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Samenvatting

De poli�ek-economische betrekkingen tussen Nederland en China staan onder spanning. Dit

paper  betoogt  dat  de  huidige  zorgen  voornamelijk  komen  door  China’s  verregaande

protec�onis�sche  beleid,  o ewel  mercan�lisme.  Dit  manifesteert  zich  momenteel  in  vier

kwes�es: staatssteun voor Chinese Drma’s, bedrijfsspionage, poli�ek-strategische investeringen

in de Nederlandse economie en belemmering van Chinese mark1oegang voor  Nederlandse

bedrijven.  Geredeneerd vanuit  de interna�onale toepassing van het sociaal-liberalisme dient

Nederland hier niet op te reageren door vergelijkbaar beleid te gaan voeren, maar door diens

liberale economische principes te verdedigen en zich in te spannen voor versterking van de

interna�onale op regels gebaseerde economische wereldorde. Zo kan Den Haag interna�onaal

pleiten voor ruimere bevoegdheden voor de Wereldhandelsorganisa�e (WTO), onder andere

op het gebied van bescherming van intellectueel eigendom. Mocht het niet lukken om mondiale

verbeteringen te realiseren, dan blij  het in het Nederlandse belang om de economie zo open

mogelijk te houden, en alleen handelsbeperkingen op te leggen wanneer er een concrete en

substan�ële dreiging is voor de Nederlandse na�onale veiligheid.  
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Inleiding

China  staat  in  de  poli�eke  schijnwerpers.  Werd het  in  2017 nog  vrijwel  alleen  door  de

Amerikaanse President Donald Trump gezien als een grote dreiging voor het Westen, anno

2019 is de China-aandacht wijdverbreid. Zo publiceerde de Europese Commissie in maart dit

jaar  een  document  waarin  het  de  Azia�sche  grootmacht  bestempelde  als  een

‘systeemrivaal’,1 bracht  het  kabinet  Ru-e  III  in  mei  een  heuse  China-no��e  uit2 en

publiceerde de Adviesraad Interna�onale Vraagstukken (AIV) een maand later een rapport

waarin  het  een  lange  lijst  aan  problemen  met  China  aankaar-e.3 Zelfs  in  de  afgelopen

Troonrede kwam het onderwerp aan bod. Zo zei Koning Willem-Alexander dat ‘landen als

China […]  de geopoli�eke verhoudingen veranderen’ en dat ‘[d]e vrije wereldhandel wordt

bedreigd door protec�onisme en handelscon9icten’.4 

De toon die Nederlandse poli�eke par�jen hierbij hanteren is zeer kri�sch. Zo pleit de VVD

voor een ‘stevig’ China-beleid,5 wil D66 een ‘robuuste’ strategie6 en vraagt GroenLinks zelfs om

een ‘reset’ van de Haagse betrekkingen met Beijing.7 Bij een Algemeen Overleg van de vaste

Tweede Kamercommissie van Buitenlandse Zaken op 30 september 2019 bleek een brede

Kamermeerderheid  voorstander  te  zijn  van  een  scherpe  veroordeling  van  China’s  huidige

interna�onale gedrag.8 

Dit paper draagt bij aan de maatschappelijke discussie over de groeiende invloed van China in

Nederland door in kaart te brengen welke problemen Nederland momenteel ervaart in rela�e

tot  de Azia�sche gigant.  Daarbij  ligt  de focus  in  dit  stuk  voornamelijk  bij  de  economische

1 European Commission 2019, 1.

2 Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019.

3 Adviesraad Interna�onale Vraagstukken 2019.

4 Rijksoverheid 2019.

5 VVD 2019.

6 Sjoerdsma en Verhoeven 2019.

7 Klaver en Ojik 2019.

8 Uitzonderingen waren de afwezige Forum voor Democra�e, 50PLUS, Denk en het lid Van Kooten-

Arissen.
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problema�ek,  en  worden  andere  aspecten  hier  buiten  beschouwing  gelaten,  zoals  de

langlopende Chinese mensenrechtenkwes�e, de status van Hongkong, Taiwan en Macau en de

mari�eme veiligheidssitua�e rond de Senkaku/Diaoyu eilanden en de Zuid-Chinese Zee. Een

afzonderlijke bijlage bespreekt de kans dat China zal doorgroeien tot wereldleider. 

Op basis  van deze analyse  presenteert  dit  paper  vervolgens een aanzet  hoe dit  het beste

geadresseerd  kan  worden.  Daarbij  baseert  het  zich  op  de  liberale  leer  der  interna�onale

betrekkingen,9 wat beschouwd kan worden als de interna�onale toepassing van het sociaal-

liberale  gedachtegoed,  dat  D66  in  1998  oNcieel  hee  geadopteerd  als  ideologische

par�jgrondslag.10 Interna�onaal streven liberalen naar een mondiale gemeenschap van volkeren

die in vrede en welvaart met elkaar leven, en doen dit door middel van versterking van het

interna�onaal  publiekrecht,  bevordering  van  interna�onale  organisa�es,  vergro�ng  van

mondiale vrijhandel en promo�e van de democra�sche rechtsstaat.

Het gebruik van het (interna�onale) liberalisme als centraal denkkader voor het ontwikkelen van

nieuw buitenlands beleid hee  als voordeel dat de werkwijze die in dit paper wordt gebruikt

ook van toepassing is voor de vorming van D66-beleid ten aanzien van andere interna�onale

onderwerpen,  zoals  de  Nederlandse  betrekkingen  met  Rusland  en  de  Verenigde  Staten.

Bovendien illustreert  dit  kader hoe D66 zich onderscheidt  van de VVD, wat zich via diens

klassiek/conserva�ef liberale gedachtegoed meer richt op de Realis�sche leer der interna�onale

betrekkingen.11

9 Voor introduc�eteksten zie Nye 1988; Ikenberry 2009.

10 Voor deze adop�e zie Brummer 2019, 9. 

11 Ten Broeke 2016. Voor een introduc�e op het Realisme, zie Waltz 1979.
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Het argument

De  analyse  laat  zien  dat  de  huidige  nega�eve  aandacht  voor  China  voornamelijk  wordt

veroorzaakt  door  Beijing’s  verregaande  vorm  van  economisch  protec�onisme,  o ewel

mercan�lisme. Dit manifesteert zich in vier kwes�es: (1) staatssteun voor Chinese Drma’s; (2)

bedrijfsspionage;  (3)  poli�ek-strategische investeringen in  de Nederlandse economie;  en  (4)

belemmering  van  Chinese  mark1oegang  voor  Nederlandse  bedrijven.  Uitgaande  van  het

(interna�onaal)  liberale  gedachtegoed dient  Nederland hier  niet  op  te  reageren  door  diens

liberale principes opzij te ze1en en protec�onis�sche maatregelen te nemen. In plaats daarvan

dient Nederland juist diens liberale waarden te verdedigen en zich blijvend in te ze1en om deze

interna�onaal te verankeren.

Dit betekent dat Nederland dient na te denken voordat het eventuele ‘Europese Kampioenen’

creëert om te concurreren met Chinese bedrijven, omdat dit het Nederlandse streven naar een

mondiaal  gelijk  economisch  speelveld  ondermijnt.  In  plaats  daarvan  kan  Nederland

waarschijnlijk beter zijn krachten wereldwijd inze1en op het versterken van mechanismen ter

bescherming van interna�onaal  eigendomsrecht,  bijvoorbeeld door voor te stellen om meer

macht te geven aan de Wereldhandelsorganisa�e (WTO).  In  principe dient Den Haag niet-

vijandige Chinese investeringen in de Nederlandse economie gewoon toe te laten,  behalve

wanneer deze een concrete en substan�ële dreiging vormen voor de Nederlandse veiligheid.

