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SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

Van betrokkene zijn de identiteit, nationaliteit en herkomst alsmede de bekering tot het christendom 

geloofwaardig geacht.  

Betrokkene heeft naar het oordeel van de SJ&V niet kunnen overtuigen in haar wens om zich juist bij een 

niet geregistreerde huiskerk, te weten de YinXin ChengYi (Sola Fide) huiskerk aan te sluiten. In dit rapport 

wordt ingegaan op de motivering door de SJ&V. Als algehele conclusie komt onze stichting tot het oordeel 

dat de SJ&V zich met het oordeel dat van betrokkene verwacht mag worden dat zij zich aansluit bij een 

geregistreerde en door de Chinese overheid gecontroleerde kerk schuldig maakt aan schending van het 

recht op godsdienstvrijheid van betrokkene. De SJ&V treedt met de wijze van beoordeling onrechtmatig in 

theologische geschilpunten tussen kerken en veronachtzaamd het feit dat de in China geregistreerde 

kerken door de Chinese overheid in ernstige mate beperkt worden in hun godsdienstvrijheid. Door van 

betrokkene te verwachten dat zij zich bij zulk een kerk aansluit in plaats van bij een van de staat 

onafhankelijke, doch door de overheid vervolgde, niet-geregistreerde kerk voegt de SJ&V zich naar het 

onrechtmatige beleid van de Chinese overheid om alle godsdienstige uitingen in China onder 

staatscontrole te brengen. 

BESPREKING VAN DE ZAAK 

Dit rapport is opgesteld op basis van de dossierstukken van de asielaanvraag van betrokkene en van 

relevante objectieve informatiebronnen. In casu zijn de volgende dossierstukken in het onderzoek 

betrokken: 

 Gehoor opvolgende aanvraag d.d. 17 mei 2018 

 Aanvullend gehoor d.d. 12 juli 2018 

 Voornemen d.d. 12 februari 2019 

 Beschikking d.d. 16 april 2019 

 

Overwogen wordt als volgt: 

1. De SJ&V voert veelvuldig aan dat de motieven die cliënte heeft om zich aan te willen sluiten bij Sola 

Fide “toepasbaar is op elke christen en meer specifiek het protestantisme”, maar dat doet beslist geen 

recht aan de zaak die in geding is. In het kader van de asielaanvraag van betrokkene is niet zozeer van 

belang of betrokkene zich, in zijn algemeenheid, ook bij andere kerken zou kunnen aansluiten, maar 
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in geding is de vraag of van cliënte verwacht mag worden dat ze zich aansluit bij een geregistreerde 

en door de Chinese overheid gecontroleerde kerk. De SJ&V stelt zich namelijk op het standpunt dat 

niet aannemelijk is dat betrokkene zich in China niet bij een reguliere protestantse kerk kan aansluiten 

om op de door haar gewenste wijze haar geloof te belijden. (voornemen p. 4) Met ‘reguliere 

protestantse kerk’ wordt kennelijk gedoeld op de geregistreerde protestantste kerk in China. 

2. Ter motivatie voert de SJ&V aan dat betrokkene zich in Nederland ook bij een geregistreerde kerk, nl 

de gereformeerde kerk in Rotterdam, heeft aangesloten. (voornemen p. 4) Onze stichting wenst 

hierbij op te merken dat de in China geregistreerde kerken, anders dan in Nederland, onderhevig zijn 

aan onrechtmatige inmenging door de overheid. Uit Algemeen Ambtsbericht China van februari 2018 

blijkt immers dat religieuze instellingen streng gecontroleerd worden, verplicht zijn zich te laten 

registreren en aan strikte regels gebonden zijn (p. 37), dat lokale overheden grotere bevoegdheden 

hebben gekregen met betrekking tot de (goedkeuring) van de registratie van 

geloofsgemeenschappen en met betrekking tot het autoriseren van samenkomstruimtes en locaties 

voor religieuze evenementen, dat het organiseren van niet door lokale overheden geautoriseerde 

religieuze bijeenkomsten, evenementen of activiteiten kan worden bestraft met hoge boetes en dat 

daarnaast godsdienstleraren en stafleden van religieuze instellingen hun activiteiten verplicht moeten 

rapporteren aan de lokale autoriteiten. (p. 38) Blijkens beschikking (p. 7,10) is in de zienswijze met 

bronvermeldingen onder meer aangevoerd dat de door de staat gesanctioneerde kerken gedwongen 

zijn te 'verchinezen' en loyaliteit aan de Communistische Partij te tonen door tijdens de kerkdiensten 

communistische liederen te zingen, kruizen te verwijderen en de nationale vlag te tonen. Ook moeten 

religies zich aanpassen aan de socialistische samenleving, wat ervoor moet zorgen dat religieuze 

instanties de partij en het politieke systeem moeten ondersteunen. Deze en andere feiten worden 

niet betwist en vormen een onrechtmatige inbreuk op de fundamentele vrijheid van godsdienst. Het 

kan onze stichting dan ook niet duidelijk worden op welke gronden de SJ&V meent dat aansluiting bij 

een in Nederland geregistreerde kerk maakt dat betrokkene zich ook in China bij een geregistreerde 

kerk zou moeten kunnen aansluiten. 

