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z2020Z15050 

 

(ingezonden 26 augustus 2020) 
 

Vragen van de leden Wiersma en Weverling (beiden VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht 

‘Amsterdamse universiteiten werken samen met omstreden techgigant Huawei’ 

 
 

Vraag 1.  
Bent u bekend met het artikel ‘Amsterdamse universiteiten werken samen met omstreden 

techgigant Huawei’?1 
 

Antwoord: 

Ja.  
 

 
Vraag 2. 

Waarom acht u het verdedigbaar dat de Amsterdamse universiteiten een samenwerking met 

Huawei starten, terwijl veel andere Europese landen dit juist uit de weg gaan? Zijn deze landen 
kritischer? Acht u dat verstandig? 

 
Antwoord: 

Het Nederlands hoger onderwijsstelsel wordt gekenmerkt door een hoge mate van autonomie voor 
de hogescholen en universiteiten. Deze is wettelijk geborgd in de Wet op het hoger onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek (WHW). Het aangaan van een samenwerking is dan ook de 

verantwoordelijkheid van een instelling zelf. Dat betekent dat een universiteit bij elke 
samenwerking, nationaal en internationaal, een gedegen afweging dient te maken van de kansen 

en risico’s die een samenwerking oplevert. Een instelling is daarbij uiteraard gehouden aan 
bestaande wet- en regelgeving. 

  

Binnen Europa is verschil te zien in de manier waarop het hoger onderwijsstelsel in de landen is 
ingericht en welke vrijheden, bevoegdheden en verplichtingen voor instellingen daaruit 

voortvloeien. Gevolg daarvan is dat binnen Europa het beeld niet eenduidig is wat betreft het al 
dan niet aangaan van een samenwerking met Huawei. Er zijn Europese landen waar op nationaal 

niveau samenwerking met Huawei wordt afgehouden, maar er op instellingsniveau wel degelijk 
wetenschappelijke samenwerking met het bedrijf plaatsvindt. Er zijn ook individuele universiteiten 

die zich tegen samenwerking met Huawei hebben uitgesproken.  

 
 

Vraag 3. 
Bent u het met de mening eens dat het onwenselijk is wanneer Chinese bedrijven investeren in 

nieuwe technologieën zoals AI terwijl er onduidelijkheid bestaat over de risico's van een dergelijke 

deal? 
 

Antwoord: 
Het open karakter van onze samenleving vormt de grondslag voor de inrichting van onze 

maatschappij en de basis voor onze welvaart. We zijn zo open mogelijk en beschermen waar 
noodzakelijk.2 Het doen van investeringen in bepaalde, nieuwe technologieën is essentieel voor het 

Nederlands concurrentievermogen op de lange termijn. Het kabinet is zich bewust van nationale 

veiligheidsrisico’s bij bepaalde investeringen, in aanbieders van de vitale processen of bij bepaalde 
ondernemingen die actief zijn op het gebied van hoogwaardige sensitieve technologie. Het kabinet 

werkt daarom aan een investeringstoets op nationale veiligheidsrisico’s.3 Ook is een traject gestart 
om te onderzoeken in hoeverre aanvullende maatregelen gewenst zijn met betrekking tot de 

risico’s voor de (nationale) veiligheid van ongewenste kennis- en technologieoverdracht via de weg 

van (academisch) onderwijs en onderzoek. Daarin onderzoekt het kabinet ook de effectieve 

                                                 
1 Financieel Dagblad, 25 augustus 2020, 'Amsterdamse universiteiten werken samen met omstreden techgigant 
Huawei', https://fd.nl/ondernemen/1355018/amsterdamse-universiteiten-werken-samen-met-omstreden-
techgigant-huawei 
2 Brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat; Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020; 
kamerstuk 30 821, nr. 72 
3 Brief van de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en Justitie en Veiligheid; Tweede Kamer, 
vergaderjaar 2019-2020; kamerstuk 30 821, nr. 97  

https://fd.nl/ondernemen/1355018/amsterdamse-universiteiten-werken-samen-met-omstreden-techgigant-huawei
https://fd.nl/ondernemen/1355018/amsterdamse-universiteiten-werken-samen-met-omstreden-techgigant-huawei
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bescherming van onderzoeks- en onderwijsgebieden met een veiligheidsrelevantie.4 In het najaar 

wordt uw Kamer geïnformeerd over de voortgang hierop.5 

 
Naast deze trajecten beschikt het kabinet ook nu al over een breed instrumentarium ter 

waarborging van publieke belangen. Welk instrument wordt ingezet hangt af van het publieke 
belang dat in het geding is; de context waarin bijvoorbeeld een investering of overname 

plaatsvindt; en de afweging van economische belangen en veiligheidsbelangen. Op 2 juli 2020 

heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat uw Kamer over dit instrumentarium 
geïnformeerd.6 Bovendien kunnen bedrijven en kennisinstellingen een beroep doen op de expertise 

en informatie van relevante onderdelen van de Rijksoverheid. Dit helpt instellingen en bedrijven bij 
het maken van een gedegen afweging tussen de kansen en risico’s, alvorens een besluit te nemen 

over het aangaan van een internationale samenwerking. 
 

 

Vraag 4. 
Klopt het dat u, de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, in een apart gesprek de 

Universiteit van Amsterdam (UvA) 'nadrukkelijk' heeft gewezen op mogelijk grote risico's van de 
deal? Wat zijn de 'grote risico's' van de deal? Staat u daar nog steeds achter? Zo ja, waarom keurt 

u deze samenwerking dan goed? Zo nee, waarom niet? 

 
Antwoord: 

De universiteiten zijn vanuit hun autonomie op grond van de WHW zelf verantwoordelijk voor het 
besluit om – binnen de kaders van bestaande wet- en regelgeving – al dan niet een bepaalde 

(internationale) onderzoekssamenwerking aan te gaan. Het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat heeft geen formele rol bij de goed- dan wel afkeuring daarvan, net zomin als de minister 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

 
De Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU) hebben OCW en EZK in een 

vroegtijdig stadium geïnformeerd over de voorgenomen samenwerking met Huawei Finland.7 De 
UvA heeft, mede namens de VU, met medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat gesproken over de samenwerking. Evenals in een vervolggesprek met de Nationaal 

Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Algemene Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst (AIVD) en OCW zijn daarbij verschillende aspecten van de samenwerking aan bod 

gekomen. In de gesprekken met de universiteiten is gesproken over de kansen voor innovatie en 
wetenschappelijk onderzoek en is gewezen op mogelijke risico’s, zoals die naar voren komen in de 

recente jaarverslagen van de AIVD8 en de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD).9 De 
instellingen is nadrukkelijk verzocht om al deze aspecten mee te nemen in hun afweging. 

 

 
Vraag 5. 

Hoe verhoudt de samenwerking van de Amsterdamse universiteiten met Huawei zich met de 
beleidsnotitie Nederland-China van het kabinet? Klopt het dat Nederlandse universiteiten daarin 

expliciet werden gewaarschuwd voor de 'geopolitieke powerplay' van China a ls het gaat met 

buitenlandse kennis en technologie? Waarom keurt u in dat licht deze samenwerking dan goed? 
 

Antwoord: 
In de kabinetsnotitie ‘Nederland-China: Een nieuwe balans’ wordt geconstateerd dat China 

academische samenwerking inzet om belangrijke informatie en technologieën te verwerven. Dit 
brengt het risico van ongewilde kennis- en technologieoverdracht van Nederland naar China met 

zich mee. Daarom onderstreept deze kabinetsnotitie het belang van het maken van een afweging 

tussen de kansen en de risico’s van de samenwerking op de korte en de lange termijn.  

                                                 
4 Brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat; Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020; 
kamerstuk 30 821, nr. 99 
5 Antwoord op vragen van de leden Wiersma en Yesilgöz-Zegerius over het bericht ‘Spionnen op de loer: 
“vooral China aast op vaccinkennis”’; Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020; Kamervragen (Aanhangsel) nr. 
2020D32441 
6 Brief aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat; Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020; 
kamerstuk 30 821, nr. 115 
7 De overeenkomst is getekend met Huawei Finland. In de beantwoording wordt Huawei aangehouden als het 
om Huawei in het algemeen gaat. Daar waar het specifiek de samenwerkingsovereenkomst van de UvA en VU 
betreft, zal Huawei Finland worden genoemd.   
8 Jaarverslag AIVD, 2019, https://www.aivd.nl/onderwerpen/jaarverslagen/jaarverslag-2019/ 
9 Jaarverslag MIVD, 2019, https://www.defensie.nl/downloads/jaarverslagen/2020/04/30/jaarverslag-mivd  

https://www.aivd.nl/onderwerpen/jaarverslagen/jaarverslag-2019/spionage-en-ongewenste-buitenlandse-inmenging
https://www.defensie.nl/downloads/jaarverslagen/2020/04/30/jaarverslag-mivd
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De universiteiten zijn vanuit hun autonomie op grond van de WHW zelf verantwoordelijk voor het 

besluit om – binnen de kaders van bestaande wet- en regelgeving – al dan niet een bepaalde 

(internationale) onderzoekssamenwerking aan te gaan. Een hulpmiddel daarbij is de ‘Checklist voor 
samenwerking met Chinese Academische en Kennisinstellingen’ van het Den Haag Centrum voor 

Strategische Studies (HCSS).10 De Nederlandse overheid kan kennisinstellingen in voorkomende 
gevallen bijstaan bij het maken van die afweging, onder andere door middel van informatie-

uitwisseling en kennisdeling. De VU en de UvA hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 

Naast het toepassen van de HCSS-checklist, hebben zij gesproken met EZK, OCW, AIVD en NCTV. 
In die gesprekken zijn de verschillende aspecten van de samenwerking tevens tegen het licht van 

de kabinetsnotitie over China gehouden.11 Van goed- of afkeuring door de overheid van 
(internationale) samenwerkingsovereenkomsten die kennisinstellingen sluiten is evenwel geen 

sprake.  
Het kabinet onderzoekt momenteel welke aanvullende maatregelen wenselijk zijn om ongewenste 

kennis- en technologieoverdracht langs de weg van onderwijs en onderzoek tegen te gaan, gericht 

op het vergroten van de (kennis)veiligheid. Dit proces is eerder reeds genoemd in de beleidsreactie 
op het rapport van het Rathenau Instituut ‘Kennis in het Vizier’.12 Dat betreft landenneutrale 

maatregelen. Het kabinet zal uw Kamer dit najaar nader informeren over de voortgang op dit 
proces en de mogelijkheid om eventuele nieuwe toetsingscriteria en maatregelen toe te passen op 

de huidige casus. Tevens zal het kabinet uw Kamer dit najaar informeren over haar visie op de 

Nederlandse positie ten opzichte van China op het vlak van onderwijs en wetenschap.13  
 

 
Vraag 6. 

