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Vragen van de leden Dekker-Abdulaziz en Sjoerdsma (beiden D66) aan de 
Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «VS verbieden 
producten Huawei en andere Chinese bedrijven: «Onacceptabel risico voor 
nationale veiligheid»» (ingezonden 23 december 2022). 

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht VS verbieden producten Huawei en andere 
Chinese bedrijven: «Onacceptabel risico voor nationale veiligheid»?1 

Vraag 2
Bent u ook ook bekend met de op 13 december 2022 ingediende wetgeving in 
de Verenigde Staten om de toegang van Huawei tot banken te beperken?2 

Vraag 3
Wat vindt de u van de ontwikkelingen in de Verenigde Staten om Huawei en 
andere Chinese bedrijven te beperken in het risico dat zij vormen ten aanzien 
van de nationale veiligheid? Acht u het ook wenselijk om in Nederland 
bedrijfsgebonden beleid te voeren gezien de geconstateerde veiligheidsrisi-
co’s van het land van herkomst? 

Vraag 4
Huawei is geweerd uit het vitale kernnetwerk en tevens zijn bij ministeriële 
regeling nadere eisen opgelegd ten aanzien van te treffen technische en 
organisatorische beveiligingsmaatregelen om de weerbaarheid van hun 
netwerk te verhogen. In de ministeriële regeling is opgenomen dat deze 
maatregelen op 1 oktober 2022 geïmplementeerd moeten zijn. Kunt u 
aangeven of deze maatregelen inmiddels geïmplementeerd zijn? 

1 Volkskrant, 26 november 2022, «Onacceptabel risico voor nationale veiligheid» 
(https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vs-verbieden-producten-huawei-en-andere-
chinese-bedrijven-onacceptabel-risico-voor-nationale-veiligheid~b2a8164ba/).

2 Reuters, 14 december 2022, «U.S. lawmakers introduce bill to restrict Huawei’s access to 
banks» (https://www.reuters.com/world/us/us-lawmakers-introduce-bill-restrict-huaweis-access-
banks-2022-12-14/).
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Vraag 5
Kunt u inzichtelijk maken welke rol Huawei nu inneemt in de rest van het 
vaste en mobiele telecommunicatienetwerk? Is er bekend of daarbij nog 
gebruik gemaakt wordt van technologie van Huawei? 

Vraag 6
Bent u bereid er bij telecomoperators op aan te dringen Huawei te weren uit 
het volledige telecommunicatienetwerk? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 7
Bent u bereid om ook de toegang van Huawei tot Nederlandse banken te 
beperken? Zo nee, waarom niet?
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