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Afweziq AZ BZ DVB politie RVO

1 Welkom en goedkeuring verslag 26 06 en agenda
• I 5 1 29 I verwelkomt de deelnemers en opent het overleg
• Agenda en verslag van het overleg op 23 juni worden goedgekeurd
• I 5 1 2» I geeft aan dat het onderwerp standaardsetting wordt verplaatst naar een volgend

directeurenoverleg gegeven de EU strategie op standaardsetting die binnenkort verschijnt

2 Introductie China eenheid

5 l 2e geeft een korte

toelichting op de manier waarop de China eenheid nu is vormgegeven Met de Chinakennis

die binnen de eenheid aanwezig is willen wij bijdragen aan de coherentie van het

Chinabeleid binnen BZ en daarbuiten Maak gebrulk van ons waar dat nuttig is we dragen

graag bij aan het verbreden en verdieoen van China anaivse en t ^l ^i^svorming
wacht de schone

5 1 2e

5 1 2©5 1 2©Is5 1 2©

taak om kennisuitdagingen naast beleidsuitdagingen systematischer op te pakken 5 1 2©

kondigt aan op korte termijn een rondje langs de departementen te maken om te

onderzoeken wat de behoeften zijn aan kennis op China

3 Lopende zaken

• Commissiedebat China n a v Kamerbrief over onze brede relatie met China vindt plaats op

28 oktober Inbreng vanuit de departementen is uiteraard welkom

5 1 2a

• MH IS uitgenodigd als de buropese spreker bij de global sustainable transport conrerence

5 1 2© I geeft aan dat MP in principe via een vooraf opgenomen videoboodschap
deelneemt lenW is tevreden dat MP samen met de minister van lenW en onze ^l^dit
odium krijgt

fgelopen vrijdag zijn twee Canadezen de twee Michaels vrijgelaten door China na het

vrijiaten van mevr Meng CFO Huawei door Canada De vrijiating door China enkele uren

na de Canadese uitspraak bevestigd het verband tussen beide zaken Roept vraag op wat

dit in de toekomst betekent voor de veiligheid van buitenlanders incl NL ers in China

• PEK geeft aan dat het MLSi is afgerond en nu gestart is met de jaarplanexercitie Dit zal

met betrokkenen worden afgestemd
• PEK brengt onder de aandacht dat de Olympische Spelen begin volgend jaar In China

worden gehouden alsook 50 jaar diplomatieke betrekkingen NL China

• EU Commissaris voor Climate Action Policy Timmermans heeft een high level dialogue
climate and environment gehad met Chinese counterparts waar door EU zijde het verzoek

is uitgesproken om op klimaat fysiek bijeen te komen in China het is nog te bezien of dat

op afzienbare termijn haalbaar zal zijn
• HV Borrell heeft met Chinese Minister van BZ Wang Yi de EU strategic dialogue gevoerd

Sfeer was positief 5 1 2a

5 1 2a

4 RVO Informatie en Contactpunt ICP

00021 1181342



Het ICP is onderdeel van de bredere Chinaopdracht uitgezet door BZ bij RVO Het ICP is

het resultaat van de wens van medeoverheden en trade innovate n partners om een

contactpunt op Chinazaken te hebben Het ICP heeft contact met alle decentrale

overheden met een Chinarelatie en houdt kwartaalgesprekken met hen

De vragen en verzoeken die het ICP binnenkrijgt worden geregistreerd en uitgezet bij
beleidsmedewerkers binnen de verschillende ministeries Ook registreert het ICP de aard

van de Chinarelatie van de verschillende decentrale overheden Het ICP neemt deel aan

het ICB waar het maandelijks kort rapporteert
Gemeenten horen vaak wat er niet kan in de relatle met China Het zou goed zijn om

vanuit de RIjksoverheid een gebalanceerde boodschap af te geven die ook positieve
vormen van samenwerking belicht richting decentrale overheden Erzijn grote belangen in

samenwerking met China en gemeenten vragen om meer guidance hierop
Goed contact met de decentrale overheden is essentieel om verrassingen te voorkomen

Zo heeft Arnhem de zusterrelatie met Wuhan verbroken na een mode van de

gemeenteraad

5 Moties strategische afhankelijkheden
• De kamerbrief in antwoord op de verschillende moties rond strategische afhankelijkheden

is sinds het directeurenoverleg gefinaliseerd Brief bijgesloten bij dit verslag
• In de brief wordt een gereedschapskist aangereikt met instrumenten die individueel

beoordeeld zullen moeten worden Er wordt gewerkt aan een kaderom met strategische

afhankelijkheden om te gaan Waar liggen die en wat kan je eraan doen In lijn met de

Chlnabrief is de Inzet open waar het kan beschermen waar het moet

• NIet alle afhankelijkheden zijn strategisch dus deze vergen een case by case aanpak
• BZ DIO geeft aan dat het CBS onderzoek dat ten grondslag ligt aan de brief duidelijke

beperkingen had Het addresseren van kwetsbaarheden in de waardeketens is voor een

groot deel ook aan bedrijven zelf Het is belangrijk om bij bedrijven bewustzijn te

versterken van afhankelijkheden en hoe daarmee om te gaan

• DAO en DIO concluderen dat potentiele problemen in de toeleveringsketens NL overstijgen
en dat een EU benadering dus noodzakelijk is

6 Indo Pacificstrategie
• HV Borrell heeft op 16 September de ED Joint Communication on the Indo Pacific

gepresenteerd bijgevoegd
• De Jt Communication richt zich op zeven terreinen 1 sustainable and inclusive prosperity

2 green transition 3 ocean governance 4 digital governance and partnerships 5

connectivity 6 security and defence en 7 human security
• NL verwelkomt de Jt Communication in principe en is voorstander van brede

samenwerking in de regio en outreach op thema s die voor deze landen belangrijk zijn

