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nr. 220 793 van 6 mei 2019

in de zaak RvV X / IV

In zake: X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat C. DESENFANS

Ernest Cambierlaan 39

1030 BRUSSEL

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 Chinese nationaliteit te zijn, op 16 januari 2019 heeft

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

18 december 2018.

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

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 13 maart 2019 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 16 april 2019.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken K. DECLERCK.

Gehoord de opmerkingen van de verzoekende partij en haar advocaat A.-C. RECKER loco advocaat C.

DESENFANS en van attaché E. GOOVAERTS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1. De bestreden beslissing luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde de Chinese nationaliteit te bezitten, van Han-origine te zijn en afkomstig te zijn uit

Yingxien, Linquan in de provincie Anhui, China. U zou daar ook blijven wonen tot aan uw huwelijk, met

uitzondering van een aantal jaar waarin u voor het werk richting Beijing en Guangdong verhuisde. U trok

nadien in bij uw man in Weizhai (Linquan), waar u zou verblijven tot u problemen kreeg en diende te

vluchten. Toen u acht of negen jaar oud was werd u door een verre oom bekeerd en trad u toe tot de

Huhan Pai. U zou zich later in 2008 effectief laten dopen, maar omdat er in China geen vrijheid van

religie zou gelden, kreeg u regelmatig te maken met problemen omwille van uw geloof.
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In november 2015 zou u immers van uw man, die niet gelovig was, scheiden omdat hij vreesde voor de

veiligheid van uw kinderen. Op 27 april 2016 had u afgesproken met W.F., de ‘dailing’ (ie. leider) van uw

lokale kerk om samen de boekhouding te controleren. U was echter te laat op de afspraak en zag op de

weg ernaartoe vier à vijf politiewagens passeren. U informeerde zich en kwam te weten dat W.F. werd

gearresteerd. U voelde zich schuldig en realiseerde zich dat op een boekhoudkundig stuk uw

handtekening stond genoteerd. U trok daarop naar een geloofsgenoot en verstopte het geld van de

kerk. U trok verder richting een andere geloofsgenoot X. en vernam daar de volgende ochtend via uw

moeder dat de politie u in het huis van uw man was komen zoeken. Ook uw moeder zou bezoek van de

politie hebben gekregen. Ze vroegen haar waar u heen was en ondanks dat zij ermee dreigden haar ook

te arresteren, verklikte zij u niet. Drie dagen later zou u op aanraden van een geloofsgenoot vluchten

richting Linquan, maar ook daar bleek u niet welkom. U trok daarop naar een vriendin waar u tien dagen

mocht blijven wonen. Bij uw vriendin zag u op TV dat er in het buitenland vrijheid van religie gold,

waarop u besloot richting buitenland te vluchten. Via een vriendin contacteerde u een reisbureau dat uw

reis richting Europa organiseerde. U verliet uiteindelijk China en nam op 16 juni 2016 met uw eigen

paspoort het vliegtuig via Helsinki richting Brussel waar u op 8 november 2016 een verzoek

om internationale bescherming zou indienen. U vreest in China te worden vervolgd gezien uw band met

Huhan Pai.

Ter staving van uw verzoek legde u volgende originele documenten neer: uw paspoort, identiteitskaart,

hukou en echtscheidingsakte. U legde eveneens kopieën neer van algemene internetartikelen met

betrekking tot Huhan Pai. Na afloop van het gehoor legde u nog een persoonlijk gemotiveerd schrijven

neer met betrekking tot uw verzoek om internationale bescherming.

B. Motivering

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

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

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

hoofde heeft kunnen vaststellen.

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

onderhavige procedure redelijkerwijze kan worden aangenomen dat uw rechten gerespecteerd worden

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

Er dient te worden vastgesteld dat u er niet in geslaagd bent om uw vrees voor vervolging in de

zin van de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige schade zoals

bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming aannemelijk te maken. U hebt niet

aannemelijk gemaakt dat u omwille van een vrees voor vervolging wegens het behoren tot Huhan

Pai de Volksrepubliek China hebt verlaten en dit omwille van onderstaande redenen.

Ten eerste moet worden vastgesteld dat het CGVS onvoldoende zicht heeft op uw

werkelijke achtergrond. Zo kan worden opgemerkt dat de verklaringen die u hierover aflegde in het

kader van uw visumaanvraag bij het Belgisch Consulaat-generaal in Shanghai niet overeenstemmen

met uw verklaringen ten aanzien van de Dienst Vreemdelingenzaken (Verklaring DVZ, d.d. 22 november

2016) en het CGVS (Gehoorverslag CGVS, d.d. 27 maart 2017) in het kader van uw verzoek om

internationale bescherming. Gepolst naar de inhoud van uw verklaringen in het kader van uw

visumaanvraag gaf u opmerkelijk genoeg aan dat u destijds correcte verklaringen had afgelegd en zelfs

originele documenten had neergelegd, doch zou u daar later nog aan toevoegen dat “een vriendin”

eigenlijk ook nog een heleboel voor u onbekende documenten heeft neergelegd en stelde u plots dat

“Als ik de waarheid zou vertellen, kon ik China niet verlaten”. Dat u zichzelf aldus dusdanig zou

tegenspreken is vooreerst bijzonder opmerkelijk. Dat u bovendien zondermeer zou aangeven

doelbewust de Belgische autoriteiten te hebben misleid is des te opmerkelijker en ondermijnt uw

algemene geloofwaardigheid reeds een eerste keer. Het CGVS ziet bovendien geen enkele reden

waarom het zondermeer zou moeten aannemen dat u in het kader van uw verzoek om internationale

bescherming plots wel de waarheid zou spreken, wel integendeel. Van een verzoeker om internationale

bescherming mag verwacht worden dat hij/zij ten aanzien van de verschillende instanties zijn volle

medewerking verleent en coherente verklaringen aflegt. Te meer uw visumaanvraag niet op één punt

afwijkt van uw latere verklaringen, maar zondermeer een opeenstapeling van onverklaarbare

tegenstrijdigheden is. Dat u ook nog eens zou aangeven eigenlijk zelf niet goed te weten

welke documenten werden neergelegd, helpt dan ook niet (CGVS, p. 3). Het CGVS heeft aldus eigenlijk

geen zicht op wat uw werkelijke situatie dan wel zou zijn.
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Zo moet wat betreft uw verblijfplaatsen worden opgemerkt dat u ten aanzien van de DVZ (en het CGVS)

liet optekenen uw ganse leven in de dorpen Yinxien en Weizhai te hebben gewoond, met uitzondering

van een tijdelijk verblijf in Guangdong en Beijing (Verklaring DVZ, p. 4 & CGVS, p. 5-6). Vreemd genoeg

blijkt uit uw visumaanvraag dat uw thuisadres zich in Qianjin West Road zou bevinden. Een adres in

Linquan-stad dat u niet één keer liet vallen. Dat er zich in uw visumdossier dan ook nog eens een attest

zou bevinden waaruit zou moeten blijken dat u (mede-)eigenaar bent van een woning op datzelfde

adres, is al helemaal opmerkelijk. Daarnaast verklaarde u ten aanzien van het CGVS en de DVZ te

hebben gewerkt als schoenmaker in Guangdong, had u één à twee jaar een eigen kledingwinkel, doch

zou u sinds de geboorte van uw eerste kind (°2008) huisvrouw geworden zijn (Verklaring DVZ, p. 4).

Vreemd genoeg prijkt echter in uw visumaanvraag eveneens een certificaat (dd. 19 mei 2016) van uw

werkgever ‘Longsheng Garments’ waarin men stelt dat u er sedert 2010 werkzaam zou zijn als

personeelsdirecteur. Bovendien blijkt uit datzelfde attest nog dat zij uw job in voege zouden houden tot

aan uw terugkeer, hetgeen een sterke aanwijzing is u hier werkzaam zou zijn geweest tot aan uw

vertrek. Dergelijke vaststelling staat dan ook haaks op uw bewering dat u sinds 27 april 2016 op

verschillende plaatsen zou zijn ondergedoken (CGVS, p. 14-16). Immers kan worden aangenomen

dat wanneer u diende onder te duiken en uw verblijfplaatsen een groot geheim zijn, u niet meteen uw

job wél zou verder zetten. Daarnaast vermeldde u bij de DVZ niemand wanneer u werd gepolst naar

eventuele reisgezellen en stelde u in België slechts één geloofsgenoot te hebben leren kennen in het

opvangcentrum (Verklaring DVZ, p. 6-7, CGVS, p. 4). Echter blijkt uit uw visumaanvraag dat u samen

zou reizen met drie personen – die overigens allen een verzoek om internationale bescherming zouden

hebben ingediend. U zou zelfs samen op hotel verblijven. Vervolgens is het opmerkelijk dat u ten

aanzien van de DVZ en het CGVS nog zou verklaren sinds 2015 te zijn gescheiden van uw man W. Y.

(Verklaring DVZ, p. 5, CGVS, p. 6-7), doch uit uw visumaanvraag zou moeten blijken dat u nog steeds

gehuwd zou zijn. Tot slot kon u ook maar weinig overtuigen over de oorsprong van uw visum. Zo

verklaarde u eerder vaag dat uw reis werd geregeld via “een vriendin”, maar kon u niet eens

aangeven hoe men dat zou hebben geregeld: “Ik heb het niet gevraagd, een vriendin heeft het

gevonden en de contacten onderhouden”. Wie of wat dat was, wist u niet (CGVS, p. 3). Dat u het

reisbureau niet eens zou kunnen benoemen dat uw visumaanvraag zou regelen tegen de aanzienlijke

kost van “meer dan 80.000 RMB” is allerminst ernstig. Dient nog vermeld dat u ten aanzien van de DVZ

nog verklaarde dat uw vriendin zou instaan voor deze kost, terwijl u ten aanzien van het CGVS hiervan

geen enkele melding meer maakte (Verklaring DVZ, p. 7, CGVS, p. 1). Bovendien wordt nergens u op

uw visumaanvraag een “Travel Agent” vermeld en lijkt u zelf uw aanvraag te hebben ondertekend.

