
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de heer R. Bolle van 

de fractie CDA en de heer S. Bosch van de fractie Student en Stad gestelde 

vragen ex art. 38 RvO over samenwerking van de gemeente Groningen met 

het Confucius Instituut. De brief van de vragensteller(s) treft u als bijlage aan.  

 

Algemeen 

De vragen hebben betrekking op de relatie van de gemeente Groningen met 

de stichting Groningen Confucius Institute (verder GCI genoemd). Het GCI 

geeft taallessen aan particulieren, ondersteunt docenten van middelbare 

scholen bij Chinees taalonderwijs en ondersteunt de kennisinstellingen bij 

taalonderwijs. Daarnaast ondersteunt het GCI bedrijven bij de wens om zaken 

te doen in China.  

Het GCI biedt op verzoek ondersteuning bij culturele activiteiten, zoals de 

viering van het Chinese Nieuwjaar, maar organiseert zelf geen culturele 

activiteiten. 

 

Beantwoording van de vragen 
1. Hoe kijkt het college aan tegen de samenwerking met het Confucius 

Instituut? 

Antwoord:  

Ons college waardeert de samenwerking met de stichting GCI, 

vanwege het grote belang van de kennisinstellingen en de Groninger 

bedrijven in samenwerking met China. Voor de huidige en 

toekomstige relatie met China is het essentieel dat onze 
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Bladzijde 2 
  

 
 
 

 

wetenschappers en onze bedrijven kennis hebben van de Chinese taal 

en gebruiken. 

 

In goed overleg met het stichtingsbestuur streven we wel een 

verandering na in de governance van het instituut. Waar op dit 

moment de burgemeester en de bestuursvoorzitters van de 

kennisinstituten direct verantwoordelijk zijn voor het bestuur van de 

stichting, wordt in lijn met de wet Bestuur en Toezicht naar een 

structuur toegewerkt waarbij de burgemeester en beide 

bestuursvoorzitters op afstand toezicht houden. 

 

2. Kan het college aangeven hoeveel studenten er in totaal studeren bij 

het Confucius Instituut in Groningen? 

 

Antwoord:  

In totaal heeft het GCI in 2019 2564 cursisten opgeleid, waarvan 503 

GCI cursisten, 1756 middelbare scholieren, en 305 studenten van de 

RUG, de Hanzehogeschool en de UvA. De jaarcijfers van 2020 zijn 

nog niet gepubliceerd. De scholieren worden overigens door docenten 

van de scholen zelf opgeleid, waarbij het Confucius Instituut 

ondersteunt met kennis en subsidies. 

 

3. Wereldwijd zijn er een bijvoorbeeld in België en in Nederland bij de 

Universiteit van Leiden vraagtekens ontstaan over de samenwerking 

met het Confucius Instituut. Deelt het college de zorgen van deze 

universiteiten? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 

Wij delen de zorgen van de genoemde universiteiten niet. 

Ons college heeft laten onderzoeken of aantijgingen van beïnvloeding 

vanuit China via het GCI gegrond zijn. Uit ons onderzoek, maar ook 

uit onderzoek van het Clingendael Instituut, is daarvan niets gebleken. 

Ook de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft zich 

uitgelaten over de mogelijke beïnvloeding, o.a. door een deels door 

China betaalde leerstoel bij de Rijksuniversiteit Groningen. Hierover 

heeft ze 23 maart 2021 op vragen van de Tweede Kamer gereageerd. 

Inmiddels heeft de Rijksuniversiteit de bekostiging van deze leerstoel 

geheel overgenomen. 

Ons college blijft alert op signalen van beïnvloeding, maar ziet geen 

reden om vanwege verdachtmakingen de samenwerking stop te zetten. 
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4. Kan het college aangeven of de verlenging inderdaad in 2020 heeft 

plaatsgevonden? Waarom is het de raad hiervan niet op de hoogte 

gesteld?  

Antwoord: 

Het contract tussen de stichting Groningen Confucius Institute en de 

NGO CIEF is inderdaad verlengd in 2020. Omdat dit een contract 

tussen twee zelfstandige private rechtspersonen is, is uw raad hierover 

niet geïnformeerd. 

  

5. Is het college op de hoogte van de petitie om een einde te maken aan 

de samenwerking van de RUG en het Confucius Insituut? 

Antwoord: 

Ja, ons college is op de hoogte van de petitie. Wij achten dit een 

interne aangelegenheid van de RUG en volgen de discussie, 

 

6. Hoe reageert het college op de signalen van Hongkongse studenten 

die aangeven niet hardop te durven praten over de situatie tussen 

Hongkong en China?  

Antwoord: 

Ons college moedigt alle inwoners van Groningen aan om vrijelijk 

hun mening te uiten. We zullen ons blijven inzetten voor bescherming 

van het recht op vrije meningsuiting en bescherming van de mensen 

die dit recht uitoefenen, voor zover dit binnen onze mogelijkheden 

behoort. 

 

7. Kan het college aangeven op welke manier ondernemers de afgelopen 

tien jaar geprofiteerd hebben van de samenwerking met het Confucius 

Instituut? 

 

Antwoord: 

Het GCI werkt aan ‘business development’. Dit doet de stichting in 

samenwerking met vele partners (zoals NFTA, Netherlands Hong 

Kong business Association, RVO, Kamer van Koophandel, China at 

Dutch Culture, FME). Het GCI werkt ook nauw samen met regionale 

intermediairs, vaak ondernemers die een Chinees en Nederlandse 

achtergrond hebben, met een bestaand netwerk in China. Natuurlijk 

worden ook de kennisinstellingen nauw betrokken bij de activiteiten. 

De ondersteuning kent een variëteit aan vormen: inkomende en 

uitgaande handelsdelegaties, conferenties, seminars, 

accountgesprekken met bedrijven, probleemoplossing, taal en cultuur 

trainingen. 
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8. Hoe kijkt het college naar deze stedenbanden en vriendschapsbanden, 

bijvoorbeeld in het kader van de omgang met de Oeigoeren en de 

spanning tussen China en Hongkong?  

 

Antwoord: 

Ons college laat zich goed op de hoogte houden van de 

ontwikkelingen in China vanuit meervoudig perspectief. We 

onderhouden hierover contacten met de nationale overheid en andere 

gemeenten, maar ook met NGO’s op het gebied van mensenrechten. 

We kennen de zeer zorgwekkende berichten over de schending van 

mensenrechten in China en over schending van internationale 

afspraken over territoriale zelfbeschikking. 

  

We volgen het beleid van de Rijksoverheid: we hebben oog voor de 

mensenrechtensituatie, maar we blijven in dialoog met onze Chinese 

gesprekspartners. Als gemeente hebben we niet de macht om de 

wereldorde te veranderen. Met een eenzijdige afwijzing van het 

Chinese regime schaden we onze belangen en relaties, maar we 

veranderen het beleid van de Chinese overheid niet.  

Alleen de Chinese steden Tianjin en Xi’an, onze partnersteden in 

China, waarmee we al zeer lang bevriend zijn, onderhouden we, 

vooral reactief, contacten. Alle andere verzoeken tot ontvangst van 

delegaties of samenwerking vanuit andere steden/provincies van 

China worden al enige jaren afgehouden.  

 

Wij vertrouwen erop de vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 
 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 