Mocht Nederlandse (of liever: Europese) aansporingen aan China om diens economische beleid

te liberaliseren geen resultaat opleveren, dan blij  het – ondanks China’s mercan�lisme – nog

steeds in het Nederlandse (welvaarts)belang om de Nederlandse economie zo veel mogelijk

open te houden voor Chinese bedrijven.

 

Dit argument wordt hier als volgt gepresenteerd. Dit paper begint met de probleemstelling van

de Chinese casus, waarbij het in het bijzonder in gaat op de vier bovengenoemde punten van

fric�e.  Vervolgens formuleert  het hier  een liberaal  antwoord op.  Een laatste sec�e vat het
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argument  samen  en  betoogt  het  dat  het  belangrijk  is  dat  Nederland  het  interna�onale

liberalisme verdedigt in een �jd waarin deze onder grote druk staat.
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China’s mercantilisme

De Nederlandse zorgen over China vallen samen te va-en als ontevredenheid over Beijing’s

verregaande vorm van interna�onaal economisch protec�onisme, een beleidsvorm die in de

interna�onale betrekkingen bekend staat als het mercan�lisme.12 Hoewel de exacte de>ni�e

van  mercan�lisme  omstreden  is,  verwijst  het  doorgaans  naar  een  sterk  staatsgedreven

economisch  beleid  gericht  op  de  driepoot  van  (1)  het  bevorderen  van  binnenlandse

produc�e, (2) het beperken van import, en (3) het s�muleren van export. Daarmee gaat het

mercan�lisme verder dan regulier protec�onisme, wat alleen de eigen markt tracht af te

schermen.  Cruciaal  bij  het  mercan�lisme  is  dat  het  primaire  doel  niet  zozeer  is  om

bedrijfswinsten  te maximaliseren,  maar  om de interna�onale  economische macht van de

staat te vergroten.13 In tegenstelling tot het economisch liberalisme hee? het mercan�lisme

dus niet betrekking op de logica van de markt, maar op de logica van de staat.14

Mercan�lisme hee  Beijing duidelijk geen windeieren gelegd. Stond het land �en jaar geleden

nog voornamelijk bekend om zijn export van goedkope producten van slechte kwaliteit, anno

2019 kan China op technologisch gebied wedijveren met de wereldtop.  Zo ontwikkelt  het

Chinese Comet momenteel een narrow-body passagiersvliegtuig ter concurren�e met de Boeing

737 en de Airbus A320 en zijn de Chinese bedrijven Huawei en ZTE toonaangevend op het

gebied van telecommunica�e. China hee  de ambi�e om uiterst in 2049, exact een eeuw na de

Chinese Revolu�e, wereldleider te zijn op poli�ek, economisch en militair gebied.15

Zoals genoemd in de Introduc�e baart China’s mercan�lis�sche beleid het Westen intussen

Rinke zorgen. Dit manifesteert zich momenteel in vier kwes�es, die grofweg samenhangen met

de drie  pijlers  van het  mercan�lisme:  (1)  staatssteun voor  Chinese bedrijven  (binnenlandse

produc�ebevordering),  (2)  Chinese  economische  spionage  (idem),  (3)  Chinese  buitenlandse

12 Voor een introduc�e op het mercan�lisme, zie Magnusson 1993; Heckscher 1935. Voor het 

argument dat het Chinese economische handelsbeleid als mercan�lis�sch valt te bestempelen, zie 

Lind and Press 2018; Dams 2018; Holslag 2017; Adviesraad Interna�onale Vraagstukken 2019, 10; 

United States Trade Representa�ve 2019, 5.

13 Heckscher 1935, 24.

14 He1ne 1993, 237.

15 Garschagen 2019, 39.
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investeringen  (exportpromo�e)  en  (4)  gebrekkige  toegang  tot  de  Chinese  markt

(importrestric�es). 

Chinese staatssteun

Het  eerste  punt  van  Nederlandse  zorg  is  de  steun  die  de  Chinese  overheid  verleent  aan

na�onaal  en  interna�onaal  opererende  Chinese  bedrijven.  De  Chinese  overheid  kent

zogenaamde ‘Na�onale Kampioenen’,16 wat geselecteerde bedrijven zijn die kunnen rekenen op

addi�onele steun van de Chinese overheid. Prominente voorbeelden zijn de drie Chinese ICT-

bedrijven Baidu (het Chinese Twi1er), Alibaba (het Chinese Amazon), en Tencent (onder andere

het  Chinese Whatsapp),  die gezamenlijk  bekend staan als  de ‘BAT’.17 De Chinese overheid

verleent deze en andere prominente Chinese bedrijven niet alleen diploma�eke ondersteuning,

maar ook guns�ge (staatsgesteunde) leningen en overheidscontracten. Hierdoor genieten deze

bedrijven een groot voordeel ten opzichte van hun binnen- en buitenlandse concurrenten, die

niet op dergelijke hulp kunnen rekenen.18

Gerelateerd hieraan is Beijing’s  Made in China 2025  project. Dit pres�geproject, dat in 2015

werd  aangekondigd  door  Premier  Li  Keqiang,  hee  als  doel  om  China  technologisch

ona�ankelijk te maken van buitenlandse leveranciers.19 Om dit te bereiken wordt de Chinese

economie getransformeerd van één die voornamelijk arbeidsintensief is naar een economie die

ook  kennisintensieve  producten  en  diensten  kan  leveren.20 Een  voorbeeld  hiervan  is  de

promo�e van bedrijvigheid in de sectoren van robo1echnologie en kunstma�ge intelligen�e. 

16 Garschagen 2019, 43; Holslag 2017, 53.

17 Garschagen 2019, 66.

18 Hoewel de Azia�sche Tijgers (Zuid Korea, Taiwan, Hongkong en Singapore) in de jaren 90 na�onale 

bedrijven ook steunden, is China’s staatssteun veel omvangrijker. Zie Irwin en Gallagher 2014.

19 Dams 2018, 201.

20 Li 2018, 67; Holslag 2017, 49, 56.
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Het Made in China 2025 project is in principe vergelijkbaar met overheidsini�a�even in andere

landen (waaronder het Westen), ware het niet dat China hier buitengewoon ruime Dnanciële

middelen voor beschikbaar stelt. Zo is het budget voor het  Made in China 2025 project ruim

honderd keer zo groot als het Duitse ‘Industrie 4.0’ project, wat evenals het doel hee  om de

technologische  sector  te  versterken.21 Doordat  de  Chinese  overheid  veel  meer  geld

beschikbaar stelt is het in staat om niet alleen de ves�ging van Chinese technologiebedrijven te

faciliteren, maar ook te subsidiëren, in te investeren en guns�ge leningen aan te verstrekken.22

Buitenlandse Drma’s kunnen geen aanspraak maken op dergelijke steun. Het  Made in China

2025 project versterkt hierdoor het ongelijke speelveld, wat de posi�e van buitenlandse Drma’s

verder benadeelt.23

Bedrijfsspionage

Het tweede punt betre  China’s bedrijfsspionage. Om China’s historisch grote technologische

achterstand ten opzichte van westerse bedrijven te overbruggen is het in China gebruikelijk om

producten uit het Westen aan te schaUen en te analyseren via  reverse engineering (fysiek of

digitaal ontleden). Het intellectueel eigendom wat hier aan ten grondslag ligt, zoals octrooien,

merkenrechten  en  modellenrechten,  wordt  vervolgens  overgenomen  zonder  dat  daarvoor

compensa�e  wordt  verleend  aan  de  rechtma�ge  eigenaar.24 Dit  is  problema�sch  omdat

Nederlandse bedrijven25 hierdoor grote economische schade lijden in de vorm van misgelopen

omzet. 

