
_. —-^_HI^HH^ «•••• rapportage over internationale ontwikkelingen
f BVD-SBP !••••• HmH leiten en •cfuerjronden die van betekenis
V^ -^MM*MM _••*»• kunnen zijn voor de binnenlandse veiligheid

D88/11 13 december 1988

CHINESE REGERING BINDT BUITENLANDS VERBLIJF VAN DIPLOMATEN AAN REGELS

Onlangs werd bekend dat de Staatsraad («Regering) van de Chinese
Volksrepubliek eind oktober jl. een nieuwe richtlijn heeft uitgevaardigd,
waarbij de duur van het verblijf in het buitenland van functionarissen aan
regels wordt gebonden.
In het besluit wordt geconstateerd dat sommige Chinese officials zich op hun
posten overzee gedragen op een wijze die de reputatie van de Volksrepubliek
schaadt. De verklaring hiervoor zou zijn gelegen in het feit dat zij al te
lang buiten China leven en derhalve te zeer aan slechte invloeden zijn
blootgesteld.

De nieuwe richtlijn beoogt hieraan een eind te maken door de invoering van een
termijn van drie tot maximaal vijf jaar voor functies buiten de landsgrenzen.
Functionarissen die er vijf jaar op hebben zitten, zullen naar de
Volksrepubliek moeten terugkeren en er hun paspoort inleveren. In individuele
gevallen, waarin door een instantie ten aanzien van een functionaris
overschrijding van de termijn van vijf jaar noodzakelijk wordt geacht, zullen
uitzonderingen kunnen worden gemaakt. Dan dient echter wel bij de Staatsraad
om speciale toestemming te worden verzocht en zal de official, voor wie
verlenging is gevraagd, in China moeten afwachten wat er over hem of haar
wordt beschikt.

Naar verluidt is de maatregel vooral uitgevaardigd om paal en perk te kunnen
stellen aan de activiteiten van de officials die verbonden zijn aan China's
commerciële vestigingen in Hong Kong. Daarvan zouden er velen de schijn wekken
dat zij voor onbepaalde tijd zijn benoemd. Daar komt bij dat het reilen en
zeilen - speciaal op commercieel gebied - in de kustgebieden en met name in
Hong Kong de laatste tijd een bijzonder gevoelig politiek thema is In Beijing.
Niettemin wordt verwacht dat het besluit binnenkort op alle Chinese
vertegenwoordigers in het buitenland van toepassing zal.blijken. De Chinese
regering rekent er met de nieuwe richtlijn kennelijk op dat haar officials in
het buitenland, in het verlangen om de maximale termijn van vijf jaar te
kunnen uitdienen, hun taken (nog) nauwgezetter zullen uitvoeren.
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