Hoe beoordeelt u de stellingname van de universiteiten dat men zeker weet dat kennis niet bij de 
Chinese regering terecht komt? Hoe hard is deze garantie en waar is deze op gebaseerd? Bent u 

het met de mening eens dat wanneer veiligheid niet kan worden gegarandeerd, deze 

samenwerking onverstandig is? Hoe garandeert u dat onderzoekers en studenten hun werk veilig 
kunnen doen en niet hoeven te vrezen voor Chinese spionage? 

 
Antwoord: 

De VU en UvA geven aan dat in de overeenkomst is opgenomen dat zij de onderzoeksresultaten 

vrijelijk kunnen publiceren. In geval van publicatie zijn de onderzoeksresultaten voor iedereen 
toegankelijk. Vanuit het oogpunt van academische vrijheid en het streven naar open access van 

wetenschappelijke publicaties, acht het kabinet het van groot belang dat dit is geborgd. Voor het 
kabinet mag de veiligheid van onderzoekers en studenten nooit ter discussie staan. Ook dienen 

instellingen zich terdege bewust te zijn van het risico van ongewenste kennisoverdracht. In het 
onderhavige geval gaat het om een samenwerking die wordt aangegaan ten behoeve van de 

kennisontwikkeling op het gebied van meertalig en multimodaal zoeken in informatie voor 

consumenten, welke een civiele toepassing mogelijk maakt (zoals een zoekmachine). De UvA en 
VU laten weten dat zij maatregelen hebben getroffen om de veiligheid van hun onderzoekers, data 

en systemen te waarborgen (onder meer geen toegang tot netwerken en laboratoria voor 
werknemers van Huawei Finland). Als bedrijf dat in Europa actief is, valt Huawei Finland onder de 

Europese gegevensbeschermingswetgeving (GDPR). Een pre-DPIA check (Data Protection Impact 

Assessment) voor de data van het project is met succes doorlopen, zo laten de UvA en de VU 
weten. De instellingen zullen in het verdere verloop van het onderzoek deze aspecten scherp 

blijven monitoren. 
 

Het kabinet onderschrijft het belang van het vergroten van kennisveiligheid. Daarom onderzoekt 
het kabinet momenteel welke aanvullende maatregelen opportuun zijn om ongewenste kennis- en 

technologieoverdracht langs de weg van onderwijs en onderzoek tegen te gaan, gericht op het 

vergroten van de (kennis)veiligheid. Dit proces is eerder reeds genoemd in de beleidsreactie op het 
rapport van het Rathenau Instituut ‘Kennis in het Vizier’.14 

 
 

 

                                                 
10 HCSS, 31 januari 2019, ‘Checklist for Collaboration with Chinese Universities and Other Research 
Institutions’, https://hcss.nl/report/checklist-collaboration-chinese-universities-and-other-research-institutions 
11 Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken; Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019; kamerstuk 35 207, 
nr. 1   
12 Rathenau Instituut: Kennis in het vizier. De gevolgen van de digitale wedloop voor de publieke 
kennisinfrastructuur, 20 december 2019, kamerstuk 30821, nr. 99 (bijlage) 
13 Aanbiedingsbrief bij rapport over China’s invloed op onderwijs in Nederland; Tweede Kamer, 3 juli 2020  
14 Rathenau Instituut: Kennis in het vizier. De gevolgen van de digitale wedloop voor de publieke 
kennisinfrastructuur, 20 december 2019, kamerstuk 30821, nr. 99 (bijlage) 

https://hcss.nl/report/checklist-collaboration-chinese-universities-and-other-research-institutions
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Vraag 7. 

Hoe staat het met de uitvoering van de motie van de leden Van der Molen en Wiersma die de 
regering verzoekt te onderzoeken of China dient te worden toegevoegd aan de lijst met landen 

waar de taskforce toezicht studenten en onderzoekers risicolanden zich over buigt? Wanneer kan 
de Kamer hier de resultaten van verwachten? Indien China wordt toegevoegd aan de lijst met 

risicolanden, wat betekent dat voor de samenwerking van de Amsterdamse universiteiten met 

Huawei?15 
 

Antwoord: 
Zoals reeds gemeld in de notitie “Nederland-China: een nieuwe balans” is het kabinet zich bewust 

van het risico op ongewilde kennisoverdracht van Nederland naar China op gebieden die van 
fundamenteel belang zijn voor Nederland, of die serieuze consequenties hebben voor de 

bescherming van Nederlandse en/of universele waarden, dan wel de economische of nationale 

veiligheid.16 Het kabinet zal de Kamer dit najaar nader informeren over de stand van zaken bij het 
proces om te komen tot aanvullende maatregelen om ongewenste kennis- en 

technologieoverdracht naar derde landen langs de weg van onderwijs en onderzoek tegen te gaan 
en over de mogelijkheid om eventuele nieuwe toetsingscriteria en maatregelen toe te passen op de 

huidige casus. Dat proces is eerder genoemd in de beleidsreactie op het rapport van het Rathenau 

Instituut ‘Kennis in het Vizier’.17 De motie van de leden Van der Molen en Wiersma zal daarbij 
worden betrokken.  

 
 

Vraag 8. 
Wat is uw reden om het besluit volledig bij de universiteiten te leggen? Waarom is het zo dat er op 

dit gebied geen sectorale toezichthouder is, zoals wel het geval is bij andere sectoren? Bent u van 

mening dat het een mogelijkheid is om een sectorale toezichthouder in te stellen om de veiligheid 
te garanderen? Welke andere mogelijkheden ziet u? 

 
Antwoord: 

Zie het antwoord op vraag 1: het Nederlands hoger onderwijsstelsel kenmerkt zicht door een grote 

mate van autonomie voor de universiteiten en hogescholen. Deze is wettelijk geborgd in de Wet op 
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De sector heeft zich gecommitteerd 

aan verschillende (gedrags)codes, zoals de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke 
integriteit18 en de Code goed bestuur universiteiten.19 Ook is er het Platform Integrale Veiligheid 

Hoger Onderwijs (IV-HO), waarbinnen universiteiten kennis en ervaringen delen over 
veiligheidsgerelateerde onderwerpen. 

  

Wat het toezicht betreft, ziet de Inspectie van het Onderwijs toe op de naleving van de wettelijke 
bepalingen met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie ervan. Daaronder 

wordt ook verstaan het borgen van de academische vrijheid van onderwijs en onderzoek. 
Daarnaast is er de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), verantwoordelijk voor het 

accrediteren van opleidingen. Het niet of onvoldoende borgen van de academische vrijheid door 

een instelling weegt mee bij de beoordeling van de kwaliteit van een opleiding en kan daarmee 
aanleiding zijn om geen accreditatie te verlenen of om deze in te trekken.  

Het kabinet zal de Kamer dit najaar nader informeren over de stand van zaken bij het proces om te 
komen tot aanvullende maatregelen om ongewenste kennis- en technologieoverdracht langs de 

weg van onderwijs en onderzoek tegen te gaan. Het onderzoeken van de vraag of aanvullend 
toezicht opportuun is, kan deel uitmaken van dit proces.   

 

 
 

                                                 
15 Motie van de leden Van der Molen en Wiersma; Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020; kamerstuk 31 288, 
nr. 858 
16 Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken; Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019; kamerstuk 35 207, 
nr. 1   
17 Brief met beleidsreactie op rapport ‘Kennis in het vizier’; Tweede Kamer, 20 december 2019, kamerstuk 

30821, nr. 99 
18 VSNU, 2018, ‘Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit’, 

https://www.vsnu.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integriteit%
202018.pdf 

19 VSNU, 22 november 2019, ‘Code Goed Bestuur’,  
https://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Governance/VSNU_CodeGoedBestuur_Nederlands_definiti
ef_11122019.pdf  

https://www.vsnu.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integriteit%202018.pdf
https://www.vsnu.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integriteit%202018.pdf
https://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Governance/VSNU_CodeGoedBestuur_Nederlands_definitief_11122019.pdf
https://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Governance/VSNU_CodeGoedBestuur_Nederlands_definitief_11122019.pdf
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Vraag 9. 
Bent u bereid om met de universiteiten in gesprek te gaan over of het niet verstandiger is om deze 

samenwerking te stoppen? Welke verdere stappen kunnen worden gezet om meer garanties en 
grip te krijgen op dit soort samenwerkingen?  

 

Antwoord: 
De Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU) hebben OCW en EZK in een 

vroegtijdig stadium geïnformeerd over de voorgenomen samenwerking met Huawei Finland. In 
gesprekken van de UvA en de VU met de AIVD, NCTV, EZK en OCW, zijn - naast de kansen voor 

innovatie en wetenschappelijk onderzoek -  de risico’s en aandachtspunten bij deze voorgenomen 
onderzoekssamenwerking aan bod gekomen. Net als voor alle kennisinstellingen, geldt dat de 

afweging en het besluit om een (internationale) samenwerking aan te gaan de 

verantwoordelijkheid is van de instellingen zelf. 
  