21 Wübbeke, Meissner, Zenglein, Ives en Conrad 2018, 7.

22 Wübbeke Meissner, Zenglein, Ives en Conrad 2018, 21, 39.

23 Zie ook Wübbeke Meissner, Zenglein, Ives en Conrad 2018, 12.

24 Voor een overzicht van Chinese diefstal van intellectueel eigendom, zie Hannas, Mulvenon en Puglisi 

2013.

25 Met het begrip ‘Nederlands bedrijven’ wordt bedoeld een ‘In Nederland geves�gde onderneming 

waarvan de beslissende zeggenschap in Nederlandse handen is en die zelf geen 

groepsmaatschappij(en) in het buitenland hee ’ (Centraal Bureau voor de Sta�s�ek 2019c).
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Pogingen van westerse bedrijven om Chinese Drma’s hiervoor via het Chinese rechtssysteem

aansprakelijk te stellen zijn tot nu toe weinig succesvol gebleken,26 wat onder andere komt door

een gebrek aan capaciteit van de Chinese overheid.27 Een verwant probleem is dat Chinese

bedrijven door bedrijfsspionage een groot voordeel genieten ten opzichte van hun Nederlandse

concurrenten,  omdat  zij  op  deze  manier  gebruik  kunnen  maken  van  de  vruchten  van

hoogwaardige kennis zonder daarvoor zelf onderzoek te hoeven doen (zie verder Box 1).

De Chinese regering hee  herhaaldelijk beterschap beloofd ten aanzien van het bestrijden van

Chinese bedrijfsspionage,28 wat mogelijk komt doordat een groeiend aantal Chinese bedrijven

intussen  zulke  hoogwaardige  technologische  producten  en  diensten  ontwikkelt  dat  zij  hun

intellectueel  eigendom  willen  beschermen  tegen  illegale  kopieën  gefabriceerd  in

ontwikkelingslanden. Toch blij  China in Nederland volgens de Nederlandse inlich�ngendienst

vooralsnog ‘de grootste dreiging op het gebied van economische spionage’.29

26 Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019, 27.

27 Harris 2008.

28 The New York Times 2015; NOS 2019a.

29 Algemene Inlich�ngen- en Veiligheidsdienst 2019, 9.
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Box 1: Het 5G netwerk

Chinese investeringen

Het  derde  punt  van  zorg  betre  China’s  strategische  investeringen.  Deels  vanwege  de

teruglopende binnenlandse Chinese economische groei hee  Beijing de afgelopen vijf jaar fors

13

Een  goed  voorbeeld  van  de  zorgen  rond  Chinese  spionage  betre  het  waarborgen  van

cyberveiligheid  bij  de  voorgenomen  aanleg  van  het  vijfde  genera�e  (5G)  mobiele

communica�enetwerk.  Dit  grote  infrastructurele  project  is  een  belangrijk  onderdeel  van  de

realisa�e van het Internet der Dingen, waarin apparatuur onderling met elkaar in verbinding staat.

Twee  Chinese  bedrijven,  Huawei  en  ZTE,  beschikken  over  de  technologie  om  een  dergelijk

netwerk aan te leggen in Nederland, en zijn hier momenteel over in gesprek met Nederlandse

telecomaanbieders. Dit wordt gezien als problema�sch, onder andere doordat Chinese bedrijven

verplicht zijn om hun data beschikbaar te maken aan de Chinese overheid als Beijing daar om

vraagt.  Dit  zou er bijvoorbeeld  toe kunnen leiden dat  Huawei  of  ZTE gedwongen wordt om

heimelijk  informa�e te delen met Beijing over  in  Nederland verblijvende China-cri�ci.  Huawei

hee  hierop gereageerd door te zeggen dat het bereid is om de broncode van de 5G so ware

open  te  stellen,  zodat  netwerkaanbieders  en  de  overheid  kunnen  controleren  dat  er  geen

informa�e naar de Chinese overheid wordt doorgespeeld. Een robuustere oplossing, waar het

kabinet in december 2019 voor hee  gekozen, is om strikte veiligheidscer�Dcering in te stellen

voor de kern van het 5G netwerk, maar Rexibeler te zijn bij de aanleg van randapparatuur, zoals

antennes. Feitelijk leidt deze prak�sche oplossing enkel tot de uitslui�ng van Chinese bedrijven

voor de aanleg van kernhardware en -so ware.



ingezet om Chinese bedrijven te s�muleren om geselecteerde buitenlandse bedrijven in handen

te krijgen.30 Dit gebeurt langs twee lijnen: de Nieuwe Zijderoute en ad hoc overnames.

De Nieuwe Zijderoute, oNcieel het Belt and Road Ini�a�ve (BRI) geheten, is een groot Chinees

pres�geproject, dat werd gestart in 2013 met als doel om het Chinese vasteland op�maal te

laten aansluiten op aankoop- en afzetmarkten in andere werelddelen. Daarbij gaat het Beijing

niet  alleen  om  logis�eke  connec�es  (zoals  toegang  tot  havens)  maar  ook  om  digitale

infrastructuur,  toegang tot buitenlandse kennis  (bij  bedrijven en in de wetenschap) en zelfs

versterkingen op het  gebied van cultuur.31 Betrof  de Nieuwe Zijderoute  in  eerste instan�e

slechts  de  aan-  en  toevoer  tussen  China  en  Europa,  intussen  is  het  uitgegroeid  tot  een

mondiaal project dat reikt tot aan La�jns-Amerika.32

Om de Chinese export te vergroten verstrekt de Chinese overheid, via Chinese banken en via

de in 2016 opgerichte Azia�sche Infrastructuurinvesteringsbank (AIIB),33 leningen aan staten

voor  het  verbeteren  van  hun  infrastructuur.  Voorbeelden  zijn  de  aanleg  van  havens,

spoorverbindingen  en  wegen  die  gebruikt  worden  om  goederen  van  en  naar  China  te

vervoeren. In ruil hiervoor komt het gebruik van de nieuwe infrastructuur voor een groot deel

in Chinese handen en worden veel van de benodigde werkzaamheden uitgevoerd door Chinese

Drma’s.34 Dit  laatste  maakt  de  BRI-procedure  omstreden,  omdat  Beijing  hiermee  Europese

openbare aanbestedingsregels lijkt te willen omzeilen. Een bijkomende factor is dat de bouw

van buitenlandse infrastructuur  Chinese technologische standaarden introduceert  in  nieuwe

markten, wat Chinese bedrijven een voordeel gee  voor mogelijke toekoms�ge opdrachten

(voor een derde factor zie Box 2).35 

30 Zie Huang 2016, 315.

31 Huang 2016; Mobley 2019; Cai 2017.

32 The Hague Centre for Strategic Studies 2018.

33 Xiao 2016. 

34 Mobley 2019, 53.

35 Cai 2017, 10-11; De Wijk 2019, 302-303. 
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Het  belangrijkste  Nederlandse  BRI  project  is  de  crea�e  van  de  Sichuan-Tilburg-Ro1erdam

Express in 2016. Deze bijna 11.000 kilometer lange treinverbinding, die geëxploiteerd wordt

door een Chinese overheidsDrma, stelt leveranciers in staat om hun goederen in 15 dagen over

land van China via Rusland naar Nederland te vervoeren (en vice versa).36 Hiermee valt deze

vervoersmethode ongeveer  in  het  midden  tussen  zeevracht  (voordelig  maar  �jdrovend)  en

luchtvracht  (snel  maar  prijzig).  De komst  van  de treinverbinding  was  echter  niet  bijzonder

omstreden,  doordat  het  bijna  volledig  gebruik  maakt  van  reeds  bestaande spoorwegen  en

doordat de handelsvolumes met drie treinen per week vooralsnog zeer beperkt zijn. 