Aldus is uit bovenstaande vaststellingen op z’n minst gebleken dat er hoe dan ook met uw

profiel gefraudeerd werd, zij het in het kader van uw verzoek om internationale bescherming, zij

het bij uw visumaanvraag. Van een verzoeker kan echter redelijkerwijs worden verwacht dat

hij/ zij ten aanzien van de verschillende instanties gelijklopende en coherente verklaringen aflegt.

Dat u dit nagelaten heeft en blijkbaar doelbewust de Belgische autoriteiten hebt trachten te

misleiden, tast logischerwijs uw algemene geloofwaardigheid reeds een eerste keer ernstig aan.

Ten tweede wordt uw vrees ten aanzien van de Chinese autoriteiten ernstig ondermijnd door

volgende vaststelling. Gevraagd naar uw vrees indien u zou terugkeren naar China merkte u op dat u

vreesde gearresteerd te worden door de politie en te worden veroordeeld wegens uw religie (Vragenlijst

CGVS, d.d. 22 november 2016, Vraag 3.4, CGVS, p. 2). Het is dan ook opmerkelijk dat u, die meende

dat men in China niet in God mag geloven (CGVS, p. 10), ruim zes jaar nadat u gedoopt werd, zomaar

een paspoort kon verkrijgen. Te meer u reeds sinds uw achtste à negende levensjaar actief deelnam

aan bijeenkomsten van Huhan Pai en ook uw familie jarenlang actief bleek te zijn en zelfs gezocht werd

door de politie, is het opmerkelijk dat u zondermeer een paspoort kon verkrijgen (CGVS, p. 8-11). Nog

frappanter is echter dat u in mei 2016 een visum zou aanvragen om het land te verlaten en op 16 juni

2016 China zelfs zou verlaten met ditzelfde paspoort (CGVS, p. 10). Daar u zelf verklaarde dat uw

grootste vrees was dat u opnieuw gearresteerd zou worden door de Chinese overheid is het eigenlijk

onbegrijpelijk dat u het risico zou nemen om op dergelijke wijze het land te verlaten. Door met uw

eigen paspoort te reizen bracht u zichzelf nadrukkelijk in het vizier van de autoriteiten (die u vreesde) en

liep u zelfs het risico te worden tegengehouden en/of te worden ondervraagd of gearresteerd. Dat u die

verklaarde op de radar van de politie te staan (supra), alsnog dergelijk risico zou nemen is niet

geloofwaardig. Immers blijkt uit het rapport “Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse vom 20. Januar

2017 zu China: Eastern Lightning/Church of Almighty God van Schweizerische Flüchtlingshilfe” waarvan

een kopie is toegevoegd aan het administratieve dossier, dat veiligheidsambtenaren op Chinese

luchthavens toegang hebben tot de online database van het Public Security Bureau (PSB, Chinese

politie) met gegevens van burgers die veroordeeld zijn voor misdrijven of gezocht worden door de

overheid, ook gekend onder de naam Policenet of Golden Shield.
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De Chinese overheid checkt de paspoorten van burgers die het land willen verlaten om te verzekeren

dat ze geschikt zijn voor reizen naar het buitenland. Openbare veiligheidsambtenaren nemen vaak

paspoorten in beslag van personen die als ongeschikt voor buitenlandse reizen worden beschouwd. Uit

het rapport “Country information and guidance, China; Christians” van het Home Office van het Verenigd

Koninkrijk blijkt bovendien dat “usually the first thing the officers from the PSB or [Religious Affairs

Bureau (RAB)] would do when they raid a house church is to collect ID numbers, ID names, and

personal data such as date of birth and home and work … addresses"…individuals' information is

then stored and classified under one of five "security and political threat" levels within a national

"'dynamic stability control maintenance database'," which is accessible by all officers within China's

"security apparatus”. Bovendien gaf u zelf aan dat de politie op de hoogte was van uw identiteit (CGVS,

p. 16). Dat u aldus met uw eigen paspoort op legale wijze het land verliet, terwijl u wist dat u

gezocht werd door de Chinese overheid, is dan ook totaal niet in overeenstemming te brengen

met de door u aangehaalde vrees en tast de geloofwaardigheid van uw asielrelaas ernstig aan.

Ten derde diende u pas uiterst laattijdig een verzoek om internationale bescherming in, waardoor

de geloofwaardigheid van uw vrees wederom een knauw krijgt. Zo verklaarde u sinds 16 juni 2016

in België te zijn, maar pas eind oktober een verzoek om internationale bescherming te hebben

ingediend (CGVS, p. 4). Gevraagd waarom u dermate lang zou wachten alvorens dergelijk verzoek in te

dienen, antwoordde u vreemd genoeg dat u niet wist dat u een verzoek kon indienen (CGVS, p. 4),

hetgeen maar weinig kan overtuigen. Zo bleek u in ieder geval voldoende initiatiefrijk om een visum (al

dan niet via een reisbureau) te regelen en betaalde u hier ook een niet mis te verstane som voor

(supra). Dat u dus klaarblijkelijk zonder doel richting België zou trekken en blijkbaar per toeval werd

ingelicht over het bestaan van de asielprocedure is niet ernstig (CGVS, p. 20). Gezien uw vindingrijkheid

kan immers worden aangenomen dat u zich in ieder geval meer dan degelijk zou informeren vooraleer u

een dusdanig belangrijke beslissing neemt als het verlaten van uw kinderen, vrienden, familie, huis, job

en geboorteland. Dat u nog ruim vier maanden zou wachten alvorens een verzoek om

internationale bescherming in te dienen, ondermijnt uw geloofwaardigheid ernstig. Dergelijke

houding rijmt dan ook geenszins met het hebben van een vrees in de zin van de Vluchtelingenconventie

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

Bescherming. Een asielprocedure is net uitgewerkt om bescherming te bieden aan personen die vrezen

voor vervolging om een reden voorzien in de Vluchtelingenconventie en/of vrezen voor een reëel risico

op het lijden van ernstige schade zoals bepaald in de definitie van Subsidiaire Bescherming. Van

iemand die beweert zo'n vrees te hebben en stelt daarom zijn land te zijn ontvlucht, kan redelijkerwijs

verwacht worden dat zij zo snel mogelijk de inspanning doet om zich te informeren over bescherming en

deze beschermingsmodaliteiten aangrijpt. Dat u dit hebt nagelaten, zorgt ervoor dat uw

geloofwaardigheid verder ondermijnd wordt.

Ten vierde kan ook uw vrees te worden vervolgd omwille van het behoren tot Huhan Pai

niet overtuigen. Immers moet vooreerst opgemerkt worden dat volgens informatie waarover het CGVS

beschikt en waarvan een kopie is toegevoegd aan het administratieve dossier, Chinese burgers vrijheid

van religieus geloof genieten en dat “normale religieuze activiteiten” beschermd zijn. Religieuze

groeperingen die behoren tot een van de vijf door de staat toegestane “patriottische religieuze

associaties” (boeddhistisch, taoïstisch, moslim, roomskatholiek en protestants) zijn toegelaten zich te

registreren bij de overheid en erediensten te houden. Aldus blijkt dat uw bewering dat er “in China geen

vrijheid van religie is” niet klopt (CGVS, p. 17). Daarentegen staat dat een aantal religieuze of spirituele

groeperingen worden beschouwd als “evil cults” en bij wet zijn verboden. Personen behorend tot deze

groeperingen kunnen veroordeeld worden tot gevangenisstraffen. Naast de geregistreerde kerken en de

groeperingen die door de overheid als “evil cult” worden beschouwd, bestaan er eveneens

nietgeregistreerde kerken. Hoewel niet-geregistreerde kerken formeel illegaal zijn, bevinden de meeste

van deze protestantse kerken zich in een grijze zone, waar ze niet legaal zijn maar waar de overheid

zich ook niet met hen bemoeit. Ongeacht of uw kerk een geregistreerde of niet-geregistreerde kerk is,

moeten de volgende bevindingen uit het rapport “Country information and guidance, China; Christians”

van het Home Office van het Verenigd Koninkrijk evenzeer in aanmerking worden genomen. Volgens dit

rapport is over het algemeen het risico op vervolging voor christenen die hun geloof uitdrukken en

beleven in China zeer laag, zelfs statistisch vrijwel verwaarloosbaar. Het bewijsmateriaal ondersteunt

geen bevinding dat er een consistent patroon is van vervolging, ernstige schade of andere schendingen

van fundamentele mensenrechten voor ongeregistreerde kerken of hun kerkgangers. Over het

algemeen beperkt enige negatieve behandeling van christelijke gemeenschappen door de Chinese

autoriteiten zich tot het sluiten van kerkgebouwen waar geen planningstoestemming is verkregen

als kerk en/of het voorkomen of onderbreken van niet-geautoriseerde openbare erediensten of

demonstraties.
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Er kan een risico zijn op vervolging, ernstige schade of slechte behandeling voor bepaalde individuele

christenen die ervoor kiezen om in niet-geregistreerde kerken te praktiseren en die zich gedragen op

een bepaalde manier die de aandacht van de lokale overheden trekt. Bepaalde dissidente bisschoppen

of prominente personen die de openbare orde en de werking van de Religious Affairs Regulations 2005

uitdagen, of die zo gepercipieerd worden, kunnen uitzonderlijk het risico lopen op vervolging of slechte

behandeling. Hoewel Difang Zhaohui (‘Local Church’), door de overheid bestempeld als Huhan Pai

(‘The Shouters’) (CGVS, p. 12), op de lijst van “evil cults” voorkomt, blijkt uit toegevoegde informatie

eveneens dat de positie van deze ‘Local Church’ enige nuancering verreist. Uit de studie van Jason

Kindopp (2004, The Local Church: a Transnational Protestant Sect) blijkt immers dat de Local Church er

ondanks alles toch in geslaagd is in zekere mate te functioneren binnen China: “ (The Local Church’s)

highly associational organizational structure enables groups to form without any formal bureaucracy or

clerical ties to the church hierarchy”, facilitating their expansion and allowing them to function in spite of

repression”. Daarnaast zou volgens dezelfde auteur de Local Church stappen hebben ondernomen om

de kerk dichter bij het mainstream protestantisme te brengen en zou de situatie van de kerk van

provincie tot provincie verschillen. Zo zouden een aantal geloofsgemeenschappen van de ‘Local

Church’ er in verschillende provincies zelfs in geslaagd zijn om zich te registreren. Volgens Kindopp zou

de kerk legaal opereren in Shanghai en ook elders in China gedoogd worden: “Local Churches now

operate legally in Shanghai, Nanjing, Fuzhou, and a number of rural counties in Zhejiang and Fujian

Provincies”. Dezelfde bron meldt dat de ‘Local Church’ er in Fujian zelfs in geslaagd zijn een kerk

voor meer dan 4000 personen te bouwen. Wat er ook van zij, uit bovenstaande informatie blijkt

aldus dat er in China geen systematische vervolging van protestantse christenen door de

overheid is. Een individuele beoordeling van uw vraag naar internationale bescherming, waarbij

u uw vrees voor vervolging in concreto dient aan te tonen, dringt zich dan ook op.