5 1 2a

7 Rondje langs de ministeries

• SZW in de toekomst zal|
deelnemen aan dit overleg SZW heeft niet veel contact met China maar de Chinese

gemeenschap in NL is uiteraard wel relevant mede mhoo mogelijke ongewenste

buitenlandse inmenging SZW is systeemverantwoordelijk voor de Nederlandse inzet

binnen de ILO In die hoedanigheid is een brief ontvangen van FNV over vakbonden in

Hongkong metdaarin het verzoek om in gesprek te gaan met de Chinese autoriteiten

• LNv[
bezig met de steeds ingewikkelder wordende Chinese importeisen voor producten in de

cold chain ivm COVID Nieuwe beperkingen op viees zijn inmiddels doorgetrokken naar de

5 1 26

5 1 26 neemt deel als 5 1 26 LNV is druk5 1 2e
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visserij en de perenindusthe Er lijkt geen wetenschappelijke basis voor de beperkingen en

LNV kriiat moeilMk reactie van Chinese autoriteiten

5 1 2a

t^K waardeert samenwerking met net kennisnetwerk in oktoDer komt net rapport

MIC2025 uit De discussie of dit een beleidsreactie vergt aan de Kamerj moet nog gevoerd
worden Samen met OCW is men bezig met een MoU met China op het gebied van science^

technology^ innovation EZK raad iedereen aan het recente rapport van de Europese KvK in

Peking te lezen [zit in bijiage] Ook meldt EZK dat

Senior Advisor Economic Resilience

is aangetreden als5 1 2e

• lenW willen het MoU met het Chinese A n stry Transport vemieuwen Ook onderhoudt

men veel contact met de China Council for International Cooperation on Environment het

intemationaal adviesorgaan dat het Chinese milieuministerie adviseert In 2023 wordt de

VN waterconferentie georganiseerd waar NL een voortrekkersrol in heeft

• Fin Kamervragen zij gesteld door PW en PvdA over vastgoedfonds Evergrande Als het

fonds failliet zou gaan kan dit belangrijke gevolgen hebben voorde vastgoedmarkt in

China Directe spillovers naar NL ziin vooralsnoo niet voorzien maar lanoe termiin impact

5 1 2ais wel degelijk mogelijk

5 1 2a

• Def volgende week gaat er een brief naar de kamer over NL deelname aan de Carrier

Strike Group en de inzet van de Evertsen

5 1 2a

niveau gesprekken met de Duitse counterparts gevoerd Over twee weken wordt eenzelfde

gesprek gevoerd met de Franse collega s

• VWS naast reguliere zaken als global health en leveringszekerheid van medische

producten speelt de acceptatie van de wederzijdse COVID vaccinatiecodes EU lidstaten

hebben de Chinese autoriteiten verzocht om diplomaten die met Europese vaccins zijn

ingeent gebruik te laten maken van de apps die toegang geven tot restaurants en andere

gelegenheden in China Verwacht wordt dat China om redprociteit zal vragen NL kan op

dit terrein niet veel bewegen omdat we ook aan EU regels gebonden zijn
• JenV op 11 oktober voert DG politie een kennismakingsgesprek met Chinese evenknie

Het laatste gesprek was in 2018 Het huidige MoU over samenwerking met Shanghai loopt
af en gesproken zal worden over verlenging

• OCW bezig met EZK met Vender zijn afgelopen week op DG
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5 1 2eFrom

5 1 2e 5 1 2e SXlhTo

Subject

Date

RE DirecteurenlunchI 5 i ^e 3rT2a 1 2e

dinsdag 7juni 2022 13 36 27

Dank voor de reminder ik heb zojuist bevestigd 5 1 2e

5 i 2e | g minbzk nlVan

Verzonden zondag 5 juni 2022 18 57

AanL [

5 1 2e

j minbuza nl

5 i 2e ^minbzk nl

5 1 2e5 1 2e 5 1 2e

cc 5 1 2e

Onderwerp RE Directeurenlunch 5 1 2e lg r2g^ r 2e

Hoig r^
5 h2e

I
Ik verwacht dat vanuit BZK

nog even bij s i 2e lagaan
dan waarschijnlijk van hen zelf

5 1 2e 7al dppinpmpn aan rlp liinrh maar al hPt rlingdan

5 1 1b

Voor de volgende onderwerpen relevant in relatie tot China

1

2

3

5 1 2a

5 1

4

5

5 1 2e
Groeten

5 h2e|T2§5 1 2e 5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e

5 1 2e l6T2ir5T7e

Reeds beoordeeld binnen dit verzoek
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5 1 2e

gX2g

gX2g

Reeds beoordeeld binnen dit verzoek
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5 1 2e

Subject
Location

Interdepartementaal Directeurenoverleg China 30 april
WebEx link apart

Start

End

Show Time As

vr 30 04 2021 09 30

vr 30 04 2021 11 00

Tentative

Recurrence none

Meeting Status Not yet responded

Organizer
Required [

DAO RSVP

^minaz nl 5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e I5 1 2e 5 1 2e

5 i 2e g minbzk nl |l 5 i 2e

I 5 i 2e ~^minezk nlj| 5 i 2e g minezk nl 5 i 2e l5 minfin nl

I 5 i 2e ^minienw nl | 5 i 2e ] minjenv nl

I 5 i 2e g minlnv nl I 5 i 2e ~^minlnv nl || 5 i 2e

[] 5 i 2e ^minocw nl I s i ze l gX2^[|

\ 5 i 2e g minszw nl I 5 i 2e ]Pminvws nl

^rninbzk nl

BD DEIA IBP

5 1 2e ^ [ 5 1 2e | mindef nl

5 i 2e g minfin nl

J minvenj nl

]@nctv minjenv nl

5 1 2e 5 1 2e

®pol itie nl rvo nl5 1 2e 5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e

mi nszw nl5 1 2e 5 1 2e

5 1 2eOptionai Attendees 5 1 2e 5 1 2e b5 1 2e

]mindef nl5 1 2e

Beste genodigden

Directeur Azie en Oceanie sturen wij u de agenda voor het interdepartementaleNamens

directeurenoverleg China

Deze zal plaatsvinden op vrijdag 30 april van 09 30 tot 11 00 uur

5 1 2e

De agenda update 28 april 2021

Welkom en goedkeuring verslag d overleg 18 2 en agenda

Update interne ontwikkelingen China en temgblik virtueel SGO bezoek aan Peking
Formatiefiche geintegreerd China beleid en personele capaciteit

