet alleen worden afgeleid uit tegenstrijdigheden, maar

ook uit vage, incoherente en ongeloofwaardige verklaringen.

2.6. Blijkens verzoekers verklaringen, heeft hij Syrië verlaten uit vrees voor vervolging omwille van

dienstweigering, hij vreesde namelijk te moeten deelnemen aan oorlogen.

Vooreerst dient te worden vastgesteld dat verzoeker niet het minste begin van bewijs indient dat hij werd

opgeroepen voor zijn legerdienst. Ook zijn beweringen dat de Syrische autoriteiten bij hem thuis zijn

langs geweest om naar hem te vragen en dat ze drie dagen lang zijn huis hebben gesurveilleerd nadat

ze te weten gekomen waren dat verzoeker illegaal naar België gereisd was, worden niet gestaafd.

Overigens is het ongeloofwaardig dat de Syrische autoriteiten zijn huis in het oog zouden houden

gedurende drie dagen indien ze zouden weten dat hij toch niet in het land is.

Hoe dan ook, in de bestreden beslissing wordt reeds terecht verwezen naar paragraaf 168 van het

UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee status, Geneva, January 1992,

waarin wordt gestipuleerd dat een persoon duidelijk niet onder de toepassing van de Conventie van

Genève valt wanneer zijn desertie en dienstweigering louter en alleen werden ingegeven door zijn

afkeer voor zijn militaire dienst of zijn vrees voor de strijd. Ook verzoekers vrees voor gerechtelijke

vervolging en bestraffing wegens dienstontduiking maken op zich geen gegronde vrees voor vervolging

uit onder de Vluchtelingenconventie. Immers, het komt een land toe de militaire dienstplicht op zijn

grondgebied vrij te regelen en een vervolging of een bestraffing omwille van een weigering deze

dienstplicht te vervullen, worden, in het kader van een regeling waaraan alle onderdanen onderworpen

zijn, in principe niet aanzien als vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie.

De dienstweigeraar of deserteur is vluchteling als hij:

“a. vanwege zijn ras, religie, nationaliteit, zijn lidmaatschap van een bepaalde sociale groep

of politieke overtuiging, gegronde vrees heeft voor een onevenredige of discriminatoire bestraffing of

tenuitvoerlegging van de straf wegens dienstweigering of desertie;
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b. tot zijn weigering komt doordat hij ernstige, onoverkomelijke gewetensbezwaren heeft op

grond van zijn godsdienstige of andere diepgewortelde overtuiging die zijn dienstweigering of desertie

voorschrijven, en er in zijn land van herkomst geen mogelijkheid is om ter vervanging van militaire dienst

een niet-militaire dienstplicht te vervullen;

c. is gekomen tot dienstweigering of desertie omdat hij niet betrokken wenst te worden bij

een militaire actie die is veroordeeld door de internationale gemeenschap als strijdig met de

grondbeginselen van humaan gedrag of die in strijd is met de fundamentele normen die gelden tijdens

een gewapend conflict.”.

Verzoeker maakt niet aannemelijk dat zijn (gewetens)bezwaren onoverkomelijk en diepgeworteld zijn.

Hij baseert zijn afkeer op de ervaringen en de verhalen van zijn broers die ergens in de Golan

gestationeerd waren, hetgeen overigens niet geloofwaardig is, zoals wordt toegelicht in de bestreden

beslissing, en door verzoeker niet wordt weerlegd aan de hand van concrete argumenten. Verder staaft

verzoeker evenmin zijn bewering dat het Syrische leger zijn troepen naar Irak en Palestina zou sturen.

Uit verzoekers relaas blijkt niet dat één van de voormelde motieven aan de grondslag van zijn

voorgehouden dienstweigering ligt. De Raad moet oordelen over de geloofwaardigheid van de

subjectieve vrees van de betrokkene en of deze een objectieve grondoorzaak heeft. In casu valt een

eventuele dienstweigering niet onder de toepassing van voormeld Verdrag van Genève.