U hebt echter niet aannemelijk gemaakt een volgeling te zijn van Huhan Pai en om die reden

China te hebben verlaten. Vooreerst slaagde u er niet in uw lidmaatschap van ‘The Shouters’ te

staven, waardoor dit in wezen niets meer is dan een blote bewering. Bovendien kan het CGVS hierdoor

enkel voortgaan op uw verklaringen, die geenszins konden overtuigen. Zo dient te worden vermeld dat u

ten aanzien van de DVZ verklaarde sinds 2007 lid te zijn van Huhan Pai, daar waar u ten aanzien van

het CGVS eigenlijk verklaarde ofschoon u sinds uw kindertijd verbonden zou zijn aan deze religie, u zich

pas liet dopen in 2008 (CGVS, p. 9). Waarom u zich dusdanig zou tegenspreken is niet duidelijk.

Daarnaast is het opvallend dat wanneer u ten aanzien van de DVZ werd gepolst naar uw religie u enkel

en alleen “Protestant” zou laten optekenen, zonder meer. Waarom u niet meteen zou aangeven een

aanhanger van Huhan Pai te zijn is niet meteen duidelijk. Hoe dan ook ontbrak het u ook aan enige

kennis omtrent de stromingen binnen het Christendom. U immers gevraagd of u eigenlijk katholiek dan

wel protestants zou zijn, gaf u aan dat u in China gewoon tot het Christendom behoort en pas hier in

België voorgaande te weten kwam. Waarom u dan niet meteen zou aangeven “gewoon” Christen te

zijn is niet duidelijk. Hoe dan ook, dat u (in China) als overtuigde Christen niet op de hoogte zou

geweest zijn van de onderlinge verschillen is hoogst opmerkelijk. Te meer u ten aanzien van de DVZ

wel nog zou laten optekenen dat “protestantisme onderdrukt wordt in China”, raakt uw bewering kant

noch wal. Wat meer is, uit toegevoegde informatie blijkt ook nog eens dat uw kerkelijke leer weinig hoog

oploopt met het ‘protestantisme’. Zo beweert uw kerk net de enige pure en orthodoxe te zijn, zelfs

andere protestantse kerken als corrupt bestempelt en de mensheid als vol van zonden aanziet. Dat u

zich dan ook alsnog hiermee zou identificeren is weinig ernstig. Dat u klaarblijkelijk zelfs kerken in

België zou bezoeken evenmin (CGVS, p. 20). Verder bleek u weinig op de hoogte te zijn van de

verschillende benamingen voor uw geloof. Immers is het opvallend dat wanneer u wordt gevraagd

naar activiteiten binnen een bepaalde organisatie, u zondermeer zou verklaren lid te zijn van ‘Huhan

Pai’ (Vragenlijst CGVS, Vraag 3.4), letterlijk vertaald als ‘The Shouters’. Uit verschillende bronnen blijkt

echter dat de officiële benaming van de kerk eigenlijk Difang Zhaohui (of Jiaohui ) zou zijn en Huhan Pai

(The Shouters) op zijn beurt dan weer de naam is die door de Chinese overheid aan deze ‘Local

Church’ werd gegeven. U zou dit later ook bevestigen wanneer u stelde dat ‘Huhan Pai’ een naam is die

werd gegeven aan uw “organisatie” (CGVS, p. 3, 10, 12). Het resultaat van dit label zou evenwel

geweest zijn dat vele Chinezen die lid zijn van de ‘Local Church’ zich dan ook wensen te distantiëren

van deze eerder negatieve benaming. Andere bronnen citeren dan weer dat ‘The Shouters’ op zich

sindsdien een beweging zou zijn die zich zou hebben afgescheurd van de Local Church. Dat u

dergelijke pejoratieve benaming zomaar zou overnemen is dan ook uiterst bevreemdend. Dat u deze

twee benamingen zondermeer door elkaar zou gebruiken des te meer. Daarnaast werd u gevraagd

naar verdere informatie omtrent uw kerk, maar kon u ook hierover niet overtuigen. Zo verklaarde u

vooreerst foutief dat uw kerk werd opgericht door Li Changshou die in 1962 begon met preken in de

Verenigde Staten.
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Daargelaten Li Changshou weldegelijk in 1962 richting Verenigde Staten zou zijn getrokken, zij vermeld

dat, zo blijkt uit toegevoegde informatie, eigenlijk Ni Tuosheng aan de basis zou liggen van uw geloof en

Li enkel zijn (levens)werk zou hebben verdergezet. Hoe dan ook kon u daar enkel nog aan toevoegen

dat “hij meer en meer bekend (werd), het is dan gegroeid” en stelde dat sinds 1979 de religie in China

zou zijn gearriveerd, een eerder beknopte weergave van de geschiedenis. Dat u overigens dergelijke

weinigzeggende jaartallen van buiten lijkt te kennen wijst op een ingestudeerd karakter van uw

verklaringen en komt uw geloofwaardigheid niet ten goede. Te meer u verder eigenlijk weinig

noemenswaardigs wist te vertellen over uw religie (CGVS, p. 11-12). Zo werden u foto’s getoond van

zowel Li Changshou en Ni Tuosheng, doch bleek u geen idee te hebben om wie het ging. Pas toen u

werd geconfronteerd met de naam Ni Tuosheng leek u zich te herinneren dat hij de voorganger was van

Li en stelde u dat hij werd gearresteerd in 1952. Opnieuw, dat u dergelijk jaartal van buiten zou kennen

onderstreept het ingestudeerde karakter van uw kennis. Hoe dan ook stelde u bij uitbreiding verder geen

personen te kennen (CGVS, p. 19). Wie Tang Shoulin of Ren Zhongxiang waren, nochtans prominente

leden die zich later tegen de kerk keerden, wist u niet (CGVS, p. 19). U had verder geen idee of er al

gemeenschappen in geslaagd waren zich te registreren in China en beweerde bovendien foutief dat dit

zelfs helemaal niet toegelaten wordt (CGVS, p. 10). Vervolgens was u ook uiterst vaag en weinig

overtuigend wanneer het over de kern van uw geloof ging. Zo is het opvallend dat u steevast zou

verwijzen naar Jezus en God als twee aparte entiteiten en zelfs zou stellen dat Jezus de zoon van God

zou zijn (CGVS, p. 9). Immers blijkt uit toegevoegde informatie dat Jezus geen onderdeel van de Heilige

Drievuldigheid zou zijn, maar gewoon zelf God, vader en de zoon in één geheel is. Dat u dan zou

opmerken te worden gedoopt “In de naam van de geest, de vader en de heilige zoon”, is opmerkelijk

(CGVS, p. 11). Daarnaast is het opvallend dat u zou beweren dat uw broer niet geloofde, doch elkeen

de vrijheid had om al dan niet te geloven. Immers blijkt evenzeer dat volgelingen van Huhan Pai zichzelf

als de meest pure Christenen zien, andersgelovigen vol van zonden zijn en er vijandigheid heerst ten

aanzien van dissidenten (CGVS, p. 9-10). Dat u verder uw religie niet beter zou kunnen onderscheiden

dan “Wij geloven alleen door de bijbel, alleen door Jezus Christus, God” en “Alleen door de genade van

God”, is weinig overtuigend. Dergelijke vage stellingen gaan immers evenzeer op voor de

modale Christen. Evenmin had u enig idee waarin uw kerk zich zou onderscheiden van een andere

strekking binnen het Christendom: “Ik weet heel goed van onze eigen kerk, maar heb geen kennis van

Quannengshen eigenlijk”. Dat u er, als overtuigd Christen, niet in slaagde uw kerk te schetsen in het

licht van een andere strekking binnen het Christendom is hoe dan ook bevreemdend. In ieder geval is

het opmerkelijk dat u telkens in eerder algemene bewoordingen zou verwijzen naar “de bijbel”, zonder

dat u de “Recovery Bible” ter sprake zou brengen. Immers blijkt deze door de geloofsgemeenschap

gebruikte bijbel een herwerkte uitgave te zijn van de originele bijbel, hetgeen u nooit meldde. U vatte

verder de structuur van uw kerkgemeenschap nogal summier samen als “Shi lin zhi shi zhan dat is het

hoogste, dan is er da Da Qu ('groot gebied'), dan is er de Zhong Qu ('middelgroot'), dan Xiao Qu ('klein').

