
Vragen m.b.t. SV Beëindigen vriendschapsrelatie Guangdong

Fractie # Vraag/input Antwoord/reactie
VVD 1 “Daarbij zullen we de normale diplomatieke 

omgangsvormen hanteren en individuele 
partijen indien nodig via de ROM blijven 
ondersteunen bij hun activiteiten over de 
grens.”  
Wordt het door het opzeggen van de 
vriendschapsband voor de ROM 
makkelijker of moeilijker om dit te doen? 

Dit is natuurlijk niet precies te voorspellen, 
maar de verwachting is dat het werk van de 
ROM in Guangdong en mogelijk heel China 
wel lastiger zal worden. De toegang die de 
vriendschapsband bood in Guangdong zal 
alvast niet meer kunnen worden ingezet.

2 “Het is overigens niet bekend hoe de 
provinciale overheid in Guangdong zal 
reageren op dit voornemen. Over hoe we 
deze boodschap het beste over kunnen 
brengen staan we in nauw contact met het 
ministerie van Buitenlandse Zaken.”  
Is daar sinds het publiceren van dit 
Statenvoorstel al meer over bekend? Zowel
over de reactie als over hoe de overheid in 
Guangdong heeft gereageerd op de 
berichten in de media en hoe de 
boodschap hierna het beste kan worden 
gebracht? 

Er is met het ministerie contact geweest 
over de mogelijke brief die verzonden zal 
worden naar aanleiding van uw besluit. Op 
het eerst concept van deze brief is een 
reactie gekomen en op basis daarvan zullen
wij een gewijzigde versie aan het ministerie 
voorleggen. We hebben ook nog geen 
bestuurlijk contact gehad met de provinciale 
overheid van Guangdong, noch hebben ons 
berichten over een Chinese reactie op de 
mediaberichten bereikt. 

3 Wat is het effect van het opzeggen van de 
vriendschapsband op verbetering van de 
mensenrechten, meer maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en grotere 
internetveiligheid? 

Het is niet onze verwachting dat het 
opzeggen van de vriendschapsband effect 
zal hebben op verbetering van de 
mensenrechten, meer maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en grotere 
internetveiligheid. Met het opzeggen van de
vriendschapsband, zal er geen dialoog 
meer zijn met de provincie Utrecht en de 
provincie Guangdong hierover. 
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