2.7. Verzoekers verwijzing naar de documenten ‘War Resisters’ International, Syria’ en ‘Obligatory

Military Service’ over de verplichte militaire dienst in Syrië en de daaraan verbonden sancties, is niet

afdoende om de pertinente motieven van de bestreden beslissing te weerleggen. Het feit dat het

onmogelijk is om in Syrië als gewetensbezwaarde te worden erkend en dat het niet mogelijk is zijn

legerdienst af te kopen, is in deze niet relevant vermits verzoeker het niet in het minst aannemelijk heeft

gemaakt dat hij tot zijn weigering komt doordat hij ernstige, onoverkomelijke gewetensbezwaren

koestert. Verzoeker brengt ook geen elementen aan waaruit kan worden afgeleid dat hij omwille van zijn

dienstweigering onevenredig zwaar zal worden bestraft. Uit informatie toegevoegd aan het administratief

dossier blijkt immers het volgende: “Volgens de informatie waarover het CGVS beschikt en die aan uw

dossier is toegevoegd wordt de dienstplicht van iemand die niet of te laat aan een oproep voor militaire

keuring gevolg geeft, met drie maanden vermeerderd. Daarnaast kan een boete worden opgelegd. Dit

geldt ook voor dienstplichtigen die geen gehoor hebben gegeven aan hun oproep en naar het buitenland

zijn vertrokken. Een dienstplichtige die zich niet of niet tijdig na een definitieve oproep meldt en

opgepakt wordt, wordt bestraft met een gevangenisstraf van één tot zes maanden, waarbij de

dienstplicht alsnog moet worden uitgediend. Vaak wordt deze straf niet opgelegd indien de betrokken

persoon een geldige reden (bijvoorbeeld ziekte, familiale omstandigheden, e.d.) kan geven waarom hij

niet kwam opdagen. Volgens een ouder rapport van War Resisters’ International, dat is bijgevoegd bij

het dossier, kan de gevangenisstraf oplopen tot twee jaar in het geval de dienstplichtige het land verlaat

zonder een adres op te geven. In een rapport van de Zweedse asielinstanties wordt echter gesteld dat

de straffen, ten gevolge van jaarlijkse presidentiële amnestiemaatregelen, in de praktijk niet worden

toegepast en dat de dienstontduikers gewoonweg hun dienstplicht moeten uitvoeren.”.

Verzoeker probeert de informatie toegevoegd aan het administratief dossier te weerleggen door te

verwijzen naar het Nederlands ambtsbericht van 2004. Hij betoogt dat in het ambtsbericht, dat afkomstig

is van de Nederlandse ambassade in Damascus en steunt op informatie van het US Department of

State, Amnesty International, Human Rights Watch, de Economist Intelligence Unit, UNHCR en het

Duitse Bundesamt für die Anerkennung ausländer Flüchtlinge, wordt gesteld dat bij tijd en wijle

amnestiewetten worden afgekondigd en daarbij geen melding wordt gemaakt van het feit dat amnestie

een jaarlijkse maatregel is.

Verzoeker houdt ten onrechte voor dat de Commissaris-generaal geen grondig onderzoek heeft gevoerd

naar het al dan niet bestaan van (jaarlijkse) amnestiewetten. In het rapport van de Zweedse

asielinstanties, dat informatie verstrekt over de militaire dienstplicht in Syrië vanaf 2004, leest de Raad

dat de straf voor het niet opdagen voor zijn dienst varieert van 2 tot 6 maanden en dat, gelet op

geregelde en jaarlijkse amnestiedecreten door de President, de straf in de praktijk niet wordt toegepast