Dan is Jiao Hui, dat is de kleinste eenheid”. Eerder vaag. Dat uw kerk geleid wordt door een “Council of

Elders” meldde u niet. Dat zij een eigen uitgeverij zouden hebben evenmin. Bovendien beweerde u

vreemd genoeg dat aan het hoofd van uw lokale kerk een 'Dailing' zou staan en daaronder de 'Tong

Gong' (arbeider) zou opereren, met daaronder nog een 'Xiao Pai'. Immers blijkt uit toegevoegde

informatie dat elke lokale kerk twee formele leiders heeft: een deken en een oudere, hetgeen u niet

meldde (CGVS, p. 15-16). Of uw kerk al dan niet een website had wist u evenmin. U had er immers niet

naar gezocht. Dat u hier niet naar zou hebben geïnformeerd, al was het maar om in contact te komen

met geloofsgenoten, overtuigt niet (CGVS, p. 13, 17-18).

Ten vijfde konden ook de incidenten die geleid hebben tot uw vertrek allerminst overtuigen. Zo

dient vooreerst te worden opgemerkt dat u geen enkel document neerlegde ter staving van de

problemen die u zou hebben gekend, waardoor dit in wezen niets meer dan een blote bewering blijft

(CGVS, p. 13). U dan ook gevraagd naar uw problemen, merkte u eerder vaag op dat u “vanaf uw

doopsel tot nu” problemen zou hebben gehad, zonder dit verder te concretiseren. In ieder geval verwees

u verder naar een specifiek incident op 27 april 2016, al kon dit geenszins overtuigen. Zo verklaarde u

maandelijks samen te komen met een broeder ‘W.F.’ met de bedoeling de boekhouding van uw

gemeenschap op orde te stellen. U was echter te laat op de afspraak en zag dat uw broeder werd

opgepakt. Omdat er bij W.F. een boekhoudkundig stuk lag dat aan u zou kunnen worden gelinkt

vreesde u eveneens te worden gearresteerd. Echter dient te worden opgemerkt dat aan

dergelijke bewering geen enkel geloof kan worden gehecht. Immers mocht er nog enig geloof kunnen

worden gehecht aan uw bewering ‘lid’ te zijn van een naar uw mening dusdanig vervolgde

geloofsgemeenschap, quod non, ziet het CGVS geenszins in waarom u dergelijke stukken met uw

eigen, echte naam zou ondertekenen. Dat u dergelijke risico’s zou nemen lijkt niet ernstig en ondermijnt

compleet de geloofwaardigheid van uw asielrelaas (CGVS, p. 15-16). U haalde verder nog enkele

incidenten aan uit het verleden, doch bleken ook dit niets meer dan blote beweringen.
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Mochten uw problemen immers al dusdanig lang aan de gang zijn, ziet het CGVS geenszins in waarom

u alsnog al die tijd zou wachten alvorens het land te verlaten. De vaststelling dat ook uw familie lid zou

zijn van uw kerk, doch u beweerde het land helemaal alleen te hebben verlaten, ondermijnt uw

geloofwaardigheid finaal (CGVS, p. 8)

Tot slot wenst het CGVS toe te voegen dat op basis van uw verklaringen evenwel kan erkend kan

worden dat u op zich wel degelijk enige kennis heeft van het Christendom. U hebt echter geenszins

aannemelijk weten te maken specifiek tot bovengenoemde kerk te behoren, wegens het behoren tot

deze gemeenschap China te hebben verlaten, noch wist u enig risico dat u in concreto zou lopen

aannemelijk te maken. Desgevallend stelt het CGVS dan ook vast dat u binnen deze (of gene) kerk

geen dermate hoge functie had die u mogelijk in het vizier van de autoriteiten zou brengen. Zoals reeds

eerder werd opgemerkt is het in ieder geval pertinent onjuist dat er geen vrijheid van geloof is in China

en blijkt uit objectieve informatie waarover het CGVS beschikt dat het risico op vervolging voor

christenen die hun geloof belijden en uitdrukken in China statistisch vrijwel verwaarloosbaar is.

U hebt aldus niet aannemelijk gemaakt dat uw relaas en uw beweerde vrees gegrond zijn

in overeenstemming met het vluchtelingenverdrag. Dienvolgens kunt u zich evenmin steunen op

deze elementen teneinde aannemelijk te maken dat u in geval van een terugkeer naar uw land

van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, §2, a)

en b) van de vreemdelingenwet. U brengt geen elementen aan waaruit zou moeten blijken dat

er in uw land van herkomst sprake is van een internationaal of binnenlands gewapend conflict

in de zin van artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet. Er zijn dan ook geen elementen in

het dossier die de toekenning van een subsidiaire beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4

van de vreemdelingenwet rechtvaardigen.

De documenten die u neerlegde ter staving van uw verzoek om internationale bescherming, vermogen

niet bovenstaande appreciatie in positieve zin te beïnvloeden. Documenten hebben slechts een

ondersteunende werking, namelijk het vermogen om een plausibel relaas kracht bij te zetten. Hetgeen

gezien het geheel van bovenstaande opmerkingen in uw geval allerminst van toepassing is. Uw hukou,

identiteitskaart en paspoort zouden enkel uw identiteit kunnen staven, terwijl de overige algemene

nieuwsberichten met betrekking tot China onvoldoende zijn om enig risico dat u in concreto zou lopen,

aannemelijk te maken. Wat betreft het gemotiveerd schrijven dat u na afloop van het gehoor zou

neerleggen dient vermeld dat dit louter post-factum verklaringen betreft die hoe dan ook niets toevoegen

aan uw dossier. Tot slot wenst het CGVS nog op te merken dat uit toegevoegde informatie eveneens

blijkt dat allerhande Chinese documenten eenvoudig kunnen worden verkregen of worden nagemaakt,

hetgeen de bewijswaarde ervan verder ondermijnt.

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 het beroep

2.1. Verzoekschrift

Verzoekster voert in haar verzoekschrift van 16 januari 2019 in wat een eerste middel lijkt te zijn, de

schending aan van artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het

grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna:

Vreemdelingenwet).

Verzoekster geeft een theoretische uiteenzetting inzake de vluchtelingenstatus.

Verzoekster stelt dat zij ingeval van terugkeer naar China “het risico loopt om gearresteerd te worden

door de regering, wegens haar lidmaatschap en activiteiten binnen de Huhan Pai religieuze groep”.

Verzoekster verwijst naar verschillende bronnen die bevestigen dat de regering religieuze groepen

vervolgt en melding maken van arrestaties en detentie van (vermoede) leden van religieuze

groeperingen. Verzoekster wijst erop dat de Huhan Pai groep tot de “evil cult”, de strikt verboden

religieuze groepen, behoren, zoals ook bevestigd wordt in de bestreden beslissing.
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Verzoekster beklemtoont dat leden van de Huhan Pai regelmatig worden vervolgd en dat recent

verschillende leden gearresteerd werden wegens het bezitten van een religieus boek. Verder wijst

verzoekster erop dat mishandeling, arrestatie, marteling, veroordeling en intimidatie van leden van

geregistreerde en niet-geregistreerde religieuze groeperingen door de regering regelmatig gebeuren,

hierbij de informatie toegevoegd aan het administratief dossier aanhalend.

Verzoekster meent dat haar het voordeel van de twijfel moet worden toegekend.

Verzoekster geeft een theoretische uiteenzetting aangaande de subsidiaire beschermingsstatus.

Waar het CGVS meent dat alleen leiders of leden die de “aandacht van de lokale overheden” trekken

vervolgd worden, betwist verzoekster dit en verwijst zij naar de reeds aangehaalde bronnen.

In een tweede middel voert verzoekster een schending aan van artikelen, 1, 2 en 3 van de wet van 29

juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, artikel 62 van de

Vreemdelingenwet, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder meer bepaald het

redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel, en artikelen 4 en 41 van het Handvest van de

grondrechten van de Europese Unie (hierna: Handvest).

Verzoekster stelt dat ze “min of meer tot haar 17 jaar in Fuyan stad gewoond heeft, daarna voor 2 jaar in

Beijing verbleef, dan in Guandong, en dat ze daarna trouwde en terug keerde naar Fuyan stad”. Ze

bevestigt dat “haar vriendin haar visum dossier geregeld heeft, en bepaalde informatie zelfs niet aan

verzoekster meegedeeld heeft”. Ze legt uit dat sommige documenten in het Engels waren, zodat ze

deze niet kon verstaan, en dat haar vriendin meer op de hoogte was van stappen om China te verlaten.

Verzoekster stelt verder dat “ze als personeel directeur werkte voor een klein bedrijf, en tegelijkertijd

eigenaar was van een kledingwinkel. In Guandong werkte ze in een schoenen fabriek.”. Verzoekster

volhardt dat ze alleen reisde.

Verzoekster voert aan dat de protection officer haar op geen enkel moment geconfronteerd heeft met

“deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheden” en dat 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 geschonden is.

Verzoekster bevestigt dat ze de naam van het reisbureau niet kende, omdat haar vriendin alles regelde.

Bovendien hoeft niet te verbazen dat ze de naam niet kent, nu dergelijke reisbureaus “illegale

activiteiten plegen en zo discreet als mogelijk werken.”. Verzoekster haalt aan dat valse officiële

documenten “veelverbreid” zijn in China en dat er veel geheime reisbureaus bestaan die zulke

documenten regelen. Zij verwijst naar algemene informatie die dit bevestigt. Verzoekster meent dat “de

Commissaris ten minste hoefde de documenten in de visa dossier te onderzoeken, voordat ze als echt

beschouwt worden en gebruikt worden om verzoekster tegenstrijdigheden te verwijten.”.

Verder bevestigt verzoekster dat ze in 2014 zonder problemen een paspoort kon verkrijgen omdat ze

toen niet gezocht werd door de politie. Voorts vermoedt verzoekster dat ze niet op de online database

van “Policenet of Golden Shield” staat. Verzoekster verwijst verder naar de research response van de

Refugee Review Tribunal van Australië van 17 oktober 2006 waaruit blijkt dat “het redelijk gemakkelijk is

om een paspoort te verkrijgen”. Zij voegt eraan toe dat zij “onder geen van de uitsluiting gevallen valt”

en dat zij “volgens de Chinees wet, geautoriseerd [is] om een paspoort te krijgen en het land te

verlaten.”.