Update EU en Indo Pacific

Update stavazaKennisnetwerk

Informatie uitwisseling MoU’s

26 april 2021 bijiagen toegevoegd

Met vriendelijke groeten

5 1 2e

Directie Azie en Oceanie Asia and Oceania Department

Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministry of Foreign Affairs

Rijnstraat 8 | 2515 XP | Den Haag

Postbus P O Box 20061 | 2500 EB | Den Haag The Hague | The Netherlands

T 3170 348

www niksoverheid nl www government nl

1
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STAND VAN ZAKEN CfflNANOTITIE

Sinds depublicatie van de China notitie heeft een aantal trends zich versneld doorgezet o a de

complexere verhouding in de wereld met name VS China mensenrechten die verder onder druk

komen te staan toenemende verwevenheid tussen mensenrechten politiek en veiligheid en een steeds

assertiever China in zowel woordals daad China introduceert nieuwe vormen van diplomatie zoals

gijzeldiplomatie twee Michaels Canada vrijgeloten September 2021 en sanctiediplomotie Chinese

sancties n a v EUMR sancties ofpast bestaande vormen nadrukkeUjker toe op EU Iidstaten zoals

dwangdiplomatie Chinese economische en diplomatieke druk op Litouwen 2021 22 De impasse
rond het EU China investeringsakkoord duurt voort waarbij China weinig moeite doet om te

verhullen datde Chinese sanctielijst waar ookNLparlementarier Sjoerdsma op staat eendirecte

reactie is op deEUMR sancties t a v Xinjiang en bedoeld is om leverage te creeren jaten we beide

sanctieregimes opschorten DeEUen bondgenoten hebben vooralsnoggeengoedantwoordop de

‘tit Jbr tat
’

die China steeds vaker inzet zelfs niet als het een EU Iidstaat betreft LIT

In de Europese drieslag van China als partner concurrent en systeemrivaal wordt het nog

ingewikkelder om samenwerking met China aan te gaan 5 1 2a

5 1 2a

De in de China Notitie genoemde balans verschuift door bovenstaande ontwikkelmgen meer richting
het beschermen van onze waarden en belangen onze veiligheid en statelijke dreigingsaspecten In dit

krachtenveld is samenwerking tussen mmisteries essentieel 5 1 2i

5 l 2i

In het op 15 december 2021 gepubliceerde regeerakkoord wordt China inde opening van het

hoofilstuk buitenlandgenoemd in hetkader van schuivende geopolitieke machtsverhoudingen en als

mede aanleiding om actiever onze vrijheid veiligheid en welvaart te beschermen Doornaast

warden veel maatregelen voorgesteld die gerelateerdzijn aan zorgen over China en Chinese

inmenging beinvloeding de economische macht van de EU effectiever inzetten strategische

qfhankelijkheden afbouwen maatregelen nemen t a v buitenlandse inmenging strafbaar stellen van

spionage en een sterkere inzet op mensenrechten Ook in de ‘nationole
’

hoofdstukken worden

maatregelen genoemd die relevant zijn t a v China zoals vaststellen van kaders voor

wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen aanpakken van ongewenste buitenlandse

beinvioeding en financiering beschermen van vitale processen injrastructuur en bedrijven

Duurzame handel en investeringen
In 2020 was China de enige grote economie waar het bbp toenam In de eerste helft van 2021 groeide
de economie vervolgens sterk verder maar inmiddels zijn de economische groeicijfers minder

positief In Q4 2021 nam het bbp met 4 toe to v Q4 2020 wat kijkendnaar de Chinese

economische groei pre COVED een relatief beperkte groei is Vanwege COVED vinden veel

activiteiten zoals de handelsmissie in mei 2022 kleinere gefocuste digitale missies en lokale

activiteiten met Chinese bedrijven digitaal plaats

Het kabinet blijft de samenwerking met China zoeken op basis van gedeelde belangen en zetin op het

bewaken van het lange termijn concurrentievermogen en op economische veiligheid via een

bestaande structuur met gedeeltelijk nieuwe namen RDINEV CDINEV TFEV WGEV IWEV

Strategische afhankelijkheden staan hoog op de ^enda Een onderzoek naar de herkomst van NL

goedereninvoer toonde aan dat voor een beperkt aantal productcategorieen die NL invoert er sprake is

van hoog geconcentreerde markten waarbij de grootste groep geconcentreerde goederen afkomstig is

uit China
^

Lang niet al deze invoer vormt een strategische afhankelijkheid Er is aanvullend

^
zieKabinetspositie Europeseconcurrentidcrachtvanmei 2019

^
Het gaat hierbij om 61 vande 3449 geanalysecrdeproductcategorie^ Zic Kamerbiicf over miderzock naar strategische afhankcliikheden

00024 1181348



gedetailleerder onderzoek nodig om vast te stellen bij welke geconcentreerde goederen hier sprake

van is Sinds de vorige update zijn een aantal beleidsinstrumenten verder ontwikkeld
^
Zo biedt het

wetsvoorstel Veiligheidstoets investering^ fusies en ovemames dat op 30 juni jl is aangeboden aan

de Kamer handvatten om in te grijpen bij risico’s die de nationale veiligheid kunnen raken Het

5 1 1b

Dok in Europees verband zijn stappen gezet Op 8 december jl
presenteerde de CIE het wetsvoorstel voor een anti coercion instrument dat de EU in staat te stelt om

onder voorwaarden te reageren op economische dwang door derde landen In Q2 2022 wordt een

wetsvoorstel van de CIE verwacht om afhankelijkheden t a v geavanceerde chips te verminderen de

European Chips Act

5 1 1b

Het Informatie en Contactpunt ICP dat in het kader van de China notitie is opgericht informeert

lokale overheden t a v kansen en risico’s tav China en beantwoordt vragen Als onderdeel van de