Het kabinet is geregeld in gesprek met kennistellingen over het vergroten van kennisveiligheid. Op 
1 oktober jl. is een nieuwe dialoogronde van start gegaan waarin wordt gesproken met 

afzonderlijke instellingen voor hoger onderwijs, de NWO- en KNAW-onderzoeksinstituten, de 

instellingen voor toegepast onderzoek (TO2-instellingen), de relevante koepelorganisaties en het 
Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO). Daarin wordt o.a. gesproken over mogelijke 

risico’s op ongewenste kennisoverdracht bij internationale samenwerking en hoe instellingen en 
overheid de kennisveiligheid kunnen vergroten.  

Dit najaar zal het kabinet de Kamer nader informeren over de stand van zaken bij het proces om te 
komen tot aanvullende maatregelen om ongewenste kennis- en technologieoverdracht langs de 

weg van onderwijs en onderzoek tegen te gaan en over de mogelijkheid om eventuele nieuwe 

toetsingscriteria en maatregelen toe te passen op de huidige casus. 
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2020Z15053 

 

(ingezonden 26 augustus 2020) 
 

Vragen van de leden Verhoeven, Belhaj en Sjoerdsma (allen D66) aan de ministers van Justitie en 
Veiligheid, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over het 

bericht ‘Amsterdamse universiteiten werken samen met omstreden techgigant Huawei’. 

  
 

Vraag 1. 
Bent u bekend met het bericht ‘Amsterdamse universiteiten werken samen met omstreden 

techgigant Huawei’?20  
  

Antwoord: 

Ja. 
 

 
Vraag 2. 

Kunt u toelichten waarom Huawei, onder andere op voorspraak van de inlichtingendiensten, deels 

geweerd wordt bij de kritieke infrastructuur rond 5G in Nederland maar niet in samenwerking met 
universiteiten zoals de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit? 

  
Antwoord: 

Het kabinet is extra alert waar het gaat om mogelijke risico’s voor de vitale infrastructuur. Voor de 
telecomnetwerken is een risicoanalyse uitgevoerd door de Taskforce Economisch Veiligheid, met 

medewerking van de drie grote telecomaanbieders. Uw Kamer is op 1 juli 2019 geïnformeerd over 

de uitkomsten hiervan.21 Op basis van deze risicoanalyse wordt een aantal maatregelen genomen 
door het kabinet. Een van deze maatregelen is de mogelijkheid om een aanbieder van een 

openbaar elektronisch communicatienetwerk of –dienst te kunnen verplichten om in bepaalde 
onderdelen van diens netwerk of bijbehorende faciliteiten, uitsluitend gebruik te maken van 

producten of diensten van een andere dan de daarbij door de minister genoemde partij. Momenteel 

worden de beschikkingen, waarin telecomaanbieders worden verplicht in de kritieke onderdelen 
geen gebruik te maken van producten of diensten van daarin genoemde partijen, voorbereid.   
  
De betreffende onderzoekssamenwerking tussen de VU en UvA en Huawei Finland22 heeft geen 

betrekking op de vitale infrastructuur. De universiteiten zijn vanuit hun autonomie op grond van de 
WHW zelf verantwoordelijk voor het besluit om – binnen de kaders van bestaande wet- en 

regelgeving – al dan niet een bepaalde (internationale) onderzoekssamenwerking aan te gaan. 

Evenwel is door medewerkers van EZK, evenals in een vervolggesprek door de NCTV, de AIVD en 
OCW met de universiteiten gesproken over verschillende aspecten van de samenwerking. Er is 

gesproken over de kansen voor innovatie en wetenschappelijk onderzoek en er is gewezen op 
mogelijke risico’s, zoals die naar voren komen in de recente jaarverslagen van de AIVD en de 

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). De instellingen is nadrukkelijk verzocht om al 

deze aspecten mee te nemen in hun afweging. 
 

 
Vraag 3. 

Kunt u toelichten wat nu de Nederlandse aanpak en benadering is ten opzichte van samenwerking 
met bedrijven die onder invloed staan van buitenlandse overheden, zoals Huawei? 

  

Antwoord: 
Van alle Nederlandse bedrijven wordt verwacht dat zij bij het internationaal zakendoen handelen in 

lijn met de OESO-Richtlijnen23 en UN Guiding Principles on Business and Human Rights.24 Dit 

                                                 
20 Het Financieele Dagblad, 25 augustus 2020, "Amsterdamse universiteiten werken samen met omstreden 
techgigant Huawei", https://fd.nl/ondernemen/1355018/amsterdamse-universiteiten-werken-samen-met-
omstreden-techgigant-huawei  
21 Brief Maatregelen bescherming telecomnetwerken en 5G, 1 juli 2019, Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-
2019, Kamerstuk 30821 nr. 92 
22 De overeenkomst is getekend met Huawei Finland. In de beantwoording wordt Huawei aangehouden als het 
om Huawei in het algemeen gaat. Daar waar het specifiek de samenwerkingsovereenkomst van de UvA en VU 
betreft, zal Huawei Finland worden genoemd.   
23 OESO, 2011, ‘De OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen’, https://www.oesorichtlijnen.nl/   
24 United Nations, 2011, ‘Guiding Principles on Business and Human Rights’, 
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf     

https://fd.nl/ondernemen/1355018/amsterdamse-universiteiten-werken-samen-met-omstreden-techgigant-huawei
https://fd.nl/ondernemen/1355018/amsterdamse-universiteiten-werken-samen-met-omstreden-techgigant-huawei
https://www.oesorichtlijnen.nl/
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
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betekent dat zij in relatie tot hun waardeketens mogelijke risico’s – waaronder eventuele risico’s 

die verband houden met samenwerking met bedrijven die onder invloed staan van buitenlandse 

overheden – dienen te identificeren en te voorkomen of aan te pakken. De Nederlandse 
kennisinstellingen hebben zich o.a. gecommitteerd aan de Nederlandse gedragscode 

wetenschappelijke integriteit. Het is echter aan Nederlandse bedrijven en instellingen zelf om te 
beslissen of zij wel of niet met bepaalde bedrijven in zee gaan. Zij kunnen zich daarbij laten 

informeren door relevante onderdelen van de Rijksoverheid. Wanneer een bedrijf of kennisinstelling 

aanspraak wil maken op het bedrijfsleveninstrumentarium van Buitenlandse Zaken, wordt het 
bedrijf door de uitvoeringspartner geïnformeerd over kansen en risico’s met betrekking tot 

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO), geadviseerd over de 
implementatie van IMVO, beoordeeld op IMVO-aspecten in hun aanvragen en gemonitord op IMVO 

gedurende de looptijd van projecten. Het kabinet is zich bewust van nationale veiligheidsrisico’s bij 
bepaalde investeringen, in aanbieders van de vitale processen of bij bepaalde ondernemingen die 

actief zijn op het gebied van hoogwaardige sensitieve technologie. Het kabinet werkt daarom onder 

andere aan een (landenneutrale) investeringstoets op nationale veiligheidsrisico’s.25  
 

 
Vraag 4. 

Klopt het dat andere Europese lidstaten strenger optreden tegen samenwerkingen tussen Huawei 

en universiteiten? 
  

Antwoord: 
Binnen Europa is verschil te zien in de manier waarop het hoger onderwijsstelsel in de landen is 

ingericht en welke vrijheden, bevoegdheden en verplichtingen voor instellingen daaruit 
voortvloeien. Gevolg daarvan is dat binnen Europa het beeld niet eenduidig is wat betreft het al 

dan niet aangaan van een samenwerking met Huawei. Er zijn Europese landen waar op nationaal 

niveau samenwerking met Huawei wordt afgehouden, maar er op instellingsniveau wel degelijk 
wetenschappelijke samenwerking met het bedrijf plaatsvindt. Er zijn ook individuele universiteiten 

die zich tegen samenwerking met Huawei hebben uitgesproken.  
 

 

Vraag 5. 
Deelt u de mening dat de wijze waarop het kabinet keuzes maakt omtrent risico’s van 

technologische inmenging door buitenlandse bedrijven - zoals bij het weren van software van 
Kaspersky, de aangehouden exportvergunning van ASML en de beperkingen van leveranciers bij 

vitale infrastructuur rondom 5G - binnen een duidelijk kader horen plaats te vinden dat 
controleerbaar is voor de Kamer?  

 

Antwoord:  
Het kabinet werkt aan het tegengaan van statelijke dreigingen, zoals gemeld in de brief aan uw 

Kamer.26 Het kabinet is zich bewust van nationale veiligheidsrisico’s bij zowel het inzetten van 
(producten of diensten) van bepaalde partijen, als investeringen vanuit bepaalde partijen in de 

vitale infrastructuur of bij ondernemingen die actief zijn op het gebied van hoogwaardige sensitieve 

technologie. Daarom werkt het kabinet onder andere aan een (landenneutrale) investeringstoets op 
nationale veiligheidsrisico’s.1 

Dit onderwerp en de in de vraag genoemde onderwerpen, vallen onder de verantwoordelijkheden 
van verschillende ministers. Zij zullen uw Kamer daarover op de gebruikelijke manier blijven 

informeren.  
 

 

Vraag 6. 
Is er een algemeen kader op basis waarop beslissingen tot (technologische) samenwerking met 

buitenlandse bedrijven die onder invloed staan van buitenlandse overheden gemaakt worden? Zo 
nee, waarom niet? 