Wat betreft haar laattijdig verzoek om internationale bescherming legt verzoekster uit dat zij niet op de

hoogte was van de mogelijkheid om een verzoek in te dienen.

Aangaande de bewering van verweerder dat alleen leiders of bepaalde individuele christenen door de

overheid worden vervolgd, verwijst verzoekster naar de reeds aangehaalde algemene informatie, waarin

duidelijk vermeld wordt dat “tientallen of zelfs honderden van (zelfs vermoedde) leden van religieuze

groeperingen gearresteerd worden” en dat “er in de laatste maanden en jaren verhoogde repressie

tegen religieuze minderheden aan de gang is.”.

Waar verzoekster wordt verweten dat ze haar lidmaatschap niet staaft, verwijst zij naar paragraaf 196

van de proceduregids van het Hoog Commissariaat voor de vluchtelingen bij de Verenigde Naties.
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Verder stelt verzoekster dat geen rekening gehouden werd met haar verklaring dat haar oom vaak

ondergedoken leefde en dat zij wegens de vele politiechecks niet durfde samen te komen. Ze bevestigt

dat ze niet op de hoogte was van het protestantisme, maar alleen het christendom als geheel kent. Ze

verklaart dat ze wist dat Li Tuosheng eigenlijk het werk van Ni Changshou verdergezet heeft en niet aan

de basis ligt van haar kerk, “maar dat hij als leiden gezien is, en dat ze daarom alleen Li Tuosheng

noemde”. Verzoekster wijst erop dat ze zich op het geloof in God concentreerde, en dat het belangrijke

in haar geloof niet de mensen of de leiders betreft. Verder meent verzoekster dat de protection officer,

gezien verzoeksters laagopgeleid profiel, meer vragen aan verzoekster had moeten stellen in verband

met haar geloof en dat hij de aandacht van verzoekster diende te vestigen op de noodzaak om zo

nauwkeurig mogelijk te zijn.

Verzoekster verduidelijkt dat alleen de hoger geplaatste leden binnen haar kerk de “recovery bible”

studeerden en bevestigt dat zij “de algemene structuur van haar kerk niet goed kent, omdat ze zich nooit

echt erin geïnteresseerd heeft, sinds ze zich hoofdzakelijk is het geloof aan god zelfs concentreert.”.

Wat betreft het incident van 27 april 2016, bevestigt verzoekster dat “ze het boekhoudingstuk met haar

echte naam ondertekent heeft, omdat ze dit als plicht zag, en eerlijk tegenover god zijn wou.”.

2.2. Stukken

Bij haar verzoekschrift voegt verzoekster volgende stukken:

“3. CNN, “As atheist China warms to the Vatican , religious persecution ‘intensifies’”, March 1, 2017”; “4.

The Japan Times, “Nervous China ramps up religious persecution”, april 17, 2017”; “5. Immigration and

Refugee Board of Canada, China: Fraudulent documents, including the manufacturing, procurement,

distribution and use of passports, hukou, and resident identity cards (RICs), particularly in Guangdong

and Fujian; instances of officials issuing fraudulent RICs to citizens and selling authentic RICs on the

black market (2010-September 2013), 21/10/2013”; “6. Australian Refugee Review Tribunal, China, RRT

Research Response, 17/10/2006”; “7. La Croix International, China leads the way in religious

persecution, 12/12/2018”; “8. Forbes, Growing Religious Persecution in China A Symptom of Xi’s

Consolidation Of Power”; “9. The Washington Times, ‘Human rights disaster’: China’s persecution of

Christians at highest level since Mao, 06/06/2018”; “10. Bitter Winter, A Magazine On Religious Liberty

And Human Rights in China, 13/01/2019”.

2.3. Over de gegrondheid van het beroep

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

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

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

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

(wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95, 96 en 133). Door de

devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet noodzakelijk gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund en de kritiek van de verzoekende partij daarop.

2.3.2. Uit de artikelen 48/6 en 48/7 van de Vreemdelingenwet en artikel 4, § 1 van de Richtlijn

2011/95/EU volgt dat het in de eerste plaats aan de verzoekster om internationale bescherming toekomt

om de nodige relevante elementen te verschaffen om over te kunnen gaan tot een onderzoek van haar

verzoek om internationale bescherming. De beoordeling van een verzoek om internationale

bescherming moet plaatsvinden op individuele basis en hierbij moet onder meer rekening worden

gehouden met alle relevante informatie in verband met het land van herkomst op het tijdstip waarop een

beslissing inzake het verzoek wordt genomen, met inbegrip van de wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen die gelden in het land van herkomst en de wijze waarop deze worden toegepast. 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.

2.4. Aangaande de vluchtelingenstatus
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2.4.1. Verzoekster verklaart China te zijn ontvlucht uit vrees voor vervolging omwille van haar geloof,

meer bepaald dat zij een volgeling van Huhan Pai is.

2.4.2. Vooreerst dient vastgesteld dat verzoekster bewust haar werkelijke achtergrond anders invult in

China bij de Belgische ambassade als in België bij de asielinstanties. Zo sprak verzoekster zichzelf

aangaande haar visumaanvraag tegen, nu zij initieel stelde dat zij in het kader van haar visumaanvraag

correcte verklaringen had afgelegd en originele documenten neergelegd, doch eraan toevoegde dat

haar vriendin Q.Q. nog een aantal voor verzoekster onbekende documenten heeft neergelegd en dat zij

China niet zou kunnen verlaten indien zij de waarheid vertelde (“In uw dossier zit ook een

visumaanvraag voor België. Zijn de verklaringen die u daar hebt afgelegd correct?”, “Ja. Alle

documenten van mij zijn origineel. Maar zij hebben ook veel documenten bijgegeven, die zijn in het

Engels, die kan ik niet lezen.”, “Wie zijn 'zij'?”, “Een vriendin heeft voor mij een bureau gevonden, die

heeft alles geregeld. Als ik de waarheid zou vertellen, kon ik China niet verlaten.”, notities van het

persoonlijk onderhoud van 27 maart 2017, ofwel gehoorverslag (hierna: notities), p. 3). Er kan dan

slechts vastgesteld worden dat verzoeksters verklaringen voor de Belgisch asielinstanties in het kader

van onderhavige procedure op verschillende essentiële punten niet overeenstemmen met de informatie

in haar visumdossier. Zo stelde verzoekster bij de Dienst Vreemdelingenzaken dat zij sinds haar

geboorte tot 2006 in Yingxian dorp in Linguan district en van 2006 tot haar vlucht in 2016 in Weizhai

dorp in Linguan district heeft gewoond (verklaring DVZ, punt 10), terwijl uit haar visumdossier blijkt dat

zij in Linguan stad woonde en er (mede-)eigenaar van een woning was. Verder verklaarde verzoekster

bij de DVZ en het CGVS dat zij als schoenmaker in Guangdong heeft gewerkt en één à twee jaar een

eigen kledingwinkel had, maar sinds de geboorte van haar eerste kind (in 2008) huisvrouw geworden is

(verklaring DVZ, punt 12; notities, p. 6). In haar visumdossier bevindt zich echter een certificaat,

opgesteld op 19 mei 2016, van verzoeksters werkgever “Longsheng Garments” waarin wordt gesteld dat

verzoekster er sinds 27 september 2010 werkzaam zou zijn als personeelsdirecteur en na haar reis naar

Europa er zal blijven werken. Dergelijke vaststelling staat dan ook haaks op verzoeksters bewering dat

zij sinds 27 april 2016 op verschillende plaatsen zou zijn ondergedoken (vragenlijst CGVS, punt 3.5;

notities, p. 14-15). Indien verzoekster diende onder te duiken en haar verblijfplaatsen een groot geheim

zijn, kan niet worden ingezien dat verzoekster haar dagelijkse job nog zou verderzetten te meer

personeelsdirecteur een baan is met veel verantwoordelijkheid en veel openlijke personeelscontacten.

Daarnaast verklaarde verzoekster voor de Belgische asielinstanties dat zij geen reisgezellen had en in

België slechts één geloofsgenoot leerde kennen in het opvangcentrum (verklaring DVZ, punt 18;

notities, p. 4), terwijl uit haar visumdossier blijkt dat verzoekster met drie personen vanuit China naar

Europa zou reizen (zie geboekte hotelkamers en reservering vliegtickets). Vervolgens stelde verzoekster

dat zij sinds 30 november 2015 van haar man W.Y. gescheiden was (verklaring DVZ, punt 14; notities,

p. 6), hoewel zij in haar visumaanvraag van 27 mei 2016 aanduidde dat zij gehuwd was en tevens haar

huwelijksakte bijvoegde. Verder stelde verzoekster vaag dat haar reis werd geregeld via een vriendin,

Q.Q., maar kon zij niet aangeven hoe men dat zou hebben geregeld: “Ik heb het niet gevraagd, een

vriendin heeft het gevonden en de contacten onderhouden” (notities, p. 3). In dit verband dient nog

vastgesteld dat verzoekster het reisbureau dat haar visumaanvraag zou geregeld hebben niet kende en

dat er evenmin melding werd gemaakt van een “travel agent” in haar visumdossier (notities, p. 3). Uit

voorgaande kan slechts blijken dat verzoekster leugenachtige verklaringen heeft afgelegd en fraude

heeft gepleegd aangaande haar profiel, zij het in het kader van haar verzoek om internationale

bescherming, zij het bij haar visumaanvraag. De Raad kan slechts vaststellen dat verzoekster de

Belgische autoriteiten vrijwillig heeft trachten te misleiden, wat haar algehele geloofwaardigheid reeds

ondermijnt.

2.4.3. Verzoeksters verduidelijking in het verzoekschrift aangaande haar verblijfplaatsen, haar job(s) en

haar reisgenoten kunnen geen afbreuk doen aan de hierboven vastgestelde tegenstrijdige verklaringen.

Het a posteriori bijsturen van haar verklaringen in het verzoekschrift en louter bevestigen van één van

de uiteenlopende versies volstaat geenszins om de vastgestelde incoherenties te weerleggen.