Een  andere  investering  die  past  binnen  het  BRI  project  is  het  minderheidsbelang  van  35

procent, ter waarde van €125mln, dat de China Ocean Shipping Company (COSCO) in 2016

hee  genomen  in  de  Ro1erdamse  Euromax  Terminal.  Doordat  de  Chinese  regering  geen

volledige controle kreeg over het gebruik van de overslagcapaciteit, die al in 2008 in gebruik

werd genomen, was ook deze investering niet controversieel. Het werd eerder gezien als een

teken dat China een belang had bij de verdere uitbreiding van de Ro1erdamse haven,37 die in

handen is van de Nederlandse staat.

36 GVT Intermodal 2019. Zie ook Van der Pu1en 2018, 4-6.

37 Van der Pu1en 2016, 41-42. 
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Box 2. De Memoranda’s

Nederland hee  meer ervaring met Chinese ad hoc investeringen. Met steun van de Chinese

overheid  hebben grote  Chinese Drma’s  de afgelopen  jaren  mondiaal  strategische aankopen

gedaan.38 In  Nederland  betre  dit  onder  andere  de  overnames  van  grondstoUenhandelaar

Nidera,  verzekeringsmaatschappij  Vivat en vrachtwagenverhuurder TIP. Daarnaast hee  een

Chinese  Drma  een  aanzienlijk  deel  van  het  Nijmeegse  halfgeleidersbedrijf  NXP  in  handen

gekregen. Tussen 2014 en 2018 besteedden Chinese bedrijven ten minste €11,6mrd aan de

aankoop van Nederlandse Drma’s.39 De totale omvang van Chinese economische ac�viteit in

Nederland is met 605 bedrijven, die gezamenlijk 11.000 werknemers hebben en een jaaromzet

van €1mrd, echter nog al�jd bescheiden.40  

Normaliter verwelkomt Nederland buitenlandse investeringen in de economie, of dit nu ad hoc

gebeurt  of  via  speciale  projecten.  Buitenlandse  investeringen  dragen  namelijk  bij  aan  de

(technologische) ontwikkeling van de Nederlandse economie. Het speciDeke punt van zorg rond

38 Voor een overzicht van investeringen bijvoorbeeld in de energie-sector, zie de speciale uitgave van 

Energy Policy op dit gebied. Conrad en Kostka 2017.

39 Investeringsdata verkregen uit The American Enterprise Ins�tute and The Her�age Founda�on 2019.

Niet meegenomen zijn eventuele Chinese verkopen van voormalig Nederlandse Drma’s.

40 Centraal Bureau voor de Sta�s�ek 2019b. Ter vergelijking: er zijn bijna 3.000 Amerikaanse bedrijven 

ac�ef in Nederland.
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Als  onderdeel  van  de  Nieuwe  Zijderoute  vraagt  China  haar  statelijke  partners  om  een

Memorandum of Understanding (MOU) te tekenen, waarin de twee landen afspreken verdere

economische samenwerking te zoeken. Deze documenten zijn echter niet juridisch bindend,

waardoor ze niet strijdig zijn met Europese wetgeving en vooral  een symbolische waarde

hebben. In Europa hee  China hee  dergelijke MOU’s intussen getekend met meer dan 18

(voornamelijk  Oost-Europese)  landen  via  een  Sino-Centraal  en  Oost-Europees

samenwerkingsverband.  In  maart  2019  tekende  Italië  als  eerste  grote  West-Europese

economie  een  MOU  met  China.  Nederland  hee  vooralsnog  geen  expliciete  BRI-

memorandum ondertekend. 



de investeringen door Chinese bedrijven is echter dat deze kunnen fungeren als een ‘paard van

Troje’.41 Doordat Beijing poli�ek en economie nauw met elkaar verbindt42 bestaat de kans dat

de Chinese overheid invloed uitoefent op Chinese bedrijven die ac�ef zijn in Nederland om

Beijing bij te staan bij poli�eke kwes�es.43 Zo zou China bijvoorbeeld druk kunnen uitoefenen

op in Nederland ac�eve Chinese bedrijven om geen verdere investeringen in Nederland te

doen  totdat  Den  Haag  zijn  excuses  aanbiedt  voor  het  doen  van  uitspraken  over  Chinese

binnenlandse aangelegenheden. Dat dit een realis�sch scenario is blijkt wel uit een incident uit

2010,  toen  China  zijn  diploma�eke  betrekkingen  met  Noorwegen  bevroor  en  forse

importheNngen oplegde aan Noorse vis uit onvrede over de toekenning van de Nobelprijs voor

de Vrede aan aan de Chinese mensenrechtenac�vist Liu Xiaobo. Het hee  zes jaar geduurd

voordat deze diploma�eke ruzie was bijgelegd.44

Het probleem is dus niet dat Nederlandse bedrijven Chinees kapitaal hebben aangetrokken en

hun  terugbetalingen  aan  Chinese  geldverstrekkers  misschien  niet  zouden  kunnen  voldoen.

Grootschalig bezit van buitenlandse schulden is namelijk vooral een risico voor de  Dnancierders

en  niet  voor  de  geDnancierden.45 Het  Nederlandse  punt  van  zorg  draait  er  enkel  om dat

Nederlandse Drma’s zijn overgenomen door Chinese bedrijven, wiens doel niet zozeer is om

waardevermeerdering te realiseren,  maar slechts om de Chinese economie te moderniseren

(onder andere door technologieoverdracht) en om de interna�onale poli�eke en economische

posi�e van de Chinese overheid te versterken.46 

In de prak�jk betekent Chinees eigenaarschap van in Nederland geves�gde bedrijven dat de

Chinese  overheid  bij  machte  zou  zijn  om  Nederland  te  chanteren  met  het  verstoren  of

ontwrichten  van  de  Nederlandse  economie.  Een  dergelijke  ac�e  zou  inbreuk  doen  op  de

41 De Wijk 2019, 281.

42 Adviesraad Interna�onale Vraagstukken 2019, 10.

43 Zoals ook besproken in Van der Pu1en 2019, 21-22.

44 NRC Handelsblad 2016.

45 Drezner 2009.

46 Voor een discussie over dit punt zie Conrad en Kostka 2017, 646-647.
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Nederlandse economische veiligheid,  o ewel  het  ‘het ongestoord kunnen func�oneren van

Nederland als eNciënte en eUec�eve economie’.47 De vraag is echter of China gebruik van

deze  mogelijkheid  zal  maken.  Een  vorig  jaar  verschenen  onderzoek  over  dit  onderwerp

constateert dat China hier vooralsnog geen aanstalten toe maakt,48 al sluit dit niet uit dat dit in

de toekomst alsnog kan gebeuren.