(Rapport Zweedse asielinstanties: p. 4). Daarenboven kan tegen de straf verzet en beroep aangetekend

worden. Het ambtsbericht waarnaar verzoeker verwijst, betreft de situatie tot het jaar 2003. De Raad

herhaalt dat verzoeker geen elementen aanbrengt waaruit kan worden afgeleid dat hij omwille van zijn

dienstweigering onevenredig zwaar zal worden bestraft, om welke redenen dan ook. Verzoeker toont

ook niet aan dat hij niet zou kunnen genieten van een amnestieregeling. Dat verzoeker de kans loopt

om ondervraagd te worden bij de grenscontrole op het ogenblik dat hij terugkeert, toont evenmin aan dat

hij omwille van dienstweigering een strengere straf zal krijgen dan andere dienstweigeraars.
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2.8. Verzoekers andere argument dat economische motieven niet aan de grondslag liggen voor zijn

vlucht kunnen bovenstaande vaststellingen niet ontkrachten. Ook zijn verwijzing naar het Nederlands

ambtsbericht van 2004 over Syrië met betrekking tot de gunstige positie van de strijdkrachten kunnen de

Raad niet overtuigen. De geciteerde passage heeft betrekking op de strijdkrachten en niet op de

personen die worden opgeroepen teneinde hun verplichtte militaire dienst te vervullen.

2.9. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoeker geen vrees voor vervolging in de zin

van artikel 1, A (2), van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951, in aanmerking worden genomen.

2.10. Daargelaten de vaststelling dat de Raad te dezen in het kader van zijn op grond van artikel 39/2,

§1 van voormelde wet van 15 december 1980 bepaalde bevoegdheid geen uitspraak doet over een

verwijderingsmaatregel (RvS 24 juni 2008, nr. 184.647), stemt artikel 3 EVRM inhoudelijk overeen met

artikel 48/4, §2, b van voormelde wet van 15 december 1980. Aldus wordt getoetst of in hoofde van

verzoeker een reëel risico op ernstige schade bestaande uit foltering of onmenselijke of vernederende

behandeling of bestraffing voorhanden is (cf. HvJ C-465/07, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie,

2009, http://curia.europa.eu).

2.11. Het is de taak van de verzoeker om zijn verzoek om internationale bescherming te staven en deze

regel geldt onverkort wat betreft de subsidiaire beschermingsstatus. De Raad stelt vast dat verzoeker

zich voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus op dezelfde elementen als zijn

asielrelaas beroept, met name dat hij Syrië verlaten heeft omdat hij weigerde zijn dienstplicht te

vervullen, en dat hij daarom vreest een onmenselijke en vernederende behandeling te ondergaan. In

kader van bovenstaand onderzoek werd reeds vastgesteld dat verzoeker als dienstweigeraar niet

aannemelijk maakt dat hij een gegronde vrees voor vervolging in de zin van de Vluchtelingenconventie

dient te koesteren, noch heeft hij aannemelijk gemaakt dat hij omwille van zijn dienstweigering een reëel

risico loopt op een buitensporige straf. Derhalve toont verzoeker niet aan dat hij in aanmerking komt

voor de toekenning van de subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4, §2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

Waar verzoeker nog aanvoert dat de gevangenissen in Syrië tot de ergste in de wereld behoren, wijst de

Raad erop dat hij een passage citeert uit het Nederlandse ambtsbericht 2004 dat betrekking heeft op

politieke tegenstanders van het regime. Uit de verklaringen blijkt dat verzoekers dienstweigering niets te

maken heeft met politiek of religie en dat hij nooit geviseerd werd door zijn autoriteiten. Evenmin maakt

verzoeker aannemelijk dat hij niet zou kunnen genieten van de regelmatige, door de president

afgekondigde, amnestieën.

2.12. In acht genomen wat voorafgaat, is de Raad van oordeel dat de Commissaris-generaal voor de

vluchtelingen en de staatlozen terecht concludeert aan de hand van de in de bestreden beslissing

toegelichte vaststellingen dat verzoeker niet als vluchteling in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet kan worden erkend en dat hij niet in aanmerking komt voor subsidiaire bescherming

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

Er worden geen gegronde middelen aangevoerd.
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OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt aan de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zeventien juni tweeduizend en tien door:

mevr. M.-C. GOETHALS, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M.-C. GOETHALS