3. Zoals in beschikking (p. 5) aangehaald heeft betrokkene aangevoerd dat de macht in de door de 

autoriteiten erkende kerken bij de overheid ligt en dat de macht in de Sola Fide beweging enkel is 

belegd bij God. Dit door betrokkene genoemde verschil is van wezenlijk belang en de door de 

betrokkene genoemde overheidsinmenging in de erkende kerken is in overeenstemming met de 

informatie uit het ambtsbericht en de in zienswijze aangehaalde en onder punt 2 hierboven bedoelde 

bronnen. Voor zover ook andere kerken voldoen aan het door betrokkene gewenste ’profiel’, zijn dat 

nochtans niet-geregistreerde kerken zonder onrechtmatige inmenging door de overheid. Dat ook in 

Nederlandse kerken gebeden wordt voor staatshoofden en het welzijn van de machthebber en dat 

ook de Bijbel stelt dat het gezag van de overheid gerespecteerd dient te worden maakt nog niet dat 

van betrokkene verwacht mag worden dat zij zich aansluit bij een kerk waar onder dwang van de 

overheid communistische liederen gezongen wordt, kruizen niet getoond mogen worden en de 

nationale vlag verplicht getoond moet worden en die zich onder dwang van de overheid aanpast aan 

de socialistische samenleving om de partij en het politieke systeem te ondersteunen. Dat een kerk uit 

eigen overtuiging bidt voor de overheid en dat de Bijbel oproept het gezag van de overheid te 

respecteren maakt nog niet dat de kerk verlengstuk wordt van overheidsbeleid en van de heersende 

politieke partij. Het ligt niet in de bevoegdheid van de SJ&V om een eigen oordeel te geven over de 

vraag of het spreken in de Bijbel over het gezag van de overheid impliceert dat de 

overheidsinmenging in de geregistreerde kerken in China binnen de bijbelse kaders blijft. Betrokkene 

heeft daarbij aangevoerd dat ook in de Bijbel (in Handelingen 5:29) staat dat je God meer 
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gehoorzaam moet zijn dan de mens. De SJ&V werpt tegen dat betrokkene dit niet tijdens haar gehoor 

opvolgende aanvraag naar voren heeft gebracht (beschikking p. 7) maar dat neemt niet weg dat de 

Bijbel meer te zeggen heeft over de houding van christenen jegens de overheid dan wat de SJ&V met 

de door hem aangehaalde teksten aanvoert, waarbij nogmaals herhaald wordt dat de SJ&V niet de 

bevoegdheid heeft te oordelen welke gevolgtrekkingen zijn te verbinden aan de verschillende 

Bijbelteksten. Overigens heeft betrokkene tijdens gehoor opvolgende aanvraag (p. 17,18) wel degelijk 

verklaard dat in de bijbel staat dat we naar God moeten luisteren en niet naar mensen. Onder 

erkenning van de teksten die de SJ&V aanhaalt heeft zij gezegd: “Je moet luisteren naar de 

machthebbende boven je. Dat betekent dat we naar de overheid moeten luisteren (…). Maar dat 

combineren wij met een andere tekst en dat is dat je altijd naar God moet luisteren in plaats van naar 

mensen. Als die twee teksten in conflict zijn dan kiezen we voor de ander; dus luiteren naar God.”  

4. De SJ&V voert aan dat het aan een ieder is om God dan wel de partij dan wel het land meer of minder 

belangrijk te vinden en dat niet valt in te zien dat de enkele omstandigheid dat de overheid wat 

procedurele regels stelt aan de kerken, het onmogelijk zou maken om op eigen wijze de religie te 

beleven en te uiten. (beschikking p. 8)  

Onze stichting protesteert alhier tegen het door de SJ&V geschetste beeld van ‘de enkele 

omstandigheid dat de overheid wat procedurele regels stelt aan de kerken’. Het onder punt 2 

hierboven geschetste beeld is niet een kwestie van ‘wat procedurele regels’ maar van ongeoorloofde 

staatsinmenging in de godsdienstuitoefening. Het komt bijvoorbeeld geen enkele overheid toe om 

kerken op te leggen bepaalde door de overheid gekozen liederen te zingen. Ook komt het de 

overheid niet toe om het dopen van kinderen te verbieden zoals in China gebeurt. (beschikking p. 9) 

Het gaat hier om een serieuze schending van het recht op godsdienstvrijheid wat door de SJ&V 

gebagatelliseerd wordt. 