Chinese markttoegang

Het  vierde  en  laatste  punt  van  zorg  is  de  gebrekkige  toegang  die  Nederlandse  bedrijven

ondervinden bij het betreden van de Chinese binnenlandse markt. Chinese bedrijven kunnen in

Nederland meedingen naar Europese openbare aanbestedingen en kunnen, binnen de regels

van de Wereldhandelsorganisa�e (WTO),  zaken doen met  Nederlandse afnemers.  Dit  geldt

echter niet in dezelfde mate voor Nederlandse bedrijven die ac�ef zijn of willen zijn op de

Chinese markt. Om in China te mogen opereren zijn buitenlandse bedrijven vaak verplicht om

een samenwerkingsverband (joint-venture) aan te gaan met een Chinese Drma.49 Dit is onguns�g

omdat Nederlandse Drma’s hiermee gedwongen worden om hun zeggenschap, kennis en winst

te delen met hun Chinese partnerorganisa�e, die het vervolgens weer kan kunnen doorgeven

aan andere Chinese concurrenten. 

Een  gerelateerd  probleem  is  dat  de  Chinese  overheid  buitenlandse  Drma’s  verplicht  om

gevraagde informa�e beschikbaar  te maken  voor  de Chinese overheid.  Voor  ICT-bedrijven

omvat dit bijvoorbeeld de broncode van hun so ware,50 die zo in handen kan komen van een

Chinese concurrent. Als laatste ervaren buitenlandse bedrijven grote weerstand bij het winnen

47 Na�onaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid 2019, 15. Op dit punt zie ook Wetenschappelijke 

Raad voor het Regeringsbeleid 2017, 67-76; Ministerie van Defensie 2017, 16.

48 Ferchen, Pieke, Van der Pu1en, Hong en Blécourt 2018.

49 Voor een klassieke introduc�e over de problemen die westerse bedrijven tegenkomen bij het 

proberen om zaken te doen in China, zie Mann 1997.

50 United States Trade Representa�ve 2019, 32.
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van Chinese openbare aanbestedingen.51 Hierdoor worden deze voornamelijk gewonnen door

Chinese Drma’s.

Illustra�ef van de gebrekkige Chinese mark1oegang is dat Nederland momenteel een sterke

nega�eve handelsbalans  hee  met  China:  in  2018 importeerden Nederlandse bedrijven  en

par�culieren goederen ter waarde van  €38,1mrd uit China, maar wisten zij slechts  €11,7mrd

aan  producten aan dat land te exporteren.52 Het handelstekort  is op zich geen economisch

probleem, maar het achterliggende causale mechanisme van Chinees protec�onisme tegenover

Nederlandse bedrijven is dat wel.

51 Zie bijvoorbeeld United States Trade Representa�ve 2019, 105-109.

52 Diensten en investeringen zijn hier niet in meegeteld. Centraal Bureau voor de Sta�s�ek 2019a.
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Een liberaal Chinabeleid

Liberalen streven interna�onaal naar een mondiale gemeenschap van volkeren die in vrede

en welvaart met elkaar leven.53 Vier concepten staan hierbij  centraal.54 Ten eerste ze-en

liberalen zich in voor een sterk interna�onaal publiekrecht omdat dit regeringen helpt om

interstatelijke geschillen vreedzaam op te lossen.55 Ten tweede maken zij  zich hard voor

robuuste  interna�onale  organisa�es  die  de  op  regels  gebaseerde  interna�onale  orde

ondersteunen.56 Ten derde zijn liberalen voorstander van interna�onale vrijhandel omdat dit

welvaart  verhoogt  en  wederzijdse  economische  aCankelijkheid  creëert.57 Ten  vierde

bevorderen liberalen de democra�sche rechtsstaat omdat dergelijke landen geen oorlog met

elkaar voeren.58 Betrokken op de huidige casus, zijn de implica�es als volgt.

Nederland dient  allereerst  publiekelijk  te erkennen dat China’s  mercan�lisme een aUront  is

tegen  de  huidige  op  regels  gebaseerde  interna�onale  economische  orde.  Als  middelgroot

handelsland  is  Nederland,  zoals  de  Wetenschappelijke  Raad  voor  Regeringsbeleid  het

verwoordt,  “aan  het  buitenland  gehecht”.59 Hierdoor  hee  het  een  bovengemiddeld

economisch belang bij de instandhouding van het huidige bestel. Nederland dient China’s tarten

van het huidige liberale interna�onale systeem dan ook te pareren door dit te verdedigen en

zelfs  te  streven  naar  versterking  van  mondiale  mechanismen  ter  bevordering  van  de

interna�onale  orde.  Alleen  waar  het  echt  niet  anders  kan  dient  Nederland  beschermende

maatregelen te nemen om de Nederlandse veiligheid te waarborgen. 

53 Proto-liberalen spraken zelfs van het doel van een eeuwige vrede (zie Kant 1795), maar dat lijkt 

momenteel iets te hoog gegrepen.

54 Voor een vergelijkbare synopsis van het interna�onaal liberalisme, zie Ikenberry 2018, 11.

55 Zie bijvoorbeeld Schrijver 2011, 152-153.

56 Zie bijvoorbeeld Keohane 1984; Keohane en Mar�n 1995. De eerste twee punten worden in de 

literatuur overigens ook wel samengevat onder de noemer van interna�onale regimes. 

57 Friedman 2007; Keohane and Nye 1977.

58 Voor een introduc�e op dit onderwerp, zie Doyle 1983; Owen 1994.

59 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 2010, 9.
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Om deze verandering te realiseren is het, gezien de machtsongelijkheid tussen Nederland en

China, weinig zinvol voor Den Haag om hier bilaterale afspraken met Beijing over te proberen

maken. Ook inze1en op een overeenkomst tussen de Europese Unie en China is in beginsel

niet ideaal, omdat dit geen recht doet aan de vergelijkbare spanningen die niet-Europese staten

met  China  ervaren  en  bovendien  niet  bevorderlijk  is  voor  soortgelijke  spanningen  die

Nederland ervaart  met andere landen. Nederlandse inspanningen kunnen daarom het beste

direct  gericht  zijn  op  mondiaal  niveau.  Hierbij  staat  het  Nederland  uiteraard  wel  vrij  om

samenwerking  zoeken  met  gelijkgestemde landen  binnen  en  buiten  de Europese  Unie.  De

exacte maatregelen die Nederland kan nemen verschilt per kwes�e. Deze worden hier daarom

separaat behandeld.

Chinese staatssteun

Beginnend bij staatssteun voor Chinese bedrijven, vanuit liberaal perspec�ef moet Nederland

goed te rade gaan of het wel verstandig is om ‘Europese Kampioenen’ op te stellen om de

concurren�e  aan  te  gaan  met  de  Chinese  ‘Na�onale  Kampioenen’.60 Het  verlenen  van

dergelijke steun aan een select aantal Europese bedrijven ondermijnt namelijk het streven naar

een een vrije en open markt waarin alle Drma’s een gelijke kans hebben om de gunst van de

klant te winnen.  Het lijkt  dan ook verstandiger  om vast  te houden aan het huidige beleid,

waarbij  Den  Haag  de  Nederlandse  economische  bedrijvigheid  faciliteert  maar  niet  ac�ef

sponsort.61

Op  basis  van  liberale  inzichten  dient  Nederland  dus  te  pleiten  tegen  de  invoering  van

alomva1ende Europese industriepoli�ek, inclusief leningen en subsidies, dat gericht is op het

60 Sjoerdsma en Verhoeven 2019, 7.

61 Toegegeven, soms steunt de Nederlandse overheid geselecteerde Nederlandse bedrijven wel 

degelijk, zoals met luchtvaartmaatschappij KLM. De norm is echter om staatssteun zo veel mogelijk te

voorkomen.
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behoud en ontwikkeling van hoogwaardige  Europese technologische kennis.62 Voorstanders

van dergelijk beleid stellen dat de Chinese overheid zoveel geld investeert in het ontwikkelen

van nieuwe technologieën (zoals robo�sering en kunstma�ge intelligen�e) dat Europa hier in de

nabije  toekomst  volledig  a�ankelijk  van  kan  worden  als  het  niet  vergelijkbare  stappen

onderneemt.63 Dit is echter onverstandig vanwege drie redenen.

