
 
 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde 

  

Gericht aan college 
 

Gedeputeerde Staten 

Inleidende toelichting 
(facultatief) 

In december 2015 heeft een afvaardiging van het college van GS 
in het kader van een handelsmissie een bezoek gebracht aan twee 
provincies in China. Doel van dit bezoek was het verstevigen van 
bestaande contacten in de provincie Sichuan en het aangaan van 
nieuwe zakelijke contacten in de provincie Heilongjiang.  
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de mensenrechten worden 
gerespecteerd. Daarvoor zijn wereldwijd verschillende verdragen 
opgesteld en vastgesteld. Belangrijkste daarvan is de Universele 
verklaring van de rechten van de mens. Hierin is ondermeer 
vrijheid van godsdienst en levensovertuiging als belangrijk 
mensenrecht vastgelegd.  
 Algemeen is bekend dat het in China slecht gesteld is met de 
mensenrechten. Om deze reden heeft de fractie van de CU zich 
laten informeren over de mensenrechten in beide bovengenoemde 
provincies. Het is niet moeilijk gebleken hierover informatie boven 
tafel te krijgen. We zijn geschrokken van de situatie in 
Heilongjiang. Het volgende is ons bekend geworden. 
 
- Begin 2013 zijn verschillende kerken overvallen tijdens het 
houden van kerkdiensten, waarbij kerkgangers werden lastig 
gevallen, een voorganger werd geslagen en missionarissen 
werden vastgezet. http://www.chinaaid.org/2013/02/vicious-
persecution-of-churches-in.html 
 
 
- Al sinds 2010 is Wang Xiankui een belangrijke 
hooggeplaatste functionaris in Heilongjiang. Hij was onder andere 
waarnemend gouverneur van Heilongjiang en is nu secretaris van 
het Provinciaal comité. Sinds zijn komst naar de provincie 
Heilongjiang in 2010 is Xiankui Wang actief in het aansturen en de 
uitvoering van de vervolging van Falun Gong beoefenaars. Falun 
Gong is een aan het boeddhisme verwante, spirituele zelfdiscipline 
waarbij men door middel van oefeningen een hoger 
bewustzijnsniveau wil bereiken. 
 Wang Xiankui wordt verantwoordelijk gehouden voor massale 
ontvoeringen. Ten minste 96 Falun Gong beoefenaars werden 
vervolgd tot de dood, waardoor de provincie Heilongjiang een van 
de meest ernstige gebieden is in de vervolging van Falun Gong.  
http://www.upholdjustice.org/node/302 
 
Wij stellen daarom de volgende vragen: 

http://www.chinaaid.org/2013/02/vicious-persecution-of-churches-in.html
http://www.chinaaid.org/2013/02/vicious-persecution-of-churches-in.html
http://www.upholdjustice.org/node/302


Vraag / vragen 
 
 

1. Heeft het college van GS informatie ingewonnen over de 

actuele mensenrechtensituatie in beide Chinese provincies, 

voordat werd besloten tot het aangaan van nauwe zakelijke 

banden met de provincie Heilongjiang? 

2. In hoeverre is informatie over mensenrechten van invloed 

geweest bij de keuze voor een Chinese provincie waarmee 

zakelijke banden worden aangegaan?  

3. Heeft het college kennis genomen van bovenstaande 

informatie over schending van de mensenrechten op dit 

gebied in de Chinese provincie Heilongjiang en was het 

college daarvan op de hoogte toen ze deze provincie heeft 

bezocht? 

4. Zo ja, heeft de vertegenwoordiger van het college bij dit 

werkbezoek de gelegenheid te baat genomen deze 

schending van mensenrechten bij de provinciale overheid 

van Heilongjiang aan te kaarten en op welke manier? 

5. Meer concreet; Heeft de CdK de heer Jorritsma in het 

persoonlijke contact dat hij op 10 december had met Wang 

Xiankui gesproken over de ernstige schending van de 

mensenrechten die de heer Wang Xiankui in het verleden, 

maar ook nu nog pleegt ten opzichte van de Falun Gong? 

6. Als het college niet op de hoogte was toen ze deze 

provincie bezocht; waarom heeft het college zich vooraf 

niet laten informeren over de toestand van de 

mensenrechten in Heilongjiang? 

7. In het laatste geval; is het college bereid bij een volgend 

contact met de overheid van de provincie Heilongjiang 

alsnog deze schendingen van de mensenrechten aan te 

kaarten? 

8. Zo ja; hoe denkt het college dit te doen? 

9. Zo nee; waarom niet? 
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