International Business Academy publiceertRVO e leaming modules een Online Awareness Tool en

EMVO filmpjes over China BZ organiseert regelmatig EMVO sessies voor NLse bedrijven in

samenwerking met partners als de SER en VNO NCW en MKB Nederland Mogeliikheden voor een

EMV0 sessie over dwangarbeid voor bedrijven in Europees verband worden onderzocht 5 1 2a

5 1 2 a

Nederland heeft intemationaal een aanjagende rol m b t meer wederkerigheid en een gelijk speelveld
in de relatie met China In mei 2021 presenteerde de EC een ‘proposal for a regulation on foreign
subsidies distorting the internal market’ De Raad en het EP buigen zich hier nu over Op 25

november 2021 hebben de EU minister van Economische Zaken een akkoord bereikt over dQDigital
Markets Act en de Digital Services Act Deze voorstellen die het EP nog goed moet keuren voorzien

in betere regulering van online content en grote tech platforms en betere verankering van

fiindamentele vrijheden inclusief online privacy

Mede namens NL zet de EU binnen de WTO in op afspraken met de VS en Japan over regels om niet

marktconforme praktijken die het handelssysteem ondermijnen tegen te gaan en op steun daarvoor

van zoveel mogelijk WTO leden Knelpunten tav een gelijk speelveld en wederkerigheid worden

voortdurend bilateraal en in EU verband met China besproken Op 22 nov jl nog in een gesprek
tussen de Chinese Speciaal Vertegenwoordiger Europese Zaken en M maar resultant boeken blijft
een proces van lange adem De Raad het Europees Parlement en de Europese Commissie

onderhandelen over het International Procurement Instrument Het Comprehensive Agreement on

Investment CAI ligt nog steeds sti 1 5 1 2a

5 1 2a

Vrede veiligheid en stabiliteit

5 1 1b

De China notitie geeft aan dat NL met oog voor China’s opkomst inzet en visie op militair gebied de

veiligheid van Nederland wil bevorderen samen met NAVO bondgenoten en EU lidstaten Binnen de

NAVO wordt intussen nadrukkelijk onderkend dat de toenemende invloed van China en China’s

buitenlands beleid niet alleen kansen maar ook uitdagingen biedt De komende periode zal de

aandacht voor China gerelateerde onderwerpen binnen de NAVO verder toenemen o a richting het

opstellen van het nieuwe NAVO Strategisch Concept 2030

en kwetsbaarheden in NL I Katnerstuk I Riiksoverheid nl voor eennaderetoelichtmg van dit onderzo k
^ Zie ook Kamerbriefover onderzoek naai stratea ische afliankeliikhedea en kwetsbaaitiedea m NL I Kamerstuk I R3iksoverti id 3i] met o a

ccn ovcrzicht van beschikbare en in ontwikkding zijnde beleidsinstrumenten om risico’s van strat^ische afhankdijkheden te mitigeren

https hcss nf report chInas military rise
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Engagement met China is wellicht juist op veiligheidsterrein belangrijk maar wel met oog voor de

risico’s Daarom wordt gewerkt aan een afwegingskader voor de omgang en reeds zeer beperkte

samenwerking van het ministerie van Defensie met China Na de eerste virtuele bilaterale

veiligheidsconsultaties in oktober 2020 zet NL in op nieuwe consultaties in 2022 een op het gebied
van wapenbeheersing en non proliferatie en een op het gebied van cyber Dit is een van de manieren

waarop NL in deze geopolitiek turbulente periode engageert met China en communicatiekanalen over

o a wapenbeheersing openhoudt 5 1 2a

5 1 2a

J Tenslotte is NL ook bezig met het organiseren van een

ministeriele conferentie op het gebied van militaire toepassing van AI In dat kader wordt China ook

in een vroeg stadium betrokken

5 1 2a

5 1 1b

5 1 1b Het kabinet gaat op het gebied van

nationale veiligheid uit van geconstateerde dreigingen zoals ook gepubliceerd in het Dreigingsbeeld

Statelijke Actoren De geintegreerde Rijksbrede aanpak is landen neutraal en wordt o a beschreven in

de Kamerbrief Tegengaan Statelijke dreigingen april 2019 en de Voortgangsbrief Statelijke

dreigingen februari 2021 5 1 1b

5 1 1b

Er lopen diverse landen

neutrale trajecten die ook China kunnen raken zowel op nationaal niveau als binnen EU kaders Zo

heeft de EU en daarmee ook NL in juli 2020 personen en entiteiten uit China gelieerd aan de

dreigingsactor APTIO op de EU cybersanctielijst geplaatst Daamaast wendt NL in EU en NAVO

kader diplomatieke kanalen aan om China aan te spreken op cyberaanvallen vanaf Chinees

grondgebied bijvoorbeeld via de verklaring van juli 2021 van de EU NAVO en anderen

5 1 1b

Waarden en mensenrechten

Hoewel het kabinet veel inspanningen levert op het gebied van mensenrechten verslechtert de

menseniechtensituatie in China steeds verder zo rapporteren onder meer ASPI^ Amnesty
International en Human Rights Watch^ Rechten van minderheden zoals Oeigoeren Tibetanen

chiistenen en LHBTI staan onder druk en maatschappelijkmiddenveld joumalisten en

menseniechtenadvocaten krijgen steeds minder ruimte en lopen risico op hoge straffen Hike inwoner

heeft te maken met vergaande cyber surveillance Dit is in groeiende mate ook van toepassing op

Hongkong In Xinjiang is er sprake van grootschalige arbitraire detentie van Oeigoeren en andere

etnische minderheden in ‘heropvoediagskampen

Bilateraal brengt NL consequent de zorgen ta v mensenrechten over Zo heeft in januari 2022 en

december 2020 premier Rutte de mensenrechtensituatie in China aangekaart bij premier Li Keqiang
en in mei 2019 bij de Chinese vicepresident Wang Qishan Minister Blok deed dit in augustus 2020

Oeigoeren Hongkong en juni 2019 Xinjiang Tibet richting zijn Chinese counterpart Wang Yi