 

Antwoord:  
Nederlandse bedrijven en (kennis)instellingen die goederen of technologie ontwikkelen of 

produceren met zowel civiele als militaire toepassing (dual use technologie) zijn gehouden aan 
wet- en regelgeving op het gebied van exportcontrole. Indien (gevoelige) technologie wordt 

                                                 
25 Brief van de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en Justitie en Veiligheid; Tweede Kamer, 
vergaderjaar 2019-2020; kamerstuk 30 821, nr. 97   
26 Brief van de minister van Justitie en Veiligheid; d.d. 18 april 2019, Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 
kamerstuk 30 821, nr. 72 
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geëxporteerd die voorkomt op de lijsten van de gecontroleerde goederen en technologie van de EU 

Dual use Verordening (EUR428/2009) is een exportvergunning vereist. Universiteiten zijn ook 

gehouden aan wet- en regelgeving op het gebied van exportcontrole. Daarnaast werkt het kabinet 
aan een investeringstoets op nationale veiligheidsrisico’s. Naast aanbieders van vitale processen en 

vitale infrastructuur, worden ook bedrijven die werken op het gebied van hoogwaardige sensitieve 
technologie onder de reikwijdte hiervan gebracht. Voor deze categorie worden de bestaande 

multilaterale kaders voor exportcontrole zoals hierboven beschreven als uitgangspunt gehanteerd. 

 
Vraag 7. 

Kunt u deze vragen elk afzonderlijk beantwoorden? 
 

Antwoord: 
Ja.  
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2020Z15103 

 

(ingezonden 27 augustus 2020) 
 

Vragen van de leden Van der Molen en Van den Berg (beiden CDA) aan de ministers van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de 

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht 'Amsterdamse universiteiten 

gaan samenwerken met Huawei'27 
 

 
Vraag 1. 

Bent u bekend met het bericht 'Amsterdamse universiteiten gaan samenwerken met Huawei'? 28  
 

Antwoord: 

Ja.  
 

 
Vraag 2. 

Klopt het dat de Nederlandse veiligheidsdiensten goedkeuring hebben gegeven aan deze 

samenwerking? In hoeverre is hierbij meegewogen dat er bij AI sprake is van dual use 
technologie? 

 
Antwoord: 

De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben geen rol in het goed- of afkeuren van 
dergelijke samenwerkingen. Het aangaan van samenwerkingen is een verantwoordelijkheid van 

instellingen zelf. Wel kunnen de AIVD en NCTV adviseren over mogelijke risico ’s, zoals dat is 

gedaan bij de betrokken universiteiten.  
De UvA en de VU hebben OCW en EZK in een vroegtijdig stadium geïnformeerd over de 

voorgenomen samenwerking met Huawei Finland. Vervolgens hebben diverse gesprekken 
plaatsgevonden, zowel door medewerkers van EZK als later door de NCTV, de AIVD en OCW. Er 

gesproken over de kansen voor innovatie en wetenschappelijk onderzoek en er is gewezen op 

mogelijke risico’s, zoals die naar voren komen in de recente jaarverslagen van de AIVD en de 
Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). De instellingen is nadrukkelijk verzocht om al 

deze aspecten mee te nemen in hun afweging. 
 

Artificial Intelligence als wetenschaps- en toepassingsgebied is zeer breed en valt als zodanig niet 
als geheel binnen de kaders van dual use-goederen zoals die onder exportcontrole wetgeving is 

gedefinieerd. Deze onderzoekssamenwerking is gericht op kennisontwikkeling op het gebied van 

meertalig en multimodaal zoeken in informatie voor consumenten, welke een civiele toepassing 
mogelijk maakt (zoals een zoekmachine). De onderzoeksresultaten worden open access 

gepubliceerd en zijn daarmee voor een ieder toegankelijk.  
 

 

Vraag 3. 
Is het standaard dat u, de minister van OCW, universiteiten die samen willen werken met Chinese 

bedrijven, organisaties en overheden doorverwijst naar de AIVD? Zo nee, wat is de aanleiding om 
dit in dit specifieke geval te doen? Op welke gronden heeft u de samenwerking beoordeeld en 

goedgekeurd? Welke rol speelt de nationale veiligheid hierbij? In hoeverre is hierbij meegewogen 
dat er bij AI sprake is van dual use technologie? Kunt u aangeven of hier een vaste procedure voor 

afgesproken is en kunnen de relevante documenten met betrekking tot de beoordeling met de 

Kamer worden gedeeld? 
 

Antwoord: 
Het Nederlands hoger onderwijsstelsel kenmerkt zich door een hoge mate van autonomie voor de 

hogescholen en universiteiten. Deze is wettelijk geborgd in de Wet op het hoger onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek (WHW). Het aangaan van een samenwerking is dan ook de 
verantwoordelijkheid van een instelling zelf – rekening houdend met bestaande wet- en 

                                                 
27 Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Wiersma en Weverling (beiden 
VVD), ingezonden 26 augustus (vraagnummer 2020Z15050) en van de leden Verhoeven, Belhaj en Sjoerdsma 
(allen D66), ingezonden 26 augustus (vraagnummer 2020Z15053). 
28 Financieele Dagblad, 25 augustus 2020, 'Amsterdamse universiteiten werken samen met omstreden 
techgigant Huawei', https://fd.nl/ondernemen/1355018/amsterdamse-universiteiten-werken-samen-met-
omstreden-techgigant-huawei 

https://fd.nl/ondernemen/1355018/amsterdamse-universiteiten-werken-samen-met-omstreden-techgigant-huawei
https://fd.nl/ondernemen/1355018/amsterdamse-universiteiten-werken-samen-met-omstreden-techgigant-huawei
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regelgeving. Universiteiten dienen bij elke samenwerking, nationaal en internationaal, een gedegen 

afweging te maken van de kansen en risico’s die een samenwerking oplevert. Daarbij kunnen zij in 

voorkomende gevallen een beroep doen op de expertise en informatie van relevante onderdelen 
van de Rijksoverheid. Dat moedigt het kabinet ook aan, maar daar is geen standaardprocedure 

voor.  
In het onderhavige geval hebben de betrokken universiteiten van deze mogelijkheid gebruik 

gemaakt, door in een vroegtijdig stadium de voorgenomen samenwerking bij OCW en EZK te 

melden. Vervolgens heeft OCW de universiteiten naar de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
verwezen. De reden voor doorverwijzing naar de diensten was de UvA en de VU in staat te stellen 

de juiste kennis en informatie mee te nemen bij het maken van hun afweging. 
Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden, zowel door medewerkers van EZK als later door de 

NCTV, de AIVD en OCW. Er gesproken over de kansen voor innovatie en wetenschappelijk 
onderzoek en er is gewezen op mogelijke risico’s, zoals die naar voren komen in de recente 

jaarverslagen van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen 

en Veiligheidsdienst (MIVD). De instellingen is verzocht om al deze aspecten mee te nemen in hun 
afweging. Echter, de minister van OCW, noch een andere minister, heeft een formele rol in het 

beoordelen en goed- of afkeuren van samenwerkingsovereenkomsten van individuele instellingen.  
 

 

Vraag 4. 
Op welke gronden heeft u, de staatssecretaris van EZK, de samenwerking beoordeeld en 

goedgekeurd? Welke rol speelt de nationale veiligheid hierbij? In hoeverre is hierbij meegewogen 
dat er bij AI sprake is van dual use technologie? Kunt u aangeven of hier een vaste procedure voor 

afgesproken is en kunnen de relevante documenten met betrekking tot de beoordeling met de 
Kamer worden gedeeld? 

 

Antwoord: 
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft geen formele rol bij de beoordeling en 

goed- dan wel afkeuring van samenwerkingen in wetenschappelijk onderzoek. Van 
beoordelingsdocumenten is dan ook geen sprake.  

De UvA heeft, mede namens de VU, nadat zij op eigen initiatief OCW en EZK over de voorgenomen 

samenwerking met Huawei Finland hebben geïnformeerd, gesproken met medewerkers van het 
ministerie van EZK en later met de NCTV, de AIVD en OCW. Er gesproken over de kansen voor 

innovatie en wetenschappelijk onderzoek en er is gewezen op mogelijke risico’s, zoals die naar 
voren komen in de recente jaarverslagen van de AIVD en de MIVD. De instellingen is  nadrukkelijk 

verzocht om al deze aspecten mee te nemen in hun afweging. 
 

 

Vraag 5. 
Wat zou u (de AIVD, de staatssecretaris van EZK en de minister van OCW) kunnen doen indien een 

hoger onderwijsinstelling een ongewenste samenwerking in het kader van de nationale veiligheid 
aangaat? 

 

Antwoord: 
Het Nederlands hoger onderwijsstelsel kent een hoge mate van autonomie voor de instellingen. 

Deze is wettelijk geborgd in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).  
Universiteiten dienen bij elke samenwerking, nationaal en internationaal, een gedegen afweging te 

maken van de kansen en risico’s die een samenwerking oplevert. Een instelling is daarbij gehouden 
aan bestaande wet- en regelgeving, zoals de exportcontroleregimes, de EU Dual use verordening 

en sanctieregelgeving.29 

 
Bij het aangaan van een internationale samenwerking kunnen instellingen, ongeacht het land 

waaruit de beoogde samenwerkingspartner afkomstig is, in voorkomende gevallen een beroep 
doen op de expertise en informatie van relevante onderdelen van de Rijksoverheid. De overheid zal 

de mogelijke risico’s bij de samenwerking helder benoemen. Uiteindelijk blijft het nemen van het 

besluit over het wel of niet aangaan van een samenwerking aan de instelling zelf. Noch voor de 
AIVD, de staatssecretaris van EZK of de minister van OCW, is er sprake van een formele rol in het 

goedkeuren of afkeuren van een samenwerking. 
 

Het kabinet onderzoekt momenteel welke aanvullende maatregelen wenselijk zijn om ongewenste 

kennis- en technologieoverdracht langs de weg van onderwijs en onderzoek tegen te gaan, gericht 
op het vergroten van de (kennis)veiligheid. Dit proces is eerder reeds genoemd in de beleidsreactie 

                                                 
29 Voor een overzicht van thans geldende EU-sancties, zie: https://www.sanctionsmap.eu 

https://www.sanctionsmap.eu/
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op het rapport van het Rathenau Instituut ‘Kennis in het Vizier’.30 Het kabinet zal uw Kamer dit 

najaar nader informeren over de voortgang op dit proces en de mogelijkheid om eventuele nieuwe 

toetsingscriteria en maatregelen toe te passen op de huidige casus. 
 