Het eerste (fundamentele) bezwaar is dat hierbij een zekere inperking van de huidige vrijhandel

(het hanteren van een gelijk economisch speelveld) wordt gemaakt met als doel het voorkomen

van een mogelijke inperking van de toekoms�ge vrijhandel (technologische a�ankelijkheid van

China).  Het  is  immers  verre  van  zeker  dat  de  Europese  bedrijven  volledig  zullen  worden

weggeconcurreerd door hun staatsgesteunde Chinese rivalen. Bovendien investeren bedrijven

uit zowel de Verenigde Staten als enkele Azia�sche democra�eën (met name Zuid-Korea en

Japan) ook veel in nieuwe technologie,64 waardoor de kans klein is dat er geen enkel alterna�ef

uit  een  democra�sch  land  beschikbaar  zal  zijn.  Hierdoor  is  overheidsingrijpen  niet

gerechtvaardigd. 

Het  tweede  (prak�sche)  bezwaar  is,  zoals  één  wetenschapper  het  uitlegt,  dat  Europese

staatssteun simpelweg niet in staat zal zijn om het concurren�everschil te overbruggen omdat

het ‘in een democra�e nooit lukt om hetzelfde kapitaal op tafel te leggen als waarover China

beschikt’.65 Het  derde  en  laatste  bezwaar  is  dat  de  staat  historisch  gezien  een  ma�ge

dur^apitalist  is.  Grootschalige  risicovolle  investeringen  in  bedrijven  die  toekoms�ge

technologieën ontwikkelingen kunnen daarom beter worden overgelaten aan de markt.

62 Zie bijvoorbeeld het Frans-Duitse manifesto hierover: Bundesministerium für Wirtscha  und Energie 

en Ministère de L’économie et des Finances 2019; Wiebes en Kaag 2019.

63 Zoals in Wijnands 2019.

64 Zo lanceerde de Amerikaanse overheid in februari 2019 bijvoorbeeld het ‘American AI Ini�a�ve’, een 

groot project om geld vrij te maken om de ontwikkeling van nieuwe technologieën te s�muleren. Zie 

White House 2019.

65 Holslag in Janssens 2019, 108.
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Bedrijfsspionage

Wat betre  de Chinese schendingen van intellectueel eigendom dient Nederland juist wel ac�e

te ondernemen. Afgebakend bezit van intellectueel eigendom is een vereiste voor bedrijven om

kapitaal  aan te trekken voor het verrichten van onderzoek. Diefstal  hiervan ondermijnt hun

mogelijkheid om grote onderzoeksprojecten te Dnancieren, wat economische handel aantast.

Nederland doet er daarom goed aan in samenspraak met gelijkgezinde landen in te ze1en op

versterking van de interna�onale  juridische mechanismen ter  bescherming van intellectueel

eigendom. 

Dit zou kunnen door het TRIPS element van het WTO,66 waar China sinds 2001 lid van is, meer

mogelijkheden te geven om intellectueel  eigendom te beschermen.  Zo kan de opera�onele

capaciteit van het WTO worden verhoogd, waardoor de nu lange doorloop�jd van geschillen

kan  worden  verkort.  Ook  kan  gedacht  worden  aan  het  toestaan  van  Dnanciële

schadeloosstelling bij schendingen van intellectueel eigendom (in plaats van de instelling van

een tarifaire sanc�e). Een derde op�e is om bedrijven het recht te geven om zelf (dus niet via

de overheid) een geschil aan te kaarten bij de WTO.67 

Om deze veranderingen door te kunnen voeren is het,  gezien de uitbreiding van het aantal

WTO leden in de afgelopen 25 jaar,68 verstandig om gelijk�jdig in te ze1en op het veranderen

van het consensussysteem van de WTO naar een systeem waarbij beslissingen mogelijk kunnen

worden gemaakt via een vorm van gekwaliDceerde meerderheidsstemming.69 Een voorbeeld dat

hiervoor  kan  dienen  is  het  gewogen  stemmingssysteem  zoals  dit  gebruikt  wordt  bij  de

bestuursraad van de Wereldbank en het Interna�onaal Monetair Fonds.70 Een andere op�e om

deze wijzigingen te zoeken buiten het kader van de technische Doha-onderhandelingsronde

66 TRIPS staat voor trade-related aspects of interna�onal property rights. 

67 Deze drie op�es worden ook genoemd in Hoekman 2011, 15-17.

68 Sinds 1994 is het aantal lidstaten gegroeid van 128 naar 164. 

69 Voor een bescheiden opzet hiertoe, zie Jones 2015.

70 Dit idee komt uit Hoekman 2011, 8.
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(dat reeds 18 jaar loopt) is om een zogeheten ‘kri�eke massa’ overeenkomst te sluiten, waarbij

een deel van de WTO leden vrijwillig addi�onele afspraken maakt.71

Een  maatregel  die  Nederland  buiten  de  WTO  direct  kan  nemen  is  om  de  capaciteit  te

versterken van de  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), dat Nederlandse bedrijven

van informa�e voorziet over de eventuele bedrijfsrisico’s die gepaard gaan met zaken doen in

China.72 Een eerste stap is echter om een EU-brede campagne te lanceren om de Verenigde

Staten er toe te bewegen om in te stemmen met de aanstelling van nieuwe WTO-rechters,

omdat het WTO geschillenbeslech�ngssysteem anders in 2020 deels zal spaaklopen.73 

Deze beleidsop�es genieten de voorkeur boven het voorkomen van diefstal van intellectueel

eigendom door simpelweg exportrestric�es op te leggen aan Nederlandse bedrijven.74 Zulke

beperkingen zijn namelijk schadelijk voor de Nederlandse economie, wat leidt tot banen- en

welvaartsverlies. Bovendien is het aannemelijk dat Nederlandse bedrijven zelf al zouden zijn

gestopt met leveringen aan Chinese bedrijven als dit het probleem van IP-diefstal kon oplossen.

Waarschijnlijker is dat China in Nederland ontwikkelde technologie ook via andere (Europese,

Noord-Amerikaanse of Azia�sche) kanalen in handen kan krijgen, waardoor de kans klein is dat

exportrestric�es het bedoelde eUect hebben.

Chinese investeringen

Wat betre  de Chinese investeringen moet Nederland dit vanuit liberaal oogpunt in principe

gewoon toestaan. Mochten er concrete verdenkingen zijn dat een in Nederland opererende

Chinese  Drma  de  Nederlandse  wet  overtreedt,  bijvoorbeeld  door  het  bespioneren  van

Nederlandse ingezetenen voor de Chinese overheid, dan is het aan de poli�e en het Openbaar

71 Winsle1 2018, 405.

72 Deze versterking is al ingezet met het verschijnen van de nieuwe Chinano��e in mei dit jaar, maar de

exacte uitwerking hiervan is nog deels ongewis.

73 Reuters 2019a. 

74 Zoals besproken in Dekker en Okano-Heijmans 2019. 
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Ministerie  om hier  een strafrechtelijk  onderzoek naar  te starten.  In  Nederland zijn  actoren

immers zelf verantwoordelijk voor het houden aan de wet, en ziet de overheid alleen toe op de

naleving  ervan.75 Op  grote  schaal  buitenlandse  ondernemingen  ex-ante  uitsluiten  is  dus

overbodig.76 Dit  is  bovendien  onwenselijk,  omdat  dit  het  Nederlandse  investeringsklimaat

schaadt, met welvaartsverlies als gevolg. Als laatste past dergelijk discriminerend gedrag niet in

de Nederlandse open samenleving. 

