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Brief aan de redacteur van 

De Volkskrant 

 

Brussel, 1 juli 2021 

 

Beste redacteur,  

 

Ik verwijs naar uw artikel van 18 juni met als titel “Politie Hongkong pakt leidinggevenden 

prodemocratische krant op”. 

 

De regering van de Speciale Administratieve Regio Hongkong (HKSAR) is vastbesloten om 

de persvrijheid te beschermen en te respecteren, wat een fundamenteel recht is dat 

gegarandeerd wordt door de Basiswet, de minigrondwet van Hongkong. De Nationale 

Veiligheidswet van Hongkong handhaaft de rechten en vrijheden van de bevolking van 

Hongkong, evenals de hoge mate van autonomie van de HKSAR. De media berichten vrijuit 

in Hongkong en voeren hun rol uit als waakhond over openbare aangelegenheden in 

overeenstemming met de wetten en voorschriften. 

 

Niemand staat echter boven de wet. De arrestaties in kwestie, uitgevoerd op basis van een 

sterke bewijslast, hebben te maken met een vermeend complot, waarbij het uitvoeren van 

journalistiek werk gebruikt werd als instrument om samen te zweren met een vreemd land of 

externe elementen om sancties op te leggen of andere vijandelijke activiteiten te ondernemen 

tegen de Volksrepubliek China en Hongkong. 

 

Dit is een ernstig misdrijf volgens de Nationale Veiligheidswet van Hongkong en zal 

behandeld worden in overeenstemming met de wet. Landen in de hele wereld nemen 

bedreigingen van de nationale veiligheid heel ernstig. 

 

De beslissing van de Minister voor Veiligheid om de activa te bevriezen van het mediabedrijf 

in kwestie werd genomen in overeenstemming met de wet. Deze voorziet immers dat “als de 

Minister voor Veiligheid redelijke grond heeft om te vermoeden dat een eigendom van een 

persoon gerelateerd is aan een misdrijf”, hij/zij bevel kan geven om die eigendom te 

bevriezen”. De persoon die getroffen wordt door een dergelijk bevel kan, naast het proberen 

te verkrijgen van een vergunning om zijn eigendom te gebruiken, ook een verzoek indienen 

bij de Rechtbank van Eerste Aanleg om het “bevel tot bevriezing” in te trekken. 

 

Normaal journalistiek werk vindt vrij en legitiem plaats in Hongkong. We voorzien niet dat 

professionele journalisten zouden samenzweren om te handelen tegen de wet van Hongkong 

in of de nationale veiligheid in gevaar te brengen. 

 

Hongkong blijft een veilige, open en dynamische omgeving die investeerders en ondernemers 

vanuit de hele wereld verwelkomt. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Fiona Chau 
Acting Special Representative for Hong Kong Economic and Trade Affairs to the European 

Union 

Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of 

China 
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