 
Vraag 6. 

Wat geeft Huawei aan als belang om te investeren in kennis op het gebied van AI als zij noch over 

de data noch over een exclusiviteitsrecht zou beschikken? 
 

Antwoord: 
Huawei geeft aan dat samenwerking met universiteiten over de hele wereld een essentieel 

onderdeel vormt van de R&D-strategie van het bedrijf. Dit onderzoek leidt tot innovatie en het 
creëren van bruikbare technologie. Het onderzoekproject naar zoektechnologie van de volgende 

generatie (‘next generation search technology’) heeft voor Huawei tot doel de kwaliteit van de 

zoekresultaten voor de gebruiker te verhogen. 
  

Als belang om deze samenwerking met de Amsterdamse universiteiten aan te gaan geeft Huawei 
Finland aan dat het als eerste recht heeft op toegang tot de onderzoeksresultaten zoals 

gepubliceerd, en dus een 'first mover advantage' heeft. Ook heeft Huawei Finland er belang bij dat 

in groter verband kennis kan worden genomen van de onderzoeksresultaten. Daarmee wordt het 
bredere kennisecosysteem in Nederland en daarbuiten versterkt. De universiteiten waarmee 

Huawei Finland samenwerkt, hebben de volledige vrijheid om de resultaten van hun werk te 
publiceren, en behouden het recht om de technologie te gebruiken voor hun toekomstige 

onderzoeksprojecten. 
 

 

Vraag 7. 
Welke garanties zijn er getroffen op het vlak van academische vrijheid in de overeenkomst tussen 

instellingen en Huawei? Kan de overeenkomst openbaar worden gemaakt en met de Kamer worden 
gedeeld? 

 

Antwoord: 
De UvA en VU geven aan dat in de overeenkomst is vastgelegd dat zij de onderzoeksresultaten 

vrijelijk kunnen publiceren. Deze worden open access gepubliceerd en daarmee voor een ieder 
toegankelijk. Het onderzoek wordt uitgevoerd door promotiestudenten en postdocs die in dienst 

zijn van de universiteiten. De UvA en VU laten weten dat zij maatregelen hebben getroffen om de 
veiligheid van hun onderzoekers, data en systemen te waarborgen (onder meer geen toegang tot 

netwerken en laboratoria voor werknemers van Huawei Finland). Als bedrijf dat in Europa actief is, 

valt Huawei Finland onder de Europese gegevensbeschermingswetgeving (GDPR).  
 

Het kabinet is geen partij bij deze samenwerking en gaat dus niet over de openbaarmaking en 
verspreiding van de overeenkomst. De Wet openbaarheid van bestuur (WOB) is van toepassing op 

de UvA. Deze wet kent echter ook uitzonderingsgronden waarop informatie niet openbaar gemaakt 

hoeft te worden, bijvoorbeeld bedrijfs- en fabricagegegevens. Of deze ook van toepassing kunnen 
zijn op onderdelen van de overeenkomst van de UvA en VU met Huawei Finland, is niet aan het 

kabinet om te beoordelen.  
 

 
Vraag 8. 

Waarom geeft u, de minister van OCW, aan dat de verantwoordelijkheid voor de samenwerking en 

het beheersen van risico’s bij de onderwijsinstellingen ligt? Bent u het met de mening eens dat het 
van belang is om kaders op te stellen voor als een samenwerking van universiteiten met een 

buitenlandse partij de nationale veiligheid kan raken? 
 

Antwoord: 

Zie het antwoord op vraag 3. De instellingen kunnen zich laten informeren door relevante 
onderdelen van de Rijksoverheid. Daarbij worden ook de effecten voor de nationale veiligheid in 

ogenschouw genomen. Ik verwacht van instellingen dat zij daarbij een gedegen afweging maken 
van de kansen en risico’s bij een samenwerking, zo ook de UvA en de VU.  

Tegelijkertijd werkt het kabinet aan het vergroten van kennisveiligheid. Momenteel onderzoekt het 

kabinet welke aanvullende maatregelen opportuun zijn om ongewenste kennis- en 

                                                 
30 Rathenau Instituut: Kennis in het vizier. De gevolgen van de digitale wedloop voor de publieke 
kennisinfrastructuur, 20 december 2019, kamerstuk 30821, nr. 99 (bijlage)  
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technologieoverdracht langs de weg van onderwijs en onderzoek tegen te gaan, gericht op het 

vergroten van de (kennis)veiligheid. Dit proces is eerder reeds genoemd in de beleidsreactie op het 

rapport van het Rathenau Instituut ‘Kennis in het Vizier’.31 
 

 
Vraag 9. 

Herinnert u, de minister van OCW, zich de toezegging die u heeft gedaan naar aanleiding van het 

onderzoek van Nieuwsuur naar falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland? 
Wanneer kan de Kamer deze brede kennisregeling waarmee de overheid duidelijker kaders schept 

voor kennisinstellingen verwachten?32  
 

Antwoord: 
Ja. 

Het kabinet onderzoekt momenteel welke aanvullende maatregelen wenselijk zijn om ongewenste 

kennis- en technologieoverdracht langs de weg van onderwijs en onderzoek tegen te gaan, gericht 
op het vergroten van de (kennis)veiligheid. Het kabinet zal uw Kamer dit najaar nader informeren 

over de voortgang op dit proces. 
 

 

Vraag 10. 
Wanneer gaat u, in lijn met de met algemene stemmen aangenomen motie van de leden Van der 

Molen en Wiersma, het advies ‘kennis in vizier’ van het Rathenau Instituut33 uitwerken en aan de 
Kamer aanbieden? Bent u voornemens om daarin het vraagstuk onder welke voorwaarden 

samenwerkingsverbanden met Chinese bedrijven, overheden en organisaties plaats dienen te 
vinden daarin mee te nemen?34  

 

Antwoord: 
Zie het antwoord op vraag 5. De motie van de leden Van der Molen en Wiersma zal daarbij worden 

betrokken. 
 

 

Vraag 11. 
Heeft u zicht op welke plekken in het hoger onderwijs en wetenschap Chinezen bedrijven, 

organisaties en overheden nog meer investeren? Zo ja, op welke plekken is dit? Zo nee, bent u 
voornemens om dit mee te nemen in de uitvoering van de motie van het lid Westerveld c.s., die  

verzoekt om onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de beïnvloeding van de derde 
geldstroom op wetenschappelijk onderzoek?35  

 

Antwoord: 
Het kabinet heeft geen totaaloverzicht van op welke plekken in het hoger onderwijs en wetenschap 

Chinese bedrijven, organisaties en overheden investeren. Instellingen zijn, binnen de wettelijke 
kaders, autonoom in hun keuze met wie zij samenwerken, en het is niet aan de overheid om 

individuele investeringen in het kader van de derde geldstroom te registreren. Voor de uitvoering 

van de motie van het lid Westerveld c.s. heb ik het Rathenau Instituut verzocht mij te 
ondersteunen; het rapport hieromtrent heb ik 21 september jl. ontvangen. In de uitvoering van de 

motie wordt niet ingegaan op investeringen uit specifieke landen zoals China. Ik zal u het rapport  
van 21 september jl. samen met mijn beleidsreactie zo spoedig mogelijk doen toekomen. 

 
 

Vraag 12. 

Wat is uw reactie op de uitspraak van de heer Kok, voormalig hoofd van de Militaire 
Inlichtingendienst, in Elsevier Weekblad, waarin hij stelt dat het niet uitsluiten van Huawei bij de  

aanleg van 5G ‘veiligheidsrisico’s oplevert die niet kunnen worden onderschat en die onacceptabel 

                                                 
31 Rathenau Instituut: Kennis in het vizier. De gevolgen van de digitale wedloop voor de publieke 
kennisinfrastructuur, 20 december 2019, kamerstuk 30821, nr. 99 (bijlage) 
32 NOS, 23 juni 2019, 'Falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland', 
https://nos.nl/l/2290313 
33 Rathenau Instituut: Kennis in het vizier. De gevolgen van de digitale wedloop voor de publieke 
kennisinfrastructuur, 20 december 2019, kamerstuk 30821, nr. 99 (bijlage)  
34 Motie van de leden Van der Molen en Wiersma; Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020; kamerstuk 31 288, 
nr. 858 
35 Motie van het lid Westerveld C.S.; Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020; kamerstuk 31 288, nr. 805 
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zijn’?36 Hoe consequent is het dat Huawei geweerd wordt uit onze telecom infrastructuur aan de 

ene kant maar er wel akkoord gegeven is om samen te werken met de UvA en VU?  

 
Antwoord: 

Voor de telecomnetwerken is een risicoanalyse uitgevoerd, gebaseerd op de gekende dreiging, 
waarbij is gekeken naar mogelijk misbruik via leveranciers van technologie. Op basis van deze 

risicoanalyse heeft het kabinet een aantal maatregelen geformuleerd, waarover uw Kamer op 1 juli 

2019 is geïnformeerd.37 De juridische grondslag van deze maatregelen is de op 5 december 2019 
gepubliceerde algemene maatregel van bestuur “Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie” 

(hierna: AMvB).38 Deze AMvB regelt onder andere dat de minister van Economische Zaken en 
Klimaat (EZK), in overleg met de minister van Justitie en Veiligheid een aanbieder van een 

openbaar elektronisch communicatienetwerk of –dienst kan verplichten om in bepaalde onderdelen 
van diens netwerk of bijbehorende faciliteiten, uitsluitend gebruik te maken van producten of 

diensten van een andere dan de daarbij door de minister genoemde partij. Momenteel worden de 

beschikkingen, waarin telecomaanbieders worden verplicht in de kritieke onderdelen geen gebruik 
te maken van producten of diensten van daarin genoemde partijen, voorbereid. De criteria om 

partijen als niet-vertrouwd aan te merken zijn objectief, toekomstbestendig en landenneutraal, dat 
wil zeggen, niet gericht tegen specifieke landen of bedrijven. 