Minister Ka^ sprak in november 2019 richting de Chinese assistent minister voor Handel Ren

Hongbin zorgen uit over het gebruik van technologie in de surveillance van met name etnische en of

religieuze minderheden Ook hoge ambtenaren bespreken mensenrechten zoals 5 1 2e met

speciaal gezant voor Europa Wu Hongbo november 2021 en de

Chinese

met de5 1 2«

maart20215 1 2e

Ook in multilateraal kader waaronder mensenrechtenfora stelt China zich steeds strenger assertiever

en actiever op NL heeft zich meermaals aangeslotra bij gezamenlijke verklaring en in de VN

^

https www a5pi org au report architecture repression
https www aninesty oig en document5 asal7 4137 2021 en

^

https wwwJirw org report 2021 04 19 break their lineage break their roots china5 crimes again5t humaiiity tafgeting
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Mensenrechtenraad en de VN 3® Commissie over de mensenrechtensituatie in o a Xinjiang De

laatste gezamenlijke verklaring voor het uitkomen van de China notitie werd gesteund door 12 landen

waaronder Nederland Mede door de inzet van Nederland is dit aantal gestaag toegenomen bijv
steun 39 c q 40 landen in de AWN Derde Commissie van oktober 2020 en 2021 en steun 44 landen

in gezamenlijke verklaring in de MRR van juni 2021 Keerzijde is dat China een groot aantal landen

weet te mobiliseren voor een tegenverklaring Zo stelde Wit Rusland tijdens MRR45 okt 2020

namens 54 landen waaronder veel Arabische dat terrorisme in Xinjiang succesvol was uitgeroeid
De verklaring bevatte typische Chinese taal vocational training centers en counter terrorism measures

i p v ‘gevangenissen en ‘massasurveillance’

Ookzien we dat mensenrechten vervlochten raakt met andere onderwerpen Zo staat hetEU China

investeringsakkoord CAI voorlopig in de ijskast vanwege sancties die China uitvaardigde richting

wetenschappers en parlementariers in reactie op Europese sancties tegen Chinese

mensenrechtenschenders in Xinjiang Rapporten over dwangarbeid in de productieketen van

zonnepanelen vervlechten EMVO mensenrechten en klimaat De discussie rond regeringsdeelname
aan de Olympische Spelen in Peking in februari 2022 verbindt mensenrechten en sport

5 1 2i

5 1 2i
Intimidatie door China van in NL wonende Oeigoeren is bij de

Chinese autoriteiten opgebracht en in EU verband wordt conform motie Koopmans gelobbyd voor

een gezamenlijke EU aanpak m b t intimidatie van EU burgers

Klimaat energie grondstoffen
Klimaat is een prioriteit van de EU en NL ook t a v China NL zet daarom in op ambitieuzere

Chinese nationale klimaatdoelstellingen in EU verband bijv via expertworkshops in multilaterale

fora bijv COP AWN of in bilateraal contact China kondigde tijdens de COP 26 ambitieuze

klimaatdoelstellingen aan waaronder C02 neutraliteit tegen 2060 maar uit het 14^ vij ^arenplan
blijken nog geen concrete voorstellen om CO^ neutraliteit te bererken Ook spreekt China niet van

phasing out van kolencentrales maar vanphasing down In contacten met China benadrukken we

China’s verantwoordelijkheid als’s werelds grootste uitstoter van C02

Op het gebied van klimaatadaptatie vordert de samenwerking gesta^ Na een gezamenlijk statement

van MinlenW en het Chinese MEE om het belang van klimaatadaptatie te onderstrepen is zomer

2019 in China een lokaal kantoor geopend van het mede door NL opgezette Global Center on

Adaptation GCA Het GCA is een cruciale hub gebleken in het stimuleren van wereldwijde
klimaatadaptatie en zal deze rol in de komende jaren blijven spelen
In het kader van samenwerking met China op het gebied van klimaat en duurzame mobiliteit wordt

o a onderzoek gedaan naar duurzaam rivierbeheer met de Rijn en de Yangtze als case studies en

wordt gewerkt aan een MoU over het verl^en van C02 uitstoot door spoorgoederenvervoer

Op het gebied van energie is en blijft de Nederlandse internationale inzet om China beter te betrekken

bij multilaterale energiefora IRENA International Energy Agency Energy Transition Council 5 1 2a

5 1 2a

Op het gebied van duurzame energie
en circulaire economic ondersteunt de overheid het NLse bedrijfsleven dat in China zaken wil doen

op onder andere het gebied van green smart mobility^ green smart shipping waterstof verwaarding
van voedselreststromen food waste cheraische recycling van plastic en recycling van bouwafval

Op het gebied van duurzame energie is onder andere de bevordering van de handelsrelatie met

China’s offshore windenergiesector belangrijk De laatste fysieke handelsmissie naar de provincies

Guangdong en Jiangsu onder leiding van HHWE in 2019 was tamelijk succesvol maar sinds het

uitbreken van COVID19 is sprake van stagnatie Het MoU op het gebied van duurzame energie tussen

EZK m het Chinese NBA werd stilzwijgend verlengd in 2019 maar is tamelijk inactief

5 1 2a
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Het thema grondstoffen heeft een nieuwe impuls gekregen nu strategische afhankelijkheden hoog op

de Europese en Nederlandse agenda staan Onze afhankelijkheid van China m b t specifleke
grondstoffen bijvoorbeeld op het gebied van zeldzame aardmetalen kan enkel opgelost worden in

breder verband met de EU en gelijkgezinde partners waaronder Australie Japan en de VS De

overheid speelt hierin vooralsnog vooral een faciliterende rol maar verkent wel of de omstandigheden
voor altematieve grondstoffen kunnen worden verbeterd Het China Kennisnetwerk van de

Rijksoverheid ondersteunt de gedachtevorming over dit onderwerp via onderzoek

gebruik wordt in interdepartementaal overleg over de Europese grondstoffenstrategie Ook focust

EZK op circulair hergebruik om Nederland minder afhankelijk te maken van grondstoffen uit onder