Er  zijn  twee  uitzonderingen  op  deze  regel.  De  eerste  betre  overnames  waarbij  een

buitenlandse  mogendheid  een  monopolieposi�e  verwer  op  de  Europese  markt,  waardoor

gezonde  marktwerking  wordt  verstoord.  Om   dit  te  bestrijden  bestaan  reeds  mach�ge

ins�tu�es,  zoals  de  Europese  Commissie’s  Directoraat-generaal  Concurren�e,  de  Autoriteit

Financiële Markt en de Autoriteit  Consument en Markt, waardoor verdere wetgeving op dit

moment niet noodzakelijk is. 

Staatssecretaris  Keijzer  van  Economische  Zaken  en  Klimaat  hee  recent  voorgesteld  om

bevoegdheden tegen concurren�everstoring uit te breiden door de Europese Commissie de

macht te geven om niet-Europese staatsgesteunde bedrijven te weren als zij de mededinging

op de Europese markt verstoren of zelfs maar ‘dreigen te verstoren’.77 Deze ruime bevoegdheid

is echter onwenselijk, omdat dit feitelijk de Commissie een vrijbrief gee  om Chinese bedrijven

naar eigen inzicht te gaan uitsluiten.

De tweede  uitzondering  is  dat  de Nederlandse overheid  gemach�gd dient  te  zijn  om een

buitenlandse  investering  te  blokkeren  wanneer  deze  een  concrete  dreiging  vormt  voor  de

75 Voor dit argument zie ook Rademaker, Bindt, Oosterveld en Manen 2018, 11. 

76 Dit sluit aan op het argument van een rapport van de Na�onaal Coördinator Terrorisme en 

Veiligheid, dat stelt dat ‘in de overgrote meerderheid van buitenlandse investeringen in Nederland 

geen sprake zal zijn van een poten�ële na�onale veiligheidsdimensie’ waardoor ‘een overtrokken 

reac�e vermeden [moet] worden’. Na�onaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid 2014, 7.

77 Keijzer 2019a, 4.
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Nederlandse  vrijheid  en  veiligheid.78 Zoals  eerder  beschreven  zou  Beijing  de  posi�e  van

Chinese bedrijven ac�ef op de Nederlandse markt kunnen gebruiken als poli�ek instrument,

bijvoorbeeld  door  Den  Haag  economisch  te  chanteren  of  door  het  bespioneren  van

Nederlandse ingezetenen.79 

Om een dergelijke situa�e te voorkomen zou Nederland  (of de EU) ten eerste generieke (in

plaats  van  sector-speciDeke)  wetgeving  kunnen  opstellen  waarbij  een  organisa�e  wordt

ingesteld die dergelijke zorgwekkende Chinese investeringen kan weren.80 Dit  kan naar  het

voorbeeld  van  de  Verenigde  Staten,  waar  de  Amerikaanse  federale  overheid,  via  de

interdepartementale  Commissie  over  Buitenlandse  Investeringen  in  de  Verenigde  Staten

(CFIUS), gemach�gd is om buitenlandse overnames te weren op grond van de bescherming van

de na�onale veiligheid, waaronder waarborging van de veiligheid van de vitale infrastructuur.81

In maart 2018 leidde dit bijvoorbeeld tot de blokkering van de overname van chipfabrikant

Qualcomm door het Singaporese Broadcom.82 

Eerder  dit  jaar  hee  de Europese  Unie  al  wel  een  voorstel  aangenomen om buitenlandse

investeringen te monitoren,83 maar er bestaat er nog geen na�onale of Europese verplichte

toets waarmee de vrijheid- en veiligheidsrisico’s in kaart worden gebracht en bedrijfsovernames

eventueel verboden kunnen worden. De Autoriteit Consument en Markt is al wel bevoegd om

overnames te blokkeren wanneer dit zou leiden tot een (Chinese) monopolieposi�e, maar deze

78 Dit sluit aan op een passage in het Regeerakkoord van Ru1e III, waarin staat dat “[n]a zorgvuldige 

analyse van risico’s voor na�onale veiligheid kunnen aangewezen bedrijven uit vitale sectoren alleen 

met ac�eve goedkeuring worden overgenomen, zo nodig onder voorwaarden, of beschermd worden 

door het vastleggen van de andere, juiste waarborgen”. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie 2017, 34. 

79 Het leeuwendeel van de Nederlandse vitale infrastructuur, zoals het spoorwegnet, de luchthaven 

Schiphol en de Ro1erdamse haven, staan overigens al onder volledige staatscontrole.

80 Hierbij wijkt dit essay af van het advies in het rapport van de Na�onaal Coördinator Terrorisme en 

Veiligheid (2014, 26), dat juist tegen generieke wetgeving pleit. Maar met China’s interna�onale 

asser�viteit is het veiligheidsprobleem nu echter dermate groot dat deze stap wel degelijk 

gerechtvaardigd is.

81 GriNn 2017.

82 The New York Times 2018.

83 Reuters 2019b. 
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bevoegdheid zou kunnen worden uitgebreid op grond van vrijheids- en veiligheidsredenen. Het

ministerie  van  Economische  Zaken  en  Klimaat  en  het  ministerie  van  Jus��e  en  Veiligheid

werken daarom aan nieuwe wetgeving voor een investeringstoets op gronde van na�onale

veiligheid.84

Een na�onaal toetsingskader, zoals voorgesteld in een rapport van het  The Hague Center for

Strategic  Studies,85 kan  hier  als  opzet  voor  dienen.  Om  protec�onis�sche  tendensen  te

onderdrukken kan Nederland voor de uitvoering hiervan gebruik maken van de OESO-richtlijn

betreUende het opleggen van beperkingen aan buitenlandse investeringen.86 Den Haag zou

hierbij  goed  aan  doen  om  een  eventuele  Nederlandse  CFIUS  juridisch  ona�ankelijk,

transparant en apoli�ek te maken.

Ook zou Nederland speciDeke maatregelen kunnen nemen tegen buitenlandse zeggenschap

over de telecomsector. Deze is namelijk van essen�eel belang voor het func�oneren van de

overheid, het bedrijfsleven en de rest van de maatschappij,  maar hier hee  de overheid nu

rela�ef  weinig  invloed  op.87 Hier  hee  staatssecretaris  Keijzer  van  Economische  Zaken  en

Klimaat op 5 maart 2019 reeds een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. 88 Het is

hierbij echter wel belangrijk om precies te zijn over wat voor soort buitenlandse zeggenschap

(en bij  welke  omstandigheden)  beschouwd wordt  als  ongewenst.  Het  hanteren van een te

ruime deDni�e zou immers leiden tot onnodige inperking van de vrijhandel in de telecomsector,

met welvaartsverlies als gevolg.89

84 Wiebes en Grapperhaus 2019.

85 Rademaker, Bindt, Oosterveld en Manen 2018.

86 Organiza�on for Economic Coopera�on and Development 2009.

87 Ter vergelijknig, de overheid hee  wel verregaande zeggenschap over de water- en energiesector 

(gas en elektriciteit) en stelt het strikte eisen op het gebied van chemie en betalingsverkeer. Zie 

Grapperhaus 2019, 3.

88 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019. 