 

Het besluit over het aangaan van deze samenwerking is uiteindelijk de eigen verantwoordelijkheid 
van de universiteiten. Daarbij is geen formele rol in de goed- of afkeuring door een 

bewindspersoon of ministerie nodig. De betreffende onderzoekssamenwerking tussen de VU en de 
UvA en Huawei Finland heeft overigens geen betrekking op onze telecominfrastructuur of 5G. Het is 

gericht op de kennisontwikkeling op het gebied van meertalig en multimodaal zoeken in informatie 
voor consumenten, welke een civiele toepassing mogelijk maakt (zoals een zoekmachine).   

 

 
Vraag 13. 

Bent u bereid om de vragen één voor één te beantwoorden? 
 

Antwoord: 

Ja. 
 

 
 

  

                                                 
36 Elsevier Weekblad, 22 augustus 2020, 'Kabinet, doe je werk en sluit Huawei uit van aanleg 5G', 
https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/achtergrond/2020/08/kabinet-doe-je-werk-en-sluit-huawei-uitvan-
aanleg-5g-772696/  
37 Brief Maatregelen bescherming telecomnetwerken en 5G, 1 juli 2019, Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-
2019, Kamerstuk 30821 nr. 92 
38 Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie, 28 november 2019, Staatsblad Koninkrijk der Nederlanden, 
jaargang 2019, nr 457.   

https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/achtergrond/2020/08/kabinet-doe-je-werk-en-sluit-huawei-uitvan-aanleg-5g-772696/
https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/achtergrond/2020/08/kabinet-doe-je-werk-en-sluit-huawei-uitvan-aanleg-5g-772696/
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2020Z15108 

(ingezonden 27 augustus 2020) 

 
Vragen van de leden De Roon en Beertema (beiden PVV) aan de ministers van Buitenlandse Zaken 

en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over samenwerking tussen Amsterdamse universiteiten 
en de Chinese onderneming Huawei39 

 

 
Vraag 1. 

Deelt u de mening dat het risico vermeden moet worden dat nieuwe technologische ontwikkelingen 
op o.a. het terrein van kunstmatige intelligentie, internet en datavergaring, al of niet door 

tussenkomst van derden, in handen komen van dictaturen?40  
 

Antwoord: 

Nederlandse bedrijven en instellingen die strategische (militair en of dual use) goederen of 
technologie ontwikkelen dan wel produceren, zijn gehouden aan wet- en regelgeving op het gebied 

van exportcontrole. Indien technologie wordt geëxporteerd die voorkomt op de lijsten van 
exportcontroleregimes is een exportvergunning vereist. Exportvergunningaanvragen worden 

getoetst op grond van het EU gemeenschappelijk standpunt inzake wapenexport 

(EUR2008/944/GBVB), of de EU Dual Use Verordening (EUR428/2009). Nederland is partij bij 
meerdere internationale verdragen en aangesloten bij exportcontroleregimes waarbinnen lijsten 

met dual use goederen en technologie worden vastgesteld. Daarnaast wordt van alle Nederlandse 
bedrijven verwacht dat zij bij het internationaal zakendoen handelen in lijn met de OESO-

Richtlijnen en UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Dit betekent dat zij in relatie 
tot hun waardeketens mogelijke risico’s – waaronder eventuele risico’s die verband houden met 

mensenrechtenschendingen en samenwerking met bedrijven die onder invloed staan van 

buitenlandse overheden – dienen te identificeren en te voorkomen of aan te pakken.  
Overigens, Artificial Intelligence als wetenschaps- en toepassingsgebied is zeer breed en valt als 

zodanig niet als geheel binnen de kaders van dual use-goederen zoals die onder exportcontrole 
wetgeving is gedefinieerd.  

 

  
Vraag 2. 

Deelt u ook de mening dat China technologische ontwikkelingen regelmatig inzet op een manier die 
leidt tot onderdrukking van mensen? 

 
Antwoord: 

Te zien is dat door middel van geavanceerde censuurtechnieken het vrije woord op het Chinese 

internet steeds verder wordt ingeperkt, zowel op openbare fora zoals Weibo als in privégesprekken 
binnen apps zoals WeChat. Van de uitrol van surveillancetechnologie gaat gezien de politieke 

context in China een afschrikkende werking uit richting etnische en religieuze minderheden, 
mensenrechtenactivisten en andersdenkenden. Met name in Tibet en Xinjiang geldt dat 

surveillancetechnologie bijdraagt aan de onderdrukking van Tibetaanse boeddhisten en onder 

andere Oeigoerse moslims. Deze toepassingen brengen risico’s voor de fundamentele vrijheden, 
privacy en mensenrechten van Chinese burgers en buitenlandse personen die zich in China 

bevinden met zich mee. 
  

 
Vraag 3. 

Deelt u voorts de mening dat het denkbaar is dat ook ontwikkelingen op het gebied 

van zoektechnologie door een dictatuur kunnen worden ingezet om ongewenste ontwikkelingen, 
gebeurtenissen en personen (beter) op het spoor te komen, te intimideren en te onderdrukken? 

 
 

 

                                                 
39 Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Wiersma en Weverling (beiden 
VVD), ingezonden 26 augustus (vraagnummer 2020Z15050), van de leden Verhoeven, Belhaj en Sjoerdsma 
(allen D66), ingezonden 26 augustus (vraagnummer 2020Z15053) en van de leden Van der Molen en Van den 
Berg (beiden CDA), ingezonden 27 augustus 2020 (vraagnummer 2020Z15103) 
40 NRC, 25 augustus 2020, "Amsterdamse universiteiten richten AI-onderzoekslab op met Huawei", 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/25/amsterdamse-universiteiten-starten-ai-onderzoekslab-met-huawei-
a4009711; Financieele Dagblad, 25 augustus 2020, "Amsterdamse universiteiten werken samen met omstreden 
techgigant Huawei", https://fd.nl/ondernemen/1355018/amsterdamse-universiteiten-werken-samen-met-
omstreden-techgigant-huawei  

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/25/amsterdamse-universiteiten-starten-ai-onderzoekslab-met-huawei-a4009711
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/25/amsterdamse-universiteiten-starten-ai-onderzoekslab-met-huawei-a4009711
https://fd.nl/ondernemen/1355018/amsterdamse-universiteiten-werken-samen-met-omstreden-techgigant-huawei
https://fd.nl/ondernemen/1355018/amsterdamse-universiteiten-werken-samen-met-omstreden-techgigant-huawei
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Antwoord: 

Het is mogelijk dat zoektechnologie als een van vele databronnen gebruikt wordt om ongewenste 

ontwikkelingen, gebeurtenissen en personen (beter) op het spoor te komen, te intimideren en te 
onderdrukken. Op dit moment zijn er geen concrete aanwijzingen dat onderzoeksresultaten die 

voortkomen uit de samenwerking tussen Huawei Finland41 en de UvA en VU – welke is gericht op 
de kennisontwikkeling op het gebied van meertalig en multimodaal zoeken in informatie voor 

consumenten, welke een civiele toepassing mogelijk maakt (zoals een zoekmachine) - specifiek 

hiervoor zullen worden gebruikt.  
Het kabinet onderzoekt momenteel welke aanvullende maatregelen wenselijk zijn om ongewenste 

kennis- en technologieoverdracht langs de weg van onderwijs en onderzoek tegen te gaan, gericht 
op het vergroten van de (kennis)veiligheid. Dit proces is eerder reeds genoemd in de beleidsreactie 

op het rapport van het Rathenau Instituut ‘Kennis in het Vizier’.42 Het kabinet zal uw Kamer dit 
najaar nader informeren over de voortgang op dit proces. 

 

Vraag 4. 
Deelt u tenslotte de mening dat Nederlandse onderzoeksinstellingen zich niet moeten laten 

verleiden door het grote geld afkomstig uit China? 
 

Antwoord: 

Instellingen in onderwijs en onderzoek worden geacht om bij het aangaan van een samenwerking –
ongeacht uit welk land de samenwerkingspartner afkomstig is- een zorgvuldige afweging te maken 

van de kansen, opbrengsten en risico’s. Daarin worden meerdere factoren meegewogen.  
 

 
Vraag 5. 

Vindt u ook dat niet van hen mag worden verwacht dat zij zelf beoordelen of samenwerking met 

(organisaties en personen uit) dictaturen tot schadelijke gevolgen voor mensenrechten kunnen 
leiden, doch dat die beoordeling een taak van de overheid is? 

 
Antwoord: 

Zie beantwoording vraag 4. De politieke situatie in een land, en het mogelijke effect daarvan op de 

samenwerking, is een van de factoren die meegewogen moeten worden bij het aangaan van 
internationale samenwerkingen. Die afweging van de kansen en risico’s maken instellingen zelf. De 

Nederlandse overheid kan kennisinstellingen in voorkomende gevallen bijstaan bij het maken van 
die afweging, onder andere door middel van informatie-uitwisseling en kennisdeling.  

Deze taakverdeling respecteert de autonomie van de instellingen, een fundamenteel uitgangspunt 
van het Nederlandse kennisstelsel. Deze is wettelijk geborgd in de Wet op het hoger onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek (WHW).      

 
 

Vraag 6. 
Hoe beoordeelt u in het licht van het voorgaande de samenwerking tussen de Amsterdamse 

universiteiten en Huawei om nieuwe zoektechnologie te ontwikkelen en bent u bereid om een 

streep door dat project te zetten? Zo nee, waarom niet? 
 