5 1 2a

8 9
dat actief

andere China

□ok via het European Partnershipfor5 1 2a

Responsible Minerals zetBZ hierop in

Ontwikkelingssamenwerking en China in Afrika

Binnen BZ wordt de geopolitieke link tussen China en OS nadrukkelijker erkend en wordt de China

notitie op bepaalde punten nader uitgewerkt bijv discussie over besteding ODA middelen en andere

ontwikkelingsgerichte financiering richting China BZ is intern beter georganiseerd op het gebied
van China en OS door o a de oprichting van een BZ brede interne werkgroep die behulpzaam kan

zijn bij het verder integreren van China in OS gerelateerde beleidsdocumenten zoals de aankomende

BHOS nota 5 1 2a

5 1 2a

DeNLse inzetis vooral Europees en een proces van de lange adem In de EU Afrikastrategie wordt

mede op aandringen van Nederland de noodzaak genoemd van een sterke politieke alliantie tussen de

EU en Afrika nu de interesse van andere wereldspelers in Afrika groeit
^®
Om dit te realiseren is de

NL inzet tijdens de EU AU top Feb 17 18 2022 onder andere gericht op gelijkwaardig

partnerschap
Op 1 december jl werd de gezamenlijke mededeling “The Global Gateway” gepubliceerd Met deze

Europese cormectiviteitsstrategie legt de EU het fundament voor een meer strategisch en geopolitieke

aanpak van connectiviteit waarbij de geopolitieke belangen van de Unie gekoppeld worden aan de

mondiale behoefte aan duurzame investeringen in infrastructuur en andere vormen van connectiviteit

Deze op waarden gestoelde strategie reikt verder dan alleen ontwikkelingssamenwerking en de regio
Afrika Het brengt de Europese geo politieke economische en ontwikkelingsbelangen van mondiale

connectiviteit samen

De Chinese inzet is ook wat betreft OS vooral bilateraal Hoewel het nog altijd moeilijk blijkt om

in Afrikaanse landen tot constructieve werkverhoudingen met China te komen zet China’s nieuwe

OS beleid meer in op trilaterale samenwerkingsmodaliteiten met name op gebieden als

kennissamenwerking en OS projectmanagement Chinese counterparts lijken ontvankelijk te zijn voor

OS kennissamenwerking uitwisseling met Nederlandse kennisinstellingen en mogelijkheden op dit

gebied worden nader onderzocht Er loopt tot eind 2023 een succesvol bamboeproject met China in

Oost Afrika Ethiopie Kenia Uganda in samenwerking met International Network for Bamboo and

Rattan INBAR waaraan de Chinezen in natura t w v EUR 2 miljoen bijdragen

De NLse inzet binnen de EFFs en multilaterale instellingen richt zich

o a op hoge standaarden en duurzaam leenbeleid China’s rol bij schuldhoudbaarheid is hoog op de

agenda gebleven Ook Nederland pleit voor volledige deelname van alle officiele crediteuren

waaronder China en de private sector aan de implementatie van het door de G20 opgerichte Common

5 1 2a

®

ht1ps 1icss nl repQrt securing critical raw material
^
https ■ ■ licss n] ieDort standards critical Tnaten als

https ■ ec europa u intemational DartnershipS system 6]es coTnmurucation eu africa strateev idn 2020 4 final gn pdf
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00024 1181348



Framework CF beyond the Debt Service Suspension Initiative DSSI het raamwerk om tot

structurele oplossingen yoor de schuldenproblematiek te komen China heeft zicb daar als lid van de

G20 aan gecommitteerd 5 1 2a

NL blijft in G20 verband oproepen tot snelle en toereikende afwikkeling van

schuldherstmctureringen Ook heeft NL zich actief ingezet in de G20 Infrastructure Working Group
waar afspraken met China zijn gemaakt over dunrzaamheid van en kwaliteitsstandaarden voor

infrastructunr en effecten van infrastructuurinvesteringen op algemene schuldhoudbaarheid

5 1 2a

Het multilaterale stehel

Een van de grootste nitdagingen voor multilaterale samenwerking en het multilaterale systeem is de

groeiende invloed van een steeds assertiever en actiever China China heeft een lange termijn
strategie om het systeem van binnenuit te veranderen en te ondermijnen Wanneer dat niet lukt tuigt
het steeds vaker separate organisaties of initiatieven op Dat begint steeds zichtbaarder te worden en

zet het systeem steeds verder onder druk

Het betrekken van China in multilaterale structuren blijft wenselijk en noodzakelijk voor een effectief

multilateraal systeem en de oplossing van grote problemen zoals klimaat en schulden Tegelijkertijd

zijn er zorgen dat op termijn enkel een uitgehold systeem overblijft Nederland brengt continu de

groeiende macht en invloed van China in multilaterale organisaties in kaart en bespreekt deze

ontwikkelingen in EU verband en met andere gelijkgezinde landen om strategieen en gezamenlijke
acties te bepalen die het multilateralisme versterken en gezamenlijke belangen verdedigen 5 1 2a

5 1 2a

Nederland verdedigt met gelijkgezinden actief de univers aliteit en ondeelbaarheid van mensenrechten

in de VN zie de multilaterale acties genoemd in het hoofdstuk waarden en mensenrechten Een ander

voorbeeld is het weren van ongewenst Chinees taalgebruik dat o a de universaliteit van

mensemechten ondermijnt uit VN teksten Samen met het China Kennisnetwerk van de

Rijksoverheid wordt ook aan grotere bewustwording op dit terrein bij de Nederlandse ambtenaren

gewerkt Het samen met partners in kaart brengen van en handelingsopties ontwikkelen voor

strategische posities en Chinese kandidaturen binnen het VN systeem heeft de Nederlandse aandacht

en zal onderdeel zijn van de te ontwikkelen multilateralisme strategie

NL heeft in verschillende gremia waar China ook deel van uitmaakt een voortrekkersrol gehad bij
het op de agenda zetten van de rol van onderpand in de publieke schuldendiscussie Soms gaat het

verdedigen van belangen vooralsnog buiten China om bijvoorbeeld het werken aan aangescherpte
regels voor industriele subsidies en soms is het direct tegen China gericht bijvoorbeeld de WTO

zaak van de EU tegen China op het gebied van gedwongen technologieoverdracht

Naast klimaat wordt ook op het gebied van Intemationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

met China samengewerkt ter bevordering van responsible business conduct RBC volgens OESO
normen Samenwerking op IMVO richtzich op het ondersteunen van de ‘alignment’ van de Chinese