Verzoekster heeft haar visumaanvraag persoonlijk ingediend/ondertekend.

2.4.4. Verzoekster is verder van mening dat zij overeenkomstig artikel 17, § 2 van het koninklijk besluit

van 11 juli 2003 had moeten worden geconfronteerd met de tegenstrijdigheden die werden vastgesteld

tussen haar verklaringen voor de Belgische asielinstanties en de inhoud van haar visumdossier. 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 luidt als volgt: “Indien de

ambtenaar tijdens het gehoor vaststelt dat de asielzoeker tegenstrijdige verklaringen heeft afgelegd in

vergelijking met de door hem gedane verklaringen, dient hij de asielzoeker hierop in de loop van het

gehoor te wijzen en zijn reactie daarop te noteren”.



RvV X - Pagina 11

Waar dit artikel werd gewijzigd door artikel 15 van het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 tot

wijziging 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, wordt in het verslag aan de

Koning bij dit koninklijk besluit uitdrukkelijk gesteld dat dit artikel de Commissaris-generaal niet belet om

een beslissing te nemen op grond van een tegenstrijdigheid waarmee de verzoekster om internationale

bescherming niet werd geconfronteerd. Bovendien kan nog worden opgemerkt dat verzoekster door

middel van de bestreden beslissing kennis heeft genomen van de vastgestelde tegenstrijdigheid en door

het instellen van een beroep met volle rechtsmacht voor de Raad de mogelijkheid heeft gehad om er op

te reageren, hetgeen zij ook heeft gedaan, zodat het uiteindelijk doel van artikel 17, § 2, van het

koninklijk besluit van 11 juli 2003 werd bereikt en verzoekster niet langer belang heeft bij het aanvoeren

van een schending van die bepaling.

2.4.5. Verzoekster bevestigt in haar verzoekschrift verder dat ze de naam van het reisbureau niet kende,

omdat haar vriendin alles regelde, en dat niet hoeft te verbazen dat ze de naam niet kent, nu dergelijke

reisbureaus “illegale activiteiten plegen en zo discreet als mogelijk werken.”. Vooreerst kan niet blijken

dat verzoeksters visumaanvraag werd ingediend door een (illegaal) reisbureau. Nochtans kan

redelijkerwijs worden verwacht dat verzoekster zou trachten te weten komen hoe en door wie haar

visum en reis geregeld werd, gezien zij hiervoor een aanzienlijk bedrag van 80.000 RBM neertelde.

Hoewel de door verzoekster aangehaalde informatie inderdaad melding maakt van frauduleuze

identiteitsdocumenten (paspoorten, hukou’s en resident identity cards) in China, staat nergens in deze

informatie te lezen dat er daadwerkelijk ‘geheime reisbureaus’ bestaan die ‘dergelijke documenten’

regelen. De Raad kan slechts vaststellen dat verzoekster met haar eigen legale paspoort en geldig

visum heeft verkregen en naar Europa reisde.

2.4.6. Waar verzoekster nog meent dat “de Commissaris ten minste hoefde de documenten in de visa

dossier te onderzoeken, voordat ze als echt beschouwt worden en gebruikt worden om verzoekster

tegenstrijdigheden te verwijten”, wordt niet aangegeven om welke redenen de bevoegdheid op dit punt

van de Belgische autoriteiten in het Consulaat van Shanghai die bekend zijn met het hanteren van

Chinese documenten neer te leggen voor een visumaanvraag, te wanvertrouwen zouden zijn.

Verzoekster legt evenmin documenten neer waaruit dit zou kunnen afgeleid worden. Verzoekster heeft

nooit verklaard dat haar identiteitsdocumenten (ver)vals(t) zijn. De Raad betwijfelt evenmin de echtheid

van verzoeksters identiteitsdocumenten en huwelijksakte.

2.4.7. Uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat China niet systematisch alle

protestantse christenen vervolgt. Uit de informatie blijkt dat het christendom een sterk groeiend

fenomeen is in China en dat, ondanks een variatie aan officiële en sociale sancties tegen het

christendom, de meerderheid van de christenen in China in staat is om zijn geloof te belijden en te

praktiseren zonder ernstige moeilijkheden. Miljoenen Chinese christenen beleven hun religie openlijk

(Home Office “Country Information and Guidance. China: Christians” van maart 2016, p. 8). De Chinese

constitutie garandeert vrijheid van religie voor “normale religieuze activiteiten”, maar definieert niet wat

“normaal” is. Beperkingen op religieuze vrijheden en activiteiten zijn wijdverspreid, maar er zijn ook

wijdverspreide regionale verschillen in de mate waarin deze worden toegepast (Home Office “Country

Information and Guidance. China: Christians” van maart 2016, p. 4). Religieuze groeperingen die

behoren tot een van de vijf door de staat toegestane “patriottische religieuze associaties” (boeddhistisch,

taoïstisch, moslim, rooms-katholiek en protestants) zijn toegelaten zich te registreren bij de overheid en

erediensten te houden (Home Office “Country Information and Guidance. China: Christians” van maart

2016, p. 8). Hieruit blijkt dat verzoeksters bewering als zou er geen religieuze vrijheid gewaarborgd zijn

in China incorrect is (notities, p. 7, p. 10 , p. 14). Een aantal religieuze of spirituele groeperingen worden

beschouwd als “evil cults” en zijn bij wet verboden, personen behorend tot deze groeperingen kunnen

veroordeeld worden tot gevangenisstraffen. Verschillende christelijke groeperingen, waaronder “The

Shouters”, worden door de Chinese overheid als “evil cults” beschouwd (Home Office “Country

Information and Guidance. China: Christians” van maart 2016, p. 11). Tevens blijkt dat het risico op

vervolging voor christenen die hun geloof uitdrukken en beleven in China over het algemeen zeer laag,

zelfs statistisch vrijwel verwaarloosbaar is. Er is geen informatie die wijst op het bestaan van een

consistent patroon van vervolging, ernstige schade of andere schendingen van fundamentele

mensenrechten voor ongeregistreerde kerken of hun kerkgangers. Over het algemeen beperkt enige

negatieve behandeling van christelijke gemeenschappen door de Chinese autoriteiten zich tot het sluiten

van kerkgebouwen waar geen planningstoestemming is verkregen als kerk en/of het voorkomen of

onderbreken van niet geautoriseerde openbare erediensten of demonstraties.
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Er kan een risico op vervolging, ernstige schade of slechte behandeling zijn voor bepaalde individuele

christenen die ervoor kiezen om in niet geregistreerde kerken te praktiseren én die zich gedragen op

een bepaalde manier die de aandacht van de lokale overheden trekt. Bepaalde dissidente bisschoppen

of prominente personen die de openbare orde en de werking van de Religious Affairs Regulations 2005

uitdagen, of die zo gepercipieerd worden, kunnen uitzonderlijk het risico lopen op vervolging, ernstige

schade of slechte behandeling (Home Office “Country Information and Guidance. China: Christians” van

maart 2016, p. 5-6). Uit de informatie blijkt aldus dat er in China geen systematische vervolging van

christenen door de overheid voorhanden is. Een individuele beoordeling van verzoeksters verzoek om

internationale bescherming dringt zich dan ook op.

2.4.8. Verzoekster stelt dat ze in 2014 een paspoort kon verkrijgen omdat ze toen niet gezocht werd

door de politie. Verzoekster verklaarde echter ook dat men in China niet in God mag geloven (notities, p.

10) en dat ze sinds haar achtste à negende levensjaar actief deelnam aan bijeenkomsten van Huhan

Pai. Vooral verklaarde verzoekster dat haar familie jarenlang actief zijn en zelfs gezocht werden door de

politie (notities, p. 8-11). Er kan dan ook niet worden ingezien dat verzoekster als dochter van gezochte

ouders, zes jaar na haar doopsel een paspoort aanvroeg en ook verkreeg.

2.4.9. Indien de door verzoekster voorgehouden feiten van 27 april 2016 daadwerkelijk gebeurd zijn en

zij sinds 27 april 2016 ondergedoken leefde uit angst voor problemen met de autoriteiten, dan kan niet

worden ingezien dat verzoekster in mei 2016 een visum zou aanvragen om het land te verlaten en op 16

juni 2016 China zelfs zou verlaten met haar eigen paspoort (vragenlijst CGVS, punt 3.5; notities, p. 10).

Immers, verzoekster gaf aan dat de politie, na dit incident, op de hoogte was van haar identiteit en haar

zocht zodat uiteraard redelijk is dat verzoeksters woon- en werkplaatsen worden nagetrokken. Uit de

toekenning van verzoeksters Schengenvisum kan echter blijken dat ze alle nodige administratieve steun

kreeg op haar werk en bij de verschillende instellingen (bank, verzekering) om een visum aan te vragen

in mei 2016.

2.4.10. Voorts blijkt uit het rapport “Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse vom 20. Januar 2017 zu

China: Eastern Lightning/Church of Almighty God van Schweizerische Flüchtlingshilfe”, door de

Commissaris-generaal toegevoegd aan het administratieve dossier, dat veiligheidsambtenaren op

Chinese luchthavens toegang hebben tot de online database van het Public Security Bureau (PSB,

Chinese politie) met gegevens van burgers die veroordeeld zijn voor misdrijven of gezocht worden door

de overheid, ook gekend onder de naam “Policenet of Golden Shield” (“Schnellrecherche der SFH-

Länderanalyse vom 20. Januar 2017 zu China: Eastern Lightning/Church of Almighty God van

Schweizerische Flüchtlingshilfe”, p. 22). De Chinese overheid checkt de paspoorten van burgers die het

land willen verlaten om te verzekeren dat ze geschikt zijn voor reizen naar het buitenland. Openbare

veiligheidsambtenaren nemen vaak paspoorten in beslag van personen die als ongeschikt voor

buitenlandse reizen worden beschouwd. Uit informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt

bovendien dat “usually the first thing the officers from the PSB or [Religious Affairs Bureau (RAB)] would

do when they raid a house church is to collect ID numbers, ID names, and personal data such as date of

birth and home and work … addresses"…individuals' information is then stored and classified under one

of five "security and political threat" levels within a national "'dynamic stability control maintenance

database'," which is accessible by all officers within China's "security apparatus"” (rapport Home Office

van het Verenigd Koninkrijk “Country information and guidance, China; Christians”, p. 19). Bovendien

gaf verzoekster zelf aan dat de politie op de hoogte was van haar identiteit (notities, p. 11, p. 14, p. 16).

