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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

303
Vragen namens de leden Voordewind (ChristenUnie) en Van der Staaij
(SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de arrestatie van de
Chinese huiskerkleider Shi Enhao (ingezonden 4 augustus 2011).
Antwoord van minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken) (ontvangen
14 oktober 2011).
Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het artikel «House Church Alliance Leader in
China Sentenced to Labor Camp»?1
Antwoord 1
Ja.
Vraag 2
Kunt u bevestigen dat een Chinese overheidsfunctionaris heeft verklaard dat
de abnormale groei van het Christendom in China een bedreiging vormt voor
de nationale veiligheid? Zo ja, deelt u de conclusie dat de positie van
christenen in China structureel is verslechterd? Zo nee, op basis van welke
criteria komt u tot deze conclusie?
Antwoord 2
De uitspraak waaraan u refereert, is gedaan door een zogeheten «adviseur
van de Chinese regering» en niet door de Chinese regering bevestigd. Zoals
ik het lid Kortenoeven (PVV) heb geantwoord (Aanhangsel van de Handelingen nr 2900 d.d. 22 juni jl.), ondervinden christenen geen hinder bij het
belijden van hun geloof zolang zij zich aansluiten bij door de staat toegestane
kerken. Christenen die zich organiseren in zogeheten «huiskerken» worden
door de autoriteiten gedoogd, maar genieten geen rechtsbescherming.
Wanneer zij veel leden tellen, charismatische leiders hebben en/of het gezag
van de staat ondergeschikt maken aan die van geloofsgemeenschap, neemt
repressie en controle toe.
Op grond van het voorgaande kan niet worden gezegd dat de positie van
christenen in China structureel is verslechterd. De organisatie Open Doors,
die zich inzet voor vervolgde christenen, is de mening toegedaan dat de
Chinese overheid christenen iets meer ruimte geeft.
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Vraag 3
Bent u bereid de Chinese ambassadeur in Nederland te ontbieden om
formeel protest aan te tekenen tegen het besluit om de huiskerkleider Shi
Enhao voor twee jaar naar een heropvoedingskamp met zware arbeid te
sturen als vorm van administratieve detentie? Bent u tevens bereid er bij de
EU Hoge Vertegenwoordiger op aan te dringen ook protest aan te tekenen bij
de Chinese autoriteiten? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 3
Nederland maakt zich mede in EU-verband sterk voor betere rechtsbescherming van Chinezen aan wie dit soort administratieve maatregelen en
detenties worden opgelegd. De minister van Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie heeft tijdens zijn bezoek aan China in mei jl. de Nederlandse
zorgen over de verslechtering van de mensenrechten in China overgebracht
en daarbij het belang onderstreept van bilaterale mensenrechtenconsultaties.
Tijdens deze consultaties wordt over specifieke onderwerpen van gedachten
gewisseld, zoals over de vrijheid van religie en geloofsovertuiging. Met China
wordt gezocht naar een datum voor bilaterale mensenrechtenconsultaties dit
najaar. Bij die gelegenheid zal ik de positie van christenen in China opnieuw
onder de aandacht brengen.
Vraag 4
Deelt u de conclusie dat met dit besluit, waar geen rechter aan te pas is
gekomen, verschillende fundamentele mensenrechten worden geschonden,
waaronder, maar niet beperkt tot, Artikel 8, lid a en b van het Internationaal
Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten? Bent u bereid er bij de
Chinese autoriteiten op aan te dringen dit verdrag spoedig te ratificeren? Zo
nee, waarom niet?
Antwoord 4
Ja. De ontbrekende ratificatie van het Verdrag inzake Burgerrechten en
Politieke Rechten is een immer terugkerend punt in de dialoog die de EU en
Nederland voeren met de Chinese autoriteiten. China geeft aan eerst
nationale wetgeving in lijn te willen brengen met het Verdrag alvorens tot
ratificatie over te gaan. Een tijdpad hiervoor ontbreekt echter.
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