Antwoord: 
De samenwerking is gericht op kennisontwikkeling op het gebied van meertalig en multimodaal 

zoeken in informatie voor consumenten, welke een civiele toepassing mogelijk maakt (zoals een 
zoekmachine).  

De keuze om de samenwerking aan te gaan is uiteindelijk aan de instellingen. De univers iteiten 

hebben die autonomie en verantwoordelijkheid, daarbij de kansen, risico’s en aandachtspunten en 
bestaande wet- en regelgeving in acht nemend. Het kabinet heeft geen formele rol in het goed- of 

afkeuren van samenwerkingsovereenkomsten van instellingen. 
 

 

 
 

 

                                                 
41 De overeenkomst is getekend met Huawei Finland. In de beantwoording wordt Huawei aangehouden als het 
om Huawei in het algemeen gaat. Daar waar het specifiek de samenwerkingsovereenkomst van de  UvA en VU 
betreft, zal Huawei Finland worden genoemd.   
42 Rathenau Instituut: Kennis in het vizier. De gevolgen van de digitale wedloop voor de publieke 
kennisinfrastructuur, 20 december 2019, kamerstuk 30821, nr. 99 (bijlage) 
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Vraag 7. 

Wilt u deze vragen separaat en volledig beantwoorden? 

 
Antwoord: 

 Ja.  
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2020Z15058 

 

Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de minister-president en de ministers van Buitenlandse 
Zaken, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

over de Nederlandse digitale veiligheid en de ontmoeting met de Chinese minister van Buitenlandse 
Zaken (ingezonden 26 augustus 2020) 

 

 
Vraag 1 

Bent u bekend met het artikel “‘Damage Control’ at Heart of Chinese Foreign Minister Wang Yi’s 
Mission to Europe”?43 Klopt het dat ook premier Rutte op 26 augustus spreekt met de Chinese 

minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi? Welke andere bewindslieden zijn bij dit gesprek 
aanwezig?  

 

Antwoord: 
Ja. Het klopt dat de Chinese Staatsraad en minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi een kort 

beleefdheidsbezoek heeft gebracht aan minister-president Rutte. Er waren bij hun gesprek noch 
van Nederlandse noch van Chinese zijde andere bewindslieden aanwezig.  

 

 
Vraag 2 

Waarom staat deze ontmoeting niet in de openbare agenda van de minister-president?  
 

Antwoord: 
De ontmoeting is vooraf, op dinsdag 25 augustus, gepubliceerd in de openbare agenda. 

 

 
Vraag 3 

Wat gaat de regering met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken bespreken? Hoe lang duurt 
de ontmoeting?  

 

Antwoord: 
De ontmoeting (inclusief diner) tussen minister Blok en minister Wang duurde twee uur en een 

kwartier. Daarnaast bracht minister Wang een kort beleefdheidsbezoek van 25 minuten aan 
minister-president Rutte. Op de agenda stonden de bilaterale betrekkingen tussen Nederland en 

China, de EU-Chinarelatie en internationale veiligheid.  
 

 

Vraag 4 
Zal tijdens het gesprek de rol van China c.q. van Chinese staatsbedrijven zoals Huawei op het 

gebied van digitale infrastructuur ter sprake komen? Zo ja, wat wordt daarbij de Nederlandse 
insteek?  

 

Antwoord: 
Ja. Tijdens het gesprek met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken heeft minister Blok 

gerefereerd aan het onderzoek dat in Nederland is uitgevoerd naar risico’s voor de digita le 
infrastructuur (i.h.b. de toekomstige telecomnetwerken), ook vanuit het oogpunt van de nationale 

veiligheid. Dat onderzoek heeft geleid tot een kaderbesluit voor vaststelling van vertrouwde en 
niet-vertrouwde leveranciers. Minister Blok heeft aangegeven dat Nederland op basis van dat 

landenneutrale kader, dat objectieve criteria biedt, eigenstandige afwegingen zal maken ten 

aanzien van specifieke leveranciers. 
 

 
Vraag 5 

Bent u bereid om net als andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Chinese bedrijven niet meer 

te vertrouwen bij de aanleg van digitale infrastructuur, zoals 5G? Zo nee, waarom hebt u het 
vertrouwen dat deze afhankelijkheid van China het Nederlandse belang niet schaadt? Zijn er rode 

lijnen die China niet mag overschrijden? Onder welke voorwaarden bent u bereid deze 
samenwerking alsnog te staken?  

 

                                                 
43 South China Morning Post, 25 mei 2020, 
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3098615/damage-control-heart-chinese-foreign-minister-
wang-yis-mission   

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3098615/damage-control-heart-chinese-foreign-minister-wang-yis-mission
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3098615/damage-control-heart-chinese-foreign-minister-wang-yis-mission
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Antwoord: 

Op 1 juli 2019 heeft het kabinet aanvullende beschermingsmaatregelen aangekondigd om de 

veiligheid en integriteit van de telecomnetwerken en –diensten te versterken.44 Deze maatregelen 
zijn genomen op basis van een risicoanalyse van de Task Force Economische Veiligheid met 

medewerking van de drie grote telecomaanbieders. Het kabinet kiest hierbij voor een 
landenneutrale en daarmee toekomstbestendige aanpak. Dat wil zeggen, een aanpak op basis van 

objectieve criteria die kan meebewegen met een veranderend dreigingsbeeld en onvoorziene 

technologische en marktontwikkelingen. De juridische grondslag van deze maatregelen is de op 5 
december 2019 gepubliceerde algemene maatregel van bes tuur “Besluit veiligheid en integriteit 

telecommunicatie” (hierna: AMvB).45 Op grond van deze AMvB kan de minister van Economische 
Zaken en Klimaat (EZK), in overleg met de minister van Justitie en Veiligheid een aanbieder van 

een openbaar elektronisch communicatienetwerk of –dienst verplichten om in bepaalde onderdelen 
van diens netwerk of bijbehorende faciliteiten, uitsluitend gebruik te maken van producten of 

diensten van anderen dan de daarbij door de minister genoemde partij.  

 
 

Vraag 6 
Bent u bekend met het bericht “Amsterdam Universities Signed Deal with Controversial Tech Giant 

Huawei”?46 

 
Antwoord: 

Ja. 
 

 
Vraag 7 

Is er Nederlands belastinggeld gemoeid met de ontwikkeling van een zoekmachine voor Huawei 

aan Nederlandse universiteiten?  
 

Antwoord: 
Nee. De universiteiten geven aan dat de samenwerking geschiedt op basis van full cost vergoeding. 

Alle kosten worden door Huawei Finland47 gedragen. Mocht het bedrijf de overeenkomst eenzijdig 

opzeggen, is Huawei Finland verplicht de volledige kosten toch voor rekening te nemen. In het 
geval dat de universiteiten eenzijdig de overeenkomst opzeggen, is er geen compensatie aan 

Huawei Finland verschuldigd. In beide gevallen wordt het onderzoek stopgezet en is de gehele 
samenwerking met Huawei Finland beëindigd.  

 
Ongeacht door welke partij de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd, geldt dat de  

universiteiten– in het kader van goed werkgeverschap – verplicht zijn de PhD-onderzoekers de 

resterende tijd in dienst te houden. De universiteiten hebben deze personen immers voor vier jaar 
geworven en zullen ervoor zorgen dat hun wetenschappelijke carrière niet wordt geschaad. De 

universiteiten helpen de onderzoekers aan passend vervangend onderzoek.  
Mocht het zo zijn dat de voortijdige beëindiging van de samenwerking is geïnitieerd door de UvA en 

de VU, dan dragen de universiteiten zelf de financiële verantwoordelijkheid voor het in dienst 

houden van de onderzoekers. In het geval Huawei Finland de overeenkomst voortijdig beëindigt, is 
het bedrijf verplicht de volledige kosten voor het project te dragen. Daaronder vallen ook de 

personele kosten voor de resterende jaren. In dat geval heeft het in dienst houden van de 
onderzoekers dus geen financiële consequenties voor de universiteiten.  

 
 

Vraag 8 

Welke kennis op het gebied van digitale veiligheid zal China opdoen als gevolg van deze 
samenwerking?  

 
 

 

                                                 
44 Brief Maatregelen bescherming telecomnetwerken en 5G, 1 juli 2019, Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-
2019, Kamerstuk 30821 nr. 92 
45 Besluit veiligheid en integriteit telecommunicatie, 28 november 2019, Staatsblad Koninkrijk der Nederlanden, 
jaargang 2019, nr 457.   
46 Dutch News, augustus 2020, https://www.dutchnews.nl/news/2020/08/amsterdam-universities-signed-deal-
with-controversial-tech-giant-huawei  
47 De overeenkomst is getekend met Huawei Finland. In de beantwoording wordt Huawei aangehouden als het 
om Huawei in het algemeen gaat. Daar waar het specifiek de samenwerkingsovereenkomst van de UvA en VU 
betreft, zal Huawei Finland worden genoemd.   

https://www.dutchnews.nl/news/2020/08/amsterdam-universities-signed-deal-with-controversial-tech-giant-huawei
https://www.dutchnews.nl/news/2020/08/amsterdam-universities-signed-deal-with-controversial-tech-giant-huawei
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Antwoord: 

De samenwerking is gericht op de kennisontwikkeling op het gebied van meertalig en multimodaal 

zoeken in informatie voor consumenten, welke een civiele toepassing mogelijk maakt (zoals een 
zoekmachine). Het onderzoek richt zich dus niet op digitale veiligheid. De onderzoeksresultaten 

zullen open access gepubliceerd worden en zijn daarmee voor een ieder en voor alle landen 
toegankelijk.    

 

 
Vraag 9 

Welke garanties kunt u geven dat deze samenwerking er niet toe leidt dat het Nederlandse digitale 
veiligheidsbelang in het geding komt? 