IMVO standaarden met intemationale standaarden

Samenwerking binnen Europa
Nederland heeft intemationaal met name Europees zijn profiel op het Chinadossier vergroot en o a

via de vele gesprekken over de Chinanotitie de Europese visie op China helpen vormgeven Veel van

de onderwerpen uit de Chinanotitie staan intussen hoog op de Europese agenda

Mede als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen is er sprake van een toenemende convergentie in de

standpunten van lidstaten De noodzaak tot krachtig Europees handelen lijkt binnen de EU breder te

worden onderkend Dat leidde onder andere tot de aanname van sancties gericht tegen vier Chinese

individuen en een entiteit onder het mensenrechtensanctieregime in maart 2021
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Ook het eenheid ondermijnende initiatief 17 1 staat ter discussie doordat het betrokken EU lidstaten

weinig concrete resultaten maar wel zware administratieve lasten oplevert Dit leidde er onder andere

toe dat zes EU lidstaten bij de 17 1 top op 9 februari 2021 niet op niveau staats regeringsniveau
deelnamen terwijl president Xi de top voorzat Litouwen heeft intussen aangegeven bet platform
verlaten te hebben waardoor dit samenwerkingsplatform nu de facto

‘

16 1
’

is geworden

5 1 2a

Nederland beeft de convergentie van bet EU Cbina beleid ondersteund door de contacten op

boofdstedenniveau te intensiveren Er vinden reguliere consultaties plaats met FRA en PUL Tevens

5 1 2aspeelt NL een aanjagende rol in Enropese discussies over China

5 1 2a

5 1 2a Ook beett Nederland zich in Enropees verband bard gemaakt voor meer

strategiscbe sturing door de Europese Raad op buitenlandpolitieke onderwerpen en verwelkomde

daarom de voorbespreking door de Europese Raad van de EU Cbina top van maart 2020 die belaas

uitemdelijk niet doorging Het kabinet streeft ernaar dat ook bij toekomstige toppen te doen

Corona drukte ook in 2021 zijn stempel op de EU China relatie Topontraoetingen konden tysiek
nocb digitaal worden georganiseerd Wel vinden voorbereidende gesprekken plaats over een EU

Cbina top in mogelijk maart 2022 NL volgt de voorbereidingen kritisch De top moet wat NL betreft

genoeg mimte bieden voor kritische boodschappen o a t a v mensenrechten en liefst uitmonden in

een gezamenlijke verklaring Ook zou NL graag zien dat voorafgaand een EU Cbina

mensenrechtendialoog wordt georganiseerd Chinese onvrede over de EU mensenrechtensancties

maakt dit onwaarschijnlijk

NL beeft bij de totstandkoming en implementatie van het EU cybersanctieregime en het EU

mensenrechtensanctieregime een proactieve rol gespeeld Deze regimes zijn landenneutraal en ricbten

zicb niet op een specifiek land maar zijn inmiddels ingezet om ongewenste Chinese cyberactiviteiten
en mensenrechtenscbendingen te adresseren China beeft bierop tegenmaatr^elen genomen door vier

Europese entiteiten en tien personen waaronder Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma D66 te sanctioneren

De EU heeft op 19 april Raadsconclusies inzake een EU strategic voor samenwerking in de Indo

Pacific aangenomen NL heeft samen met DUI en FRA een aanjagersrol gespeeld via een gezamenlijk
non paper dat de basis voor deze discussie is geweest De strategic is gericht op het breder behartigen
de EU belangen inhetnieuwe geopolitieke en geo economische centrum van de wereld De

raadsconclusies werden opgevolgd door een gezamenlijke mededeling van de HV en CIE die in

September werd gepresenteerd Ook brachten CIE en HV oa door een aanjagende rol van NL een

gezamenlijke mededeling uit over de Europese cormectiviteitsstrategie Global Gateway met nadruk

op standaarden en duurzaambeid

Onder het Fransevoorzitterschap in de eerste helft van 2021 wordt verdergewerkt aaninvulling van

de Open Strategiscbe Autonomie van de Unie Het debat over open strat^ische autonomie is

landenneutraal 5 1 2a

5 1 2a

VooT Nederland5 1 2a

staat open strategiscbe autonomie van de EU voor haar vermogen om als mondiale speler in

samenwerking met intemationale partners op basis van eigen inzichten en keuzes haar publieke

belangen te borgen en weerbaar te zijn in een onderbng verbonden wereld

Nieuwe structuren en samenwerkingsverbanden
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Sinds het verschijnen van de China notitie is een China taskforce opgericht met daarin alle betrokken

ministeries op medewerkers en op directeursniveau en het postennetwerk Er wordt sindsdien

interdepartementaal intensiever samengewerkt en vaker en op hoger niveau bijeengekomen lx per

maand werkniveau minstens 4x per jaar directeurenoverleg 66k in vertrouwelijke setting
Landentafel China Het China Kennisnetwerk heeft een extern belegd secretariaat bij het Instituut

Clingendael en organiseert rijksbreed onderzoek en rijksbrede kennissessies De samenwerking tussen

de rijksoverheid en verschillende spelers in de bilaterale relatie met China is geintensiveerd sinds de

Chinanotitie

Nadat VNG de informatiebehoefte van lokale overheden in kaart had gebracht is begin 2021 het

Informatie en Contactpunt ICP voor lokale overheden bij RVO van start gegaan

Met het oog op de samenwerking binnen het Koninkriik heeft het China kennisnetwerk onderzoek

gedaan om de kennispositie t a v China’s activiteiten in de Caribische regio te verdiepen De voor de

