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Gelet op artikel 10.2 van de Spelregels gemeenteraad Breda  
 
Stellen de raad voor om te besluiten als volgt: 
 
De gemeenteraad van Breda, in vergadering bijeen op 28 januari 2021,  
 
Overwegende dat: 
- De gemeente Breda al 10 jaar een relatie onderhoudt met de stad Yangzhou in de 

Volksrepubliek China; 
- De mensenrechtensituatie in de Volksrepubliek China de laatste jaren steeds problematischer 

wordt, zoals naar voren komt in een veelheid aan nieuwsartikelen, en zoals uitgebreid 
gedocumenteerd door HRW en Amnesty International; 

- Amnesty International bepleit om binnen het onderhouden van stedenbanden met de 
Volksrepubliek China de mensenrechten centraal te stellen; 

- Een stedenband het bewustzijn van mensenrechten-vraagstukken onder gemeentelijke partners 
(bedrijven, onderwijsinstellingen, studenten, culturele organisaties e.d.) in Breda kan vergroten.  

- Het op deze wijze verrijken van de relatie met Yangzhou helpt voorkomen dat hun contact met 
de Volksrepubliek China deze Bredase partners later in verlegenheid brengt. Of dat zij 
belangrijke richtlijnen niet in acht nemen, zoals bijvoorbeeld de OESO richtlijnen1 die van 
bedrijven verlangt om hun productieketen in kaart te brengen en de risico’s op het gebied van 
mensenrechten en milieu te identificeren en deze te mitigeren; 

- Bedrijven die met het Rijk meegaan op handelsmissie aan MVO criteria2 moeten voldoen, en zij 
een MVO zelfscan moeten aanleveren; als we dit van bedrijven mogen verlangen, we ook de 
gemeente mogen aanspreken op haar MVO-beleid en op het aan de orde stellen van 
mensenrechten binnen de stedenbanden van de gemeente;  

- Mensenrechten dus niet alleen een zaak zijn van de Minister of het Rijk, maar óók van bedrijven 
en decentrale overheden;  

    
  

 
1  https://www.oesorichtlijnen.nl/oeso-richtlijnen/due-diligence-test 
2  https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/netwerken-en-contacten/handelsmissie/soorten-

handelsmissies/uitgaande-handelsmissies/voorwaarden-handelsmissies (Punt 15: De inschrijver dient bij aanmelding aan te 
geven kennis te hebben genomen van de OESO-richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en hiernaar 
te handelen. De inschrijver dient bij aanmelding een MVO-zelfscan in te vullen. Met de MVO-zelfscan toetst de Nederlandse 
overheid of uw organisatie aan deze voorwaarde voldoet. Het niet invullen van deze scan leidt tot uitsluiting van deelname. De 
beoordeling van de MVO-zelfscan kan aanleiding geven tot een nader gesprek over het resultaat van de ingevulde zelfscan.) 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/netwerken-en-contacten/handelsmissie/soorten-handelsmissies/uitgaande-handelsmissies/voorwaarden-handelsmissies
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/netwerken-en-contacten/handelsmissie/soorten-handelsmissies/uitgaande-handelsmissies/voorwaarden-handelsmissies
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/mvo/oeso-richtlijnen


Verzoekt het college:  
Het onderwerp mensenrechten een belangrijke plaats te geven binnen de relatie met 
Yangzhou door:  

. in de uitwisseling en ontmoetingen tussen de gezagsdragers van Breda en Yangzhou naar 
voren te brengen dat voor Bredanaars mensenrechten heel belangrijke waarden zijn en zij het 
belangrijk vinden dat de Volksrepubliek China zich houdt aan de door hen ondertekende 
internationale verdragen op dat gebied; 

. voor Bredase uitwisselingspartners een adequate informatievoorziening te organiseren die 
hen straatwijs maakt over de actuele situatie met betrekking tot de mensenrechtensituatie in 
China, en de dilemma’s die het aangaan van contacten met, of afreizen naar de 
Volksrepubliek China met zich meebrengt, dit liefst in samenwerking met Brabantse partners 
met parallelle stedenbanden; 

. bedrijven die meegaan op missie te verzoeken de Rijks-MVO zelfscan in te vullen en de 
resultaten daarvan mee te wegen in de toelating tot de handelsmissie. 

 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 28 januari 2021, 
 
 
 
   ,voorzitter 
 
 
   ,griffier 