5. De SJ&V werpt tegen dat nergens in het nieuwe testament staat dat kinderen gedoopt dienen te 

worden en dat dus niet ingezien wordt dat betrokkene voor de kinderdoop is. (beschikking p. 8)  

Ook ten deze protesteert onze stichting tegen de onrechtmatige inmenging van de SJ&V in 

theologische discussies betreffende de interpretatie van de Bijbel. De Gereformeerde Kerk waar 

betrokkene zich in Nederland bij aangesloten heeft praktiseert op bijbelse gronden de doop van 

kinderen. Het is weliswaar geen zaak waar alle christenen het over eens zijn, maar het komt de SJ&V 

beslist niet toe hierin een eigen oordeel te geven en een eigen bijbeluitleg te hanteren. De SJ&V 

ontneemt betrokkene het recht op de opvatting dat kinderen de doop moeten kunnen ontvangen en 

schendt daarmee haar recht op godsdienstvrijheid. Dat er ook in Nederland protestantse stromingen 

zijn die stellen dat een persoon zelf moet bepalen of hij of zij kiest voor een religie en daarom gedoopt 

wil worden doet daar niet aan af aangezien betrokkene zich niet bij zulk een niet-gereformeerde 

stroming heeft aangesloten, nog daargelaten dat ook die opvatting niet uitsluit dat een minderjarige 

uit eigen overtuigen om de doop kan vragen en dat het niet aan de Chinese overheid toekomt om 

zulks te verbieden of aan de Nederlandse overheid om zulk een verbod acceptabel te vinden.  

6. Uit Algemeen Ambtsbericht China van februari 2018 blijkt dat Protestantse gelovigen zich dienen aan 

te sluiten bij de door de staat goedgekeurde en geleide protestantse kerk, de Three-Self Patriotic 

Movement (TSPM), dat de Chinese autoriteiten door (administratieve) pesterijen en een restrictief 

beleid druk trachtten uit te oefenen op (huis)kerken om zich aan te sluiten bij de TSPM en dat dit 

onder meer gebeurt door onaangekondigde invallen tijdens diensten, uitzettingen uit 

ontmoetingsplaatsen en een officieel verbod op godsdienstige activiteiten van 

huiskerkgemeenschappen. (p. 39)  
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met de stelling dat betrokkene zich bij terugkeer kan aansluiten bij de legale Protestantse kerk 

'Three-Self patriotic Movement/Chinese Christian Council' (beschikking p. 12) verwacht de SJ&V aldus 

van betrokkene dat zij zich voegt in een kerk die door de Chinese overheid sterk beperkt wordt in de 

godsdienstvrijheid en daarbij precies doet wat de Chinese overheid in haar repressieve beleid beoogt, 

nl dat alle christenen zich aansluiten bij een door de Chinese overheid gecontroleerde kerk.  

Kortom: met de verwachting dat cliënte zich zal kunnen aansluiten bij de geregistreerde 

protestantse kerk voegt de SJ&V zich in het onrechtmatige streven van de Chinese overheid tot 

inperking van de godsdienstvrijheid, waarmee de SJ&V zich schuldig maakt aan schending van de 

godsdienstvrijheid van betrokkene.  

 

De laatste twee punten uit het expertiserapport zijn in het kader van het bezwaar tegen de schending van 

de vrijheid van godsdienst in deze zaak niet relevant en daarom in deze geanonimiseerde versie 

weggelaten. 

 

Dit rapport is op elektronische wijze tot stand gekomen en daarom niet ondertekend. 

 

COLOFON 
 
JURIDISCHE ONDERSTEUNING GAVE 
De afdeling juridische ondersteuning geeft advies aan 
kerken en vrijwilligers aangaande vragen die liggen op 
het terrein van het vreemdelingenrecht. De afdeling 

biedt ook ondersteuning aan christenen die asiel 
aanvragen op grond van vrees voor geloofsvervolging.  
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden 
van toepassing welke gedownload kunnen worden van  

https://juridisch.gave.nl/bibliotheek/algemene-
voorwaarden 
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