Het gegeven dat verzoekster het land met haar eigen paspoort op legale wijze verliet, terwijl zij wist dat

zij gezocht werd door de Chinese overheid, is geheel onverzoenbaar met haar voorgehouden vrees voor

vervolging.

2.4.11. Aldus kan worden ingezien dat verzoekster, die beweerdelijk gezocht werd, zonder problemen

het land onder haar eigen naam en met haar eigen paspoort kon verlaten, minstens is niet aannemelijk

dat zij dergelijk risico zou nemen door zich naar de luchthaven te begeven. Verzoekster verwijst in haar

verzoekschrift verder naar de research response van de Refugee Review Tribunal van Australië van 17

oktober 2006 waaruit blijkt dat “het redelijk gemakkelijk is om een paspoort te verkrijgen” en voegt eraan

toe dat zij “onder geen van de uitsluiting gevallen valt” en dat zij “volgens de Chinees wet, geautoriseerd

[is] om een paspoort te krijgen en het land te verlaten.”. De Raad merkt op dat deze informatie vermeldt

dat Chinese burgers, overeenkomstig artikel 8 van de “Administrative Law on the Border Exit and Entry

of Citizens of the People’s Republic of China”, de Volksrepubliek China niet mogen verlaten indien,

onder meer, zij van een misdrijf worden verdacht door de veiligheidsorganen. Gezien verzoekster stelde

dat zij werd gezocht door de politie omwille van haar lidmaatschap bij Huhan Pai, is redelijk aan te

nemen dat verzoekster zou tegengehouden worden bij het trachten verlaten van China, quod non.
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2.4.12. De door verzoekster neergelegde algemene artikelen en rapporten – “CNN, “As atheist China

warms to the Vatican, religious persecution ‘intensifies’”, March 1, 2017”; “The Japan Times, “Nervous

China ramps up religious persecution”, april 17, 2017”; “Australian Refugee Review Tribunal, China,

RRT Research Response, 17/10/2006”; “La Croix International, China leads the way in religious

persecution, 12/12/2018”; “Forbes, Growing Religious Persecution in China A Symptom of Xi’s

Consolidation Of Power”; “The Washington Times, ‘Human rights disaster’: China’s persecution of

Christians at highest level since Mao, 06/06/2018”; “Bitter Winter, A Magazine On Religious Liberty And

Human Rights in China, 13/01/2019” – tonen niet aan dat de informatie toegevoegd aan het

administratief dossier foutief zou zijn, noch dat deze fout geïnterpreteerd werd. Hoe dan ook volstaat

niet te verwijzen naar de algemene situatie in het land van herkomst en algemene rapporten

dienaangaande om aan te tonen dat verzoekster in haar land van herkomst werkelijk wordt bedreigd en

vervolgd.

2.4.13. Verzoekster toont echter niet aan dat zij in concreto een vrees voor vervolging koestert nu (zie

infra) zij niet aannemelijk maakt een volgeling te zijn van Huhan Pai en om die reden China zou hebben

verlaten, laat staan dat zij in deze kerk een dermate hoge functie had die haar mogelijk in het vizier van

de autoriteiten zou brengen. Verzoekster legt geen enkel begin van bewijs neer dat zij lid zou zijn van

Huhan Pai (The Shouters). Haar verklaringen kunnen evenmin overtuigen. Zo stelde verzoekster bij de

DVZ dat zij sinds 2007 lid was van Huhan Pai (vragenlijst CGVS, punt 3.3), terwijl zij bij het CGVS

aangaf dat ze reeds sinds haar 8 à 9 jaar verbonden was aan deze religie, doch zich pas liet dopen in

2008 (notities, p. 8-9). Dergelijke incoherente verklaringen over haar toetreding tot de religie doen reeds

afbreuk aan haar beweerde geloof. Verder kan niet worden ingezien dat verzoekster naar haar eigen

geloof refereert als “Huhan Pai” (vragenlijst CGVS, punt 3.4), nu uit de informatie toegevoegd aan het

administratief dossier blijkt dat de officiële benaming van de kerk Difang Zhaohul (of Jieohul) is en

Huhan Pai (The Shouters) de pejoratieve benaming is die de Chinese overheid aan de kerk heeft

gegeven (Wikipediapagina “The Shouters”; Refugee Review Tribunal Australia “RRT Research

Response” van 21 augustus 2006) en verzoekster dit later ook zelf bevestigde (notities, p. 12). Voorts

kende verzoekster de stichter van haar kerk niet. Zo verklaarde zij foutief dat haar kerk werd opgericht

door Li Changshou die in 1962 begon met preken in de Verenigde Staten (notities, p. 11-12).

Daargelaten Li Changshou wel degelijk in 1962 richting Verenigde Staten zou zijn getrokken, blijkt uit de

informatie toegevoegd aan het administratief dossier dat Ni Tuosheng aan de basis zou liggen van

verzoeksters geloof en Li enkel zijn (levens)werk zou hebben verdergezet (Emily Dunn “Lightning from

the East. Heterodoxy and Christianity in Contemporary China”; Refugee Review Tribunal Australia “RRT

Research Response” van 21 augustus 2006). Bovendien kon verzoekster hier enkel nog aan toevoegen

dat “hij meer en meer bekend [werd], het is dan gegroeid” en dat de religie sinds 1979 in China zou zijn

gearriveerd (notities, p. 11-12). In het licht van verzoeksters vage kennis aangaande haar eigen

voorgehouden religie komen haar verklaringen met betrekking tot deze jaartallen ingestudeerd voor. Zo

werden haar foto’s getoond van zowel Li Changshou en Ni Tuosheng, doch bleek zij geen idee te

hebben om wie het ging (notities, p. 19). Zij wist evenmin wie Tang Shoulin of Ren Zhongxiang waren

(notities, p. 19). Het is niet aannemelijk dat verzoekster enerzijds wel jaartallen kan reproduceren, doch

anderzijds de prominente figuren van haar geloof niet (her)kent, ook niet een jaar na haar komst naar

België. Bovendien legde verzoekster vage en foutieve verklaringen af over de kern van haar geloof. Zo

verwees zij naar Jezus en God als twee aparte entiteiten en stelde dat dat Jezus de zoon van God was

(notities, p. 9), terwijl uit de informatie toegevoegd aan het administratief dossier blijkt dat Jezus geen

onderdeel van de Heilige Drievuldigheid zou zijn, maar gewoon zelf God, vader en de zoon in één

geheel is (Emily Dunn “Lightning from the East. Heterodoxy and Christianity in Contemporary China”).

Verzoeksters verklaring dat zij “in de naam van de geest, de vader en heilige zoon” gedoopt werd

(notities, p. 9), is dan ook geheel onaannemelijk en ondermijnt haar voorgehouden doopsel. Verder valt

verzoeksters bewering dat haar broer niet geloofde maar dat ieder de vrijheid heeft om al dan niet te

geloven (notities, p. 9-10), niet te verzoenen met het gegeven dat volgelingen van Huhan Pai zich

afscheiden van de samenleving om spirituele puurheid te behouden, kerkleden die een andere mening

uiten in quarantaine plaatsen en dissidenten mijden (Refugee Review Tribunal Australia “RRT Research

Response” van 21 augustus 2006). De vaststelling dat verzoekster zelfs niet de minste indicatie geeft

dat haar broers houding geen punt was voor haar gelovige/vervolgde ouders kan de waarachtigheid van

haar verklaringen slechts verder ondergraven. Verder blijft verzoekster steken in vage verklaringen als

“Wij geloven alleen door de bijbel, alleen door Jezus Christus, god. Alleen door de genade van god.”

(notities, p. 12) en kon zij niet toelichten waarin haar kerk zich zou onderscheiden van een andere

strekking binnen het Christendom (notities, p. 20). Dat verzoekster geen volgeling is van Huhan Pai blijkt

tevens nu zij telkens in algemene bewoordingen verwijst naar de bijbel, zonder dat zij de “Recovery

Bible” – een Huhan Pai herwerkte uitgave van de originele bijbel (Refugee Review Tribunal Australia

“RRT Research Response” van 21 augustus 2006) – ooit ter sprake bracht (notities, p. 8, p. 10, p. 12, p.
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15, p. 16, p. 17, p. 19). Daarnaast kon verzoekster de structuur van haar kerkgemeenschap slechts

gebrekkig en summier toelichten (notities, p. 15-16). Verzoekster bleek evenmin in staat aan te geven of

haar kerk al dan niet over een website beschikte (notities, p. 13). Gelet op verzoeksters onbekendheid

met essentiële aspecten aangaande het belijden van haar voorgehouden religie ende inhoud van haar

voorgehouden kerk en religie is geheel onaannemelijk dat verzoekster een volgeling is van Difang

Zhaohul (ofwel Huhan Pai).

