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Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen ChristenUnie over de veroordeling
van de Chinese voorganger Wang Yu

Geachte heer De Vries,

Uw schriftelijke vragen op grond van Artikel 41 van het Reglement van Orde,
binnengekomen op 22 januari 2020, beantwoorden wij als volgt.

De inleidende toelichting op de vraag is als volgt:
In de Volkskrant van 30 december 2019 staat een artikeli over een Chinese dominee, Wang
Yi, die 9 jaar cel krijgt voor het runnen van een subversieve huiskerk in de zuidwestelijke
stad Chengdu.
De provincie Fryslan onderhoudt vriendschappelijke banden met de Chinese provincie
Sichuan, waarvan Chengdu de hoofdstad is.
Op 14 januari jl. zijn er over dit onderwerp ook schriftelijke vragen gesteld in de Tweede
Kamer

Vraag 1:
Bent u bekend met de veroordeling van de Chinese voorganger Wang Yu.

Antwoord vraag 1:
Ja.

Vraag 2:
Deelt u de mening dat de veroordeling een inbreuk is op de vrijheid van de religie en
daarmee een schending van de door China ondertekende Universele Verklaring voor de
rechten van de Mens?
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Antwoord vraag 2:
Ja, uitgaande van de informatie uit de nieuwsberichten.

Vraag 3:
Bent u bereid om zich persoonlijk, en in geval van Wang Yi, publiekelijk uit te spreken tegen
deze specifieke veroordeling? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 3:
Ja, als de situatie zich aandient.

Vraag 4:
Bent u bereid om de veroordeling van Wang Yi aan te kaarten bij het bestuur van de
Provincie Sichuan waarvan Chengdu de hoofdstad is? Zo ja, wanneer, op welke manier en
op welk niveau? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 4:
Ja, als de gelegenheid zich voordoet zijn wij bereid alle vormen van schending van
mensenrechten op bestuurlijk niveau aan de orde te stellen.

Vraag 5:
Bent u bereid om bij de bestuurders van Sichuan zorgen over te brengen over de afnemende
mogelijkheid voor christenen in China om hun geloof uit te oefenen? Zoja, wanneer, hoe en
op welk niveau? Zo nee, waarom niet

Antwoord vraag 5:
Ja, op het moment dat dit opportuun is. Voor de mensenrechten volgen wij het beleid van de
Rijksoverheid.

Hoogachtend,
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