 
Antwoord: 

Het onderzoek richt zich op kennisontwikkeling op het gebied van meertalig en multimodaal zoeken 

in informatie voor consumenten, welke een civiele toepassing mogelijk maakt (zoals een 
zoekmachine). De UvA en VU geven aan in de overeenkomst te hebben vastgelegd dat zij de 

onderzoeksresultaten vrijelijk mogen publiceren. Tevens zijn de publicaties straks open access 
beschikbaar, en daarmee voor een ieder toegankelijk. De UvA en VU laten weten dat zij 

maatregelen hebben getroffen om de veiligheid van hun onderzoekers, data en systemen te 

waarborgen (onder meer geen toegang tot netwerken en laboratoria voor werknemers van Huawei 
Finland). 

 
 

Vraag 10 
Blijven de Nederlandse inlichtingendiensten toezien of er tijdens het samenwerkingstraject geen 

ongewenste kennisuitwisseling plaatsvindt, waarmee het veiligheidsbelang of het strategische 

belang van Nederland of onze NAVO-partners wordt geschaad? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid 
om een dergelijk permanent toezichtmechanisme alsnog te introduceren? Zo ja, vindt er een 

periodieke evaluatie door de inlichtingendiensten plaats, op basis waarvan de samenwerking zo 
nodig alsnog beëindigd kan worden?  

 

Antwoord: 
De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben geen toezichthoudende rol ten aanzien 

van dergelijke samenwerkingen en hebben geen rol in het goed- of afkeuren van dergelijke 
samenwerkingen. Universiteiten dienen bij elke samenwerking, nationaal en internationaal, een 

gedegen afweging te maken van de kansen en risico’s die een samenwerking oplevert. Zij zijn zelf 
verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze om al dan niet samen te werken. Daarbij kunnen zij in 

voorkomende gevallen een beroep doen op de expertise en informatie van relevante onderdelen 

van de Rijksoverheid, die daar een adviserende rol in hebben.  
Daarnaast onderzoekt het kabinet momenteel welke aanvullende maatregelen wenselijk zijn om 

ongewenste kennis- en technologieoverdracht langs de weg van onderwijs en onderzoek tegen te 
gaan, gericht op het vergroten van de (kennis)veiligheid. Dit proces is eerder reeds genoemd in de 

beleidsreactie op het rapport van het Rathenau Instituut ‘Kennis in het Vizier’.48 

 
Het Nederlands hoger onderwijsstelsel kenmerkt zich door een grote mate van autonomie voor de 

universiteiten en hogescholen. Deze is wettelijk geborgd in de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek (WHW). De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de naleving van de 

wettelijke bepalingen met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie ervan. 
Daaronder wordt ook verstaan het borgen van de academische vrijheid van onderwijs en 

onderzoek. Daarnaast is er de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), 

verantwoordelijk voor het accrediteren van opleidingen. Het niet of onvoldoende borgen van de 
academische vrijheid door een instelling weegt mee bij de beoordeling van de kwaliteit van een 

opleiding en kan daarmee aanleiding zijn om geen accreditatie te verlenen of om deze in te 
trekken. De sector heeft zich gecommitteerd aan verschillende (gedrags)codes, zoals de 

Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit49 en de Code goed bestuur universiteiten.50  

                                                 
48 Rathenau Instituut: Kennis in het vizier. De gevolgen van de digitale wedloop voor de publieke 
kennisinfrastructuur, 20 december 2019, kamerstuk 30821, nr. 99 (bijlage) 
49 VSNU, 2018, ‘Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit’, 

https://www.vsnu.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integriteit%
202018.pdf 

50 VSNU, 22 november 2019, ‘Code Goed Bestuur’,  
https://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Governance/VSNU_CodeGoedBestuur_Nederlands_definiti
ef_11122019.pdf  

https://www.vsnu.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integriteit%202018.pdf
https://www.vsnu.nl/files/documenten/Nederlandse%20gedragscode%20wetenschappelijke%20integriteit%202018.pdf
https://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Governance/VSNU_CodeGoedBestuur_Nederlands_definitief_11122019.pdf
https://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Governance/VSNU_CodeGoedBestuur_Nederlands_definitief_11122019.pdf
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Het kabinet zal de Kamer dit najaar nader informeren over de stand van zaken bij het proces om te 

komen tot aanvullende maatregelen om ongewenste kennis- en technologieoverdracht langs de 

weg van onderwijs en onderzoek tegen te gaan en over de mogelijkheid om eventuele nieuwe 
toetsingscriteria en maatregelen toe te passen op de huidige casus.51  Het onderzoeken van de 

vraag of aanvullend toezicht opportuun is kan deel uitmaken van dit proces.   
 

 

Vraag 11 
Kunt u garanderen dat de digitale technologie die op Nederlandse universiteiten ten behoeve van 

China wordt ontwikkeld niet wordt ingezet om de greep op Hongkong te verstevigen? Zo nee, hoe 
past het accepteren van een akkoord voor 3,5 miljoen euro in ruil voor de ontwikkeling van 

technologie die mogelijk tot de inperking van de democratische rechten van de bevolking in 
Hongkong leidt binnen het Nederlandse beleid van promotie van democratie?  

 

Antwoord: 
Het onderzoek van de UvA en VU en Huawei Finland richt zich op kennisontwikkeling op het gebied 

van meertalig en multimodaal zoeken in informatie voor consumenten, welke een civiele toepassing 
mogelijk maakt (zoals een zoekmachine). De onderzoeksresultaten zullen bovendien publiek 

beschikbaar worden gemaakt (open access) en zijn voor een ieder en alle landen toegankelijk. Het 

kabinet kan uiteraard niet voorspellen welk land vervolgens de open access beschikbare 
onderzoeksresultaten wil gebruiken voor verder onderzoek en met welk doel. Er zijn op dit moment 

echter, gezien ook de aard van het onderzoek, geen aanwijzingen om te vermoeden dat 
onderzoeksresultaten die voortkomen uit deze samenwerking, specifiek zullen worden toegepast 

om de greep op Hongkong te verstevigen.  
Dat neemt niet weg dat het kabinet bezorgd is over de ontwikkelingen in Hongkong, zoals ook 

tijdens het gesprek tussen minister Blok en minister Wang op 26 augustus jl. naar voren is 

gekomen. Met EU partners volgt het kabinet de ontwikkelingen op de voet. 
 

 
Vraag 12 

Hebt u over deze samenwerking van de Amsterdamse universiteiten met Huawei contact gehad 

met belangrijke partners op het gebied van inlichtingenuitwisseling, zoals de Verenigde Staten? Zo 
nee, waarom niet?  

 
Antwoord: 

In het openbaar worden er geen uitspraken gedaan over eventuele samenwerking met en 
uitwisseling tussen inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 

 

 
Vraag 13 

Bent u bereid in het gesprek met de Chinese minister van Buitenlandse Zaken ook de situatie in 
Hongkong als zorgpunt aan te stippen?  

 

Antwoord: 
Ja. Minister Blok heeft tijdens zijn gesprek met de Chinese minister Wang de zorgen van het 

kabinet over de recente ontwikkelingen in Hongkong overgebracht, de universaliteit van 
mensenrechten benadrukt, en aangegeven dat Nederland zich altijd sterk zal maken voor de 

bescherming van vrijheid van meningsuiting. Hij onderstreepte tevens dat het ook in het belang 
van China is om ervoor te zorgen dat buitenlandse zakenlieden in Hongkong geen aanleiding 

hebben om ongerust te zijn over het behoud van de rechtsstaat. 

 
 

Vraag 14 
Is de positieve opvatting van premier Rutte over samenwerking met Huawei, waarvan u in 2015 

blijk gaf, sindsdien veranderd? Zo ja, op grond waarvan en wat is er dan precies veranderd? Zo 

nee, waarom niet?52 
  

 

                                                 
51 Antwoord op vragen van de leden Wiersma en Yesilgöz-Zegerius over het bericht ‘Spionnen op de loer: 
“vooral China aast op vaccinkennis”’; Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020; Kamervragen (Aanhangsel) nr. 
2020D32441. 
52 Invest in Holland, 2015. Online raadpleegbaar via: https://investinholland.com/news/huawei-further-
strengthening-digital-infrastructure-in-the-netherlands/  



21 

 

 

Antwoord: 

Nederland verwelkomt buitenlandse investeringen. Het kabinet zet zich in voor een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat voor bedrijven met reële economische activiteiten, die waarde toevoegen aan 

onze economie en samenleving. Daar profiteert de Nederlandse samenleving van, want deze 
bedrijven investeren en voegen zo werkgelegenheid, innovatie en kracht toe aan onze economie. 

Huawei is reeds jarenlang een gewaardeerde investeerder in Nederland die een belangrijke 

bijdrage levert aan onze economie. Het bedrijf heeft geïnvesteerd in diverse locaties in Nederland, 
waar het honderden – veelal lokale - werknemers in dienst heeft.   

Nederland heeft een open karakter. Tegelijkertijd is het kabinet zich bewust van nationale 
veiligheidsrisico’s bij bepaalde investeringen, in aanbieders van de vitale processen of bij bepaalde 

ondernemingen die actief zijn op het gebied van hoogwaardige sensitieve technologie. Het kabinet 
werkt daarom aan een investeringstoets op nationale veiligheidsrisico’s53 en aan aanvullende 

maatregelen om ongewenste overdracht van kennis en technologie langs de weg van onderwijs en 

onderzoek te voorkomen. Kort gezegd, we zijn zo open mogelijk en beschermen waar 
noodzakelijk.54 

  
 

 

 
 
 

                                                 
53 Brief van de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en Justitie en Veiligheid; Tweede Kamer, 
vergaderjaar 2019-2020; kamerstuk 30 821, nr. 97  
54 Brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat; Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020; 
kamerstuk 30 821, nr. 72 