89 Zie hierover ook het advies in Raad van State 2019.
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Chinese markttoegang

Als  laatste  de  kwes�e  van  toegang  tot  de  Chinese  markt.  Vanuit  het  principe  van

wederkerigheid kan de Europese Unie een verzoek doen aan China om diens regelgeving rond

het betreden van de Chinese markt te versoepelen. Gezien China’s economische voorspoed

zou de vereiste om joint-ventures aan te gaan kunnen vervallen, net als de huidige eisen rond

het  vrijgeven  van de broncode van ICT-bedrijven.  Ook zouden buitenlandse bedrijven  een

eerlijke kans moeten krijgen om mee te dingen naar Chinese openbare aanbestedingen, net

zoals Chinese bedrijven dat krijgen in Europa. 

In  een  ideale  situa�e  zou  de  EU  zelfs  kunnen  aansturen  op  een  Sino-Europees

vrijhandelsakkoord, waarbij de EU met Beijing overeenkomt om de bestaande tarifaire en niet-

tarifaire  handelsbarrières  tussen  de  twee  handelsblokken  zo  veel  mogelijk  op  te  heUen.

Hiermee zouden Nederlandse bedrijven eindelijk volledige toegang krijgen tot de 1,4 miljard

inwoners tellende Chinese markt, inclusief de omvangrijke Chinese openbare aanbestedingen.

In  ruil  hiervoor  zouden  Chinese  bedrijven  onbelemmerde  toegang  krijgen  tot  de Europese

markt,  inclusief  vitale  sectoren zoals  de geplande aanleg van het 5G mobiele netwerk.  Een

belangrijke  voorwaarde hierbij  is  wel  dat de Chinese overheid  haar  steunprogramma’s voor

Chinese  bedrijven  a3ouwt  en  dat  het  een  strikte  scheiding  hanteert  tussen  poli�ek  en

economie.

Mocht  China  geen  gehoor  aan  geven  aan  Nederlandse  (of  Europese)  inspanningen  tot

liberalisering – wat zeer waarschijnlijk is gezien China’s huidige mercan�lis�sche succes – dan

betekent dit niet dat Nederland zijn deuren dient te sluiten voor Chinese bedrijven. Nederland

is  namelijk  nog al�jd  gebaat  bij  zo  vrij  mogelijke  handel  met  China,  omdat  de import  van

goederen en diensten uit China een belangrijke bijdrage levert aan de Nederlandse economie.90

90 Nederlandse consump�e van Chinese producten varieert van vele eenvoudige producten (zoals 

plas�c speelgoed) tot hoogwaardige technologie (zoals mobiele telefoons).
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Dit  is  zelfs  (of  juist)  het  geval  voor  producten die Chinese bedrijven  (bijvoorbeeld  wegens

staatssteun) in Nederland tegen lagere prijzen aanbieden dan dat Nederlandse bedrijven dit zelf

zouden kunnen leveren.

Het sluiten van de Nederlands grenzen voor Chinese bedrijven zou misschien dan wel helpen

om Chinese bedrijfsspionage te reduceren en enkele Nederlandse sectoren een duw in de rug

geven, maar deze economische winst is veel kleiner dan het welvaartsverlies als gevolg van de

beëindiging  van  Nederlandse  toegang  tot  Chinese  producten  en  diensten.  Met  andere

woorden:  het  is  economisch  beter  om  de  huidige  nadelen  van  China’s  mercan�lisme  te

accepteren  dan  om  het  te  bestrijden  met  wederkerigheid  in  de  vorm  van  Nederlands

protec�onisme. Een laatste argument voor de instandhouding van liberaal Nederlands beleid is

dat de kans groter is dat China diens economie liberaliseert wanneer het de voordelen hiervan

kan zien in de Europese Unie dan wanneer Nederland het Chinese protec�onis�sche beleid

overneemt.

Als laatste moet vermeld te worden dat Nederland zich, vanuit liberaal  oogpunt, blijvend in

dient  te  ze1en  op  Chinese  democra�sering,  waaronder  verbeterde  bescherming  van

mensenrechten. Hoewel hier momenteel weinig vooruitzicht op lijkt te zijn, zou Nederland (en

andere landen) veel baat hebben bij zelfs kleine stappen in deze rich�ng. Historisch zijn landen

met  een  democra�sch  poli�ek  systeem namelijk  vaker  voorstander  van  liberale  voorstellen

zoals  versterking  van  het  interna�onaal  recht  en  interna�onale  organisa�es  dan  niet-

democra�sche  landen.  In  dit  opzicht  is  het  verstandig  dat  de Tweede  Kamer  onlangs  het

kabinet  hee  opgeroepen  om  zich  sterk  te  maken  voor  verbetering  van  de  Chinese

mensenrechtensitua�e.91

91 Zie Tweede Kamer 2019.
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Conclusie

De Nederlands-Chinese economische verhoudingen staan op scherp. Een eerste stap om hier

verbetering  in  te  bewerkstelligen  is  om  de  onderlinge  kennis  te  vergroten.  Zoals  een

vooraanstaande Nederlandse China-historicus het verwoordt zijn “China en het Westen in

een race verwikkeld die erom draait elkaars ideeën en strategieën te begrijpen”.92 Dit paper

hee? hier  een bijdrage aan geleverd door  te laten zien dat  de aard van de Nederlandse

zorgen ligt in het feit dat China een mercan�lis�sch economisch buitenlands beleid voert.

Dit  manifesteert  zich  in  vier  prangende  kwes�es:  staatssteun  voor  Chinese  bedrijven,

Chinese  bedrijfsspionage,  strategische  Chinese  investeringen  en  gebrekkige  Nederlandse

toegang tot de Chinese markt. 

Vanuit de liberale theorie van de interna�onale poli�ek hee  dit paper vervolgens laten zien

dat Nederland deze problema�ek het beste kan bestrijden niet door mee te gaan met China’s

mercan�lisme,  maar  vast  te  houden  aan  het  huidige  liberale  bestel  en  deze  trachten  te

versterken. Dit kan onder andere door mondiale vrijhandel na te streven en door intellectueel

eigendom beter  te  beschermen via  de WTO.  Alleen  in  situa�es  de Nederlandse  veiligheid

concreet in het geding komt is het gerechtvaardigd om restric�es op te leggen aan Chinese

handel in investeringen. In alle overige situa�es dient Nederland niet terug te deinzen maar te

leiden op de gewenste weg vooruit. 

De oplossing die dit paper aandraagt is meer genuanceerd dan de toon die sommige poli�eke

par�jen momenteel hanteren. Zoals besproken in de introduc�e is de huidige poli�eke tendens

in de Tweede Kamer (en daarbuiten) sterk in de rich�ng van het afschermen van Nederland

tegen China’s opkomst. Het is begrijpelijk en zelfs wenselijk dat China’s economische opkomst

poli�ci  aanzet tot het heroverwegen van het Nederlandse beleid,  en op sommige gebieden

(zoals wanneer het aankomt op de na�onale veiligheid) is dit geheel gerechtvaardigd. Echter, al

92 Dams 2018, 189.
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te grote protec�onis�sche maatregelen zouden op de lange termijn grote schade brengen aan

de Nederlandse economie.  Een zo open mogelijk  Nederlands  handelsbeleid  is  daarom niet

alleen poli�ek-ideologisch wenselijk,  maar ook in het concrete Nederlandse welvaartsbelang.

Nederland dient dit dan ook met verve te blijven verdedigen, óók in een �jd waarin landen als

de Verenigde Staten, Hongarije, Polen, Rusland en China hier liever van af zouden wijken. 
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