2.4.14. Verzoeksters uitleg in haar verzoekschrift – met name dat geen rekening gehouden werd met

haar verklaring dat haar oom vaak ondergedoken leefde en dat zij wegens de vele politiechecks niet

durfde samen te komen, dat ze wist dat Li Tuosheng eigenlijk het werk van Ni Changshou verdergezet

heeft en niet aan de basis ligt van haar kerk, “maar dat hij als leiden gezien is, en dat ze daarom alleen

Li Tuosheng noemde”, dat ze zich op het geloof in God concentreerde, en dat het belangrijke in haar

geloof niet de mensen of de leiders betreft, dat alleen de hoger geplaatste leden binnen haar kerk de

“recovery bible” studeerden en dat zij “de algemene structuur van haar kerk niet goed kent, omdat ze

zich nooit echt erin geïnteresseerd heeft, sinds ze zich hoofdzakelijk is het geloof aan god zelfs

concentreert” – kunnen geen afbreuk doen aan bovenstaande vaststellingen met betrekking tot

verzoeksters gebrekkige kennis aangaande haar voorgehouden religie en kerk. Indien verzoekster zich

daadwerkelijk op haar geloof in God concentreerde, dan kan bovendien verwacht worden dat zij de kern

van haar geloof zou kunnen toelichten, quod non. Verzoeksters kennis komt gebrekkig ingestudeerd

voor en kan geenszins doen blijken van een doorleefde of serieuze geloofsovertuiging. De door

verzoekster aangebrachte post factum verklaringen doen aan het verzonnen karakter van haar

verklaringen geen afbreuk.

2.4.15. Verder meent verzoekster dat de protection officer, gezien verzoeksters laagopgeleid profiel,

meer vragen aan verzoekster had moeten stellen in verband met haar geloof en dat hij de aandacht van

verzoekster diende te vestigen op de noodzaak om zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Uit het gehoorverslag

blijkt dat de dossierbehandelaar eenvoudige, duidelijke vragen stelde die verzoekster kennelijk kon

volgen en waarvan zij de logica en inhoud correct begrijpt. Verzoeksters onwetendheid en gebrekkige

antwoorden kunnen niet worden verweten aan het verhoor of de protection officer, noch kan enigszins

blijken dat verzoekster geen eerlijke kans zou hebben gehad. De Raad merkt bovendien op dat

verzoeksters bewering dat ze slechts tot haar 16-17 jaar oud naar school gegaan is (verklaring DVZ,

punt 11), haar niet heeft belet om als zelfstandig onderneemster een eigen kledingzaak te leiden

(verklaring DVZ, punt 12). Ook kan uit de vaststelling dat verzoekster de functie van personeelsdirecteur

bij Longsheng Garments bekleedde afgeleid worden dat verzoekster ofwel toch hogere studies deed,

ofwel dat zijn haar bekwaamheden doorheen haar werkervaring kon laten gelden (zie visumdossier).

Aldus is redelijk dat verzoekster haar eigen geloof zou kunnen toelichten wanneer hiernaar gevraagd

wordt.

2.4.16. Gezien verzoekster niet aannemelijk maakt dat zij een volgeling van Difang Zhaohul (Huhan Pai)

is, is niet geloofwaardig dat zij omwille hiervan problemen kende en China diende te ontvluchten. Hoe

dan ook legt verzoekster geen enkel document ter staving van haar voorgehouden problemen neer en

kunnen haar verklaringen dienaangaande evenmin overtuigen. Zo stelde verzoekster dat zij haar land

ontvlucht was naar aanleiding van een incident op 27 april 2016, waarbij ze te laat kwam op haar

maandelijkse afspraak met broeder W.F. om de boekhouding te doen en zag dat deze werd opgepakt

(notities, p. 13). Verzoekster voegde eraan toe dat er bij W.F. een boekhoudkundig stuk lag dat aan haar

zou kunnen worden gelinkt en dat ze hierom vreesde eveneens te worden gearresteerd (notities, p. 13).

Indien verzoekster daadwerkelijk lid zou zijn van een naar haar mening vervolgde geloofsgemeenschap,

quod non, kan niet worden ingezien dat verzoekster boekhoudkundige stukken met haar eigen, echte

naam zou ondertekenen. Het is geenszins geloofwaardig dat verzoekster dergelijke risico’s zou nemen.

2.4.17. Hoewel uit verzoeksters verklaringen kan blijken dat zij op zich enige kennis heeft van het

Christendom, heeft zij geenszins aannemelijk gemaakt specifiek tot bovengenoemde kerk te behoren,

noch wegens het behoren tot deze gemeenschap China te hebben verlaten. Aldus is niet geloofwaardig

dat verzoekster vervolgd zou worden door de Chinese autoriteiten omwille van haar voorgehouden,

doch ongeloofwaardig bevonden, lidmaatschap van deze kerk.

2.4.18. Verzoeksters hukou, identiteitskaart en paspoort staven verzoeksters identiteit die niet wordt

betwist. Verder gaat verzoekster eraan voorbij dat de door haar voorgelegde algemene nieuwsberichten

met betrekking tot de algemene situatie in China haar persoonlijke vrees voor vervolging niet kunnen

aantonen.
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Het schrijven dat verzoekster na afloop van het gehoor neerlegde betreffen loutere verduidelijkingen van

de reeds door haar aangebrachte problemen en haar levensloop en kunnen voorgaande vaststellingen

niet wijzigen. Zo dient vastgesteld dat verzoekster ook in dit schrijven in algemene termen verwijst naar

de bijbel, en niet de “recovery bible”. Bovendien maakte verzoekster tijdens de uiteenzetting van de

feiten die tot haar vlucht geleid hebben geen melding van het boekhoudkundig stuk, doch stelde zij dat

werd gevreesd dat W.F. niet tegen foltering kan en namen van volgelingen zou verraden. Ook deze

wijzigende verklaringen aangaande essentiële punten in haar asielrelaas ondergraven de

waarachtigheid van haar relaas.

2.4.19. Voorts dient vastgesteld dat verzoekster pas op 8 november 2016 een verzoek tot internationale

bescherming deed, nadat zij reeds op 16 juni 2016 in België aankwam en er meer dan vier maanden

verbleven had. Van een persoon die beweert vervolgd te worden in haar land van herkomst en die de

bescherming van het Vluchtelingenverdrag of de subsidiaire bescherming inroept, mag nochtans

redelijkerwijze worden verwacht dat zij bij haar aankomst of kort daarna bij de autoriteiten van het

onthaalland een verzoek om internationale bescherming indient. Het feit dat verzoekster zo lang wachtte

om een verzoek om internationale bescherming in te dienen, is immers een indicatie dat zij

internationale bescherming niet dringend noodzakelijk achtte en ondergraaft de waarachtigheid van de

door haar geschetste vervolging.

2.4.20. Verzoeksters uitleg dat zij niet op de hoogte was van de mogelijkheid om een verzoek in te

dienen, betreft slechts een blote bewering die zij niet weet te staven. Bovendien kan niet worden

ingezien dat verzoeksters vriendin Q.Q., die haar vlucht beweerdelijk regelde haar dan niet inlichtte over

de mogelijkheid om internationale bescherming aan te vragen.

2.4.21. Luidens artikel 39/69, § 1, tweede lid, 4° van de Vreemdelingenwet moet het verzoekschrift op

straffe van nietigheid “een uiteenzetting van de feiten en middelen bevatten die ter ondersteuning van

het beroep worden ingeroepen.” Onder “middel” in de zin van deze bepaling moet conform vaste

rechtspraak van de Raad van State worden begrepen, de voldoende en duidelijke omschrijving van de

overtreden rechtsregel of het overtreden beginsel en van de wijze waarop volgens de verzoekende partij

deze rechtsregel of het beginsel wordt geschonden (RvS 29 november 2006, nr. 165.291; RvS 8 januari

2007, nr. 166.392; RvS 2 maart 2007, nr. 168.403). Verzoekster licht niet hoe artikel 41 van het

Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie dat een verplichting in hoofde van de instellingen,

organen en instanties van de Unie betreft, dienstig kan worden aangevoerd.

2.4.22. In acht genomen wat voorafgaat, kan in hoofde van verzoekster geen vrees voor vervolging in de

zin van artikel 1, A (2) van het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen,

ondertekend te Genève op 28 juli 1951 en goedgekeurd bij wet van 26 juni 1953, in aanmerking worden

genomen.

2.5. Aangaande de subsidiaire beschermingsstatus

2.5.1. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet. Verzoekster beroept zich voor de toekenning van de subsidiaire bescherming op

dezelfde elementen als voor de vluchtelingenstatus. Noch uit haar verklaringen noch uit de andere

elementen van het dossier blijkt dat zij voldoet aan de criteria van artikel 48/4, § 2, a) en b) van de

Vreemdelingenwet.

2.5.2. Verzoekster voert tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat

zij in geval van een terugkeer naar haar land van herkomst een reëel risico op ernstige schade zou

lopen zoals bedoeld in artikel 48/4, § 2, c) van de Vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen over algemeen bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

2.6. In de mate dat verzoekster aanvoert dat artikel 3 van het EVRM, alsook artikel 4 van het Handvest

van de grondrechten van de Europese Unie, wordt geschonden, dient te worden vastgesteld dat de

bevoegdheid van de commissaris-generaal en derhalve ook van de Raad voor

Vreemdelingenbetwistingen in onderhavige procedure beperkt is tot het onderzoek naar de nood aan

internationale bescherming in de zin van artikelen 48/3 en 48/4 van de Vreemdelingenwet.

2.7. Er wordt geen gegrond middel aangevoerd.
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2.7.1. In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om

te besluiten dat verzoekster geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de

Vreemdelingenwet of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet

aantoont.

2.7.2. Uit wat voorafgaat, is gebleken dat de Raad het beroep ten gronde heeft kunnen onderzoeken,

zodat er geen reden is om de bestreden beslissing te vernietigen. De Raad kan immers volgens artikel

39/2, § 1, tweede lid, 2° van de Vreemdelingenwet slechts tot vernietiging overgaan als hij een

onherstelbare substantiële onregelmatigheid vaststelt of als essentiële elementen ontbreken waardoor

hij niet over de grond van het beroep kan oordelen. De aangevoerde schendingen kunnen hier, gelet op

het voorgaande, dan ook evenmin leiden tot een vernietiging van de bestreden beslissing.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partij geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zes mei tweeduizend negentien door:

mevr. K. DECLERCK, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. A.-M. DE WEERDT, griffier.

De griffier, De voorzitter,

A.-M. DE WEERDT K. DECLERCK