Rijksoverheid opgestelde checklist voor MoUs met China is toepasbaar gemaakt voor de Caribische

delen van het Koninkrijk

Nederland ondersteunt samenwerking op het gebied van kunsten erfgoed en creatieve Industrie in

China zie Beleidskader Intemationaal Cultuurbeleid 2021 2024 waarbij betrokken partijen

vanzelfsprekend ook rekening moeten houden met de beperkingen van artistieke vrijheid een

behoudend visaregime en andere mogelijke struikelblokken in de culturele samenwerking

Met de Kamerbrief ‘Samenwerking met China op het gd ied van onderwijs en wetenschap’

december 2020 schetste het kabinet de kaders waarbinnen Nederland de samenwerking met China

op het gebied van onderwijs en wetenschap wil vormgeven Zowel samenwerking als academische

vrijheid wetenschappelijke integriteit vrijheid van meningsuiting en wederkerigheid zijn van belang
Het landen neutrale beleid rond kennisveiligheid^^ heeft geresulteerd in de oprichting van een

Rijksbreed Loket Kennisveiligheid dat op 31 januari 2022 van start gaat Dit loket komt tegemoet aan

de behoefte van kennisinstellingen aan advies en informatie van het Rijk bij het afwegen van kansen

en risico’s rondom intemationale samenwerking Ook de door het kennisveld en het Rijk opgestelde
Nationale Leidraad Kermisveiligheid wordt op 31 januari gepresenteerd Dit is een centraal

referentiedocument over alle aspecten die met kermisveiligheid samenhangen en kennisinstellingen
niet alleen wijst op risico’s maar ook kaders en handelingsopties biedt en zo bijdraagt aan de

weerbaarheid van de sector Aan een juridisch bindend Toetsingskader ongewenste kennis en

technologieoverdracht bedoeld voor de screening van personeel wordt nog gewerkt

Naar aanleiding van het Clingendaehapport ‘China’s invloed op onderwijs in Nederland’ heeft de

minister van OCW kritisch gekeken naar de governance structuur in de samenwerking tussen de NLse

hoger onderwijsinstellingen en de Chinese Confuciusinstituten De minister heeft de instellingen die

betrokken zijn bij de Confucius Instituten in juli 2020 geadviseerd te kiezen voor ontkoppeling van

het Confucius Instituut om zo zorgen over mogelijke aantasting van academische vrijheid of de

schijn daarvan weg te nemen De NL overheid heeft met kennisinstellingen o a universiteiten en

onderzoeksinstituten in het kader van de kennisveiligheidsdialoog gesprekken gevoerd en onderzoek

laten uitvoeren om bewustwording bij kennisinstellingen te verhogen en hen te helpen bij het

heroverwegen en inrichten van samenwerking met een Chinese partner Het gaat daarbij om

onderzoek van o a Clingendael Leiden Asia Centre HCSS en het Australische ASPI

Ten slotte zet het kabinet in op samenwerking met andere EU landen ora de onderwijs en

wetenschapssamenwerking met landen buiten de EU waaronder China voorspoedig te laten

verlopen NL is actief betrokken bij \\ Qt EUKnowledge Network on China dat tot doel heeft de kennis

over China op het gebied van onderzoek en innovatie te vergroten en te komen tot niet

verplichtende beleidsopties om de samenwerking in terichten Inlijn daarmee publiceerde het

European Research Area andInnovation Committee ERAC op 18 januari jl richtlijnen over

^ Kamerbrief kennisveiligheid hoger onderwijs en wetenschap november 2020}
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buitenlandse inmenging in relatie tot onderzoek en innovatie^^ Doel van de richtlijnen is om

lidstaten en de Europese kennissector aan te sporen zelf dergelijke leidraden uit te werken De

eerdergenoemde Nationale Leidraad Kennisveiligheid sluithierop uitstekend aan

^
EU Guidelines on foreign relations https ec europa eu info news commission publishes tooHdt help mitiaate foreiau interferenee

research and innovation 2022 ian l 8_en
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Geachte directeuren beste collega s

Vrijdag 17 juni 12 30 14 00 uur zijn jullie van harte uitgenodigd voor een lunch met onze

5 1 201 5 1 ^ Op basis van de door jullie ingestuurde dilemma s en vragen zijn wij tot onderstaande richtinggevende

agenda voor de discussle gekomen Deze agenda is bedoeld om op informele wijze het gesprek aan te gaan over

onze bilaterale relatie met China De discussie zal zonder elektronische apparatuur worden gevoerd

5 1 2e b
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berichten
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5 1 2e

Subject
Location

Interdepartementaal Directeurenoverleg China

via WebEx

Start

End

Show Time As

wo 24 11 2021 13 00

wo 24 11 2021 14 30

Tentative

Recurrence none

Meeting Status Accepted

Organizer
Required [

DAO RSVP

5 1 2e
5 minaz nl 5 1 2e 5 1 2e5 1 2e 5 1 2e

Wampie 5 i 2e ^minbzk nl | 5 i 2e ^minbzk n

l minezk nl r^ 2e [ minezk nl | 5 i 2e |g minfin nl

5 i 2e l@minfin nl | 5 i 2e ^minienw nl | 5 i 2e ~^min env nl

5 i 2e ^minvenj nl | 5 i 2e g minlnv nl | 5 i 2e gminlnv nl

5 i 2e n@nctv minjenv nl | 5 i 2e g^minocw nl is i ze

]@pol itie nl | 5 i 2e g rvo nl

5 1 2e5 1 2e

l nnindef nl5 1 2e 5 1 2e

5 1 2e

minszw nl

^ 1 2^ I 5 i 2e gminszw nl

5 1 2e5 1 2e

5 i 2e Dminvws nl 5 1 2e 5 1 2e

11 ]5 lnv nl5 1 2e

Optional Attendee 5 1 2e | r 5 1 2e 5 1 2e5 1 2e 5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e ] MM

] minbzk nl

5 1 2e5 1 2e

5 minbzk nl

]§ mindef nl I 5 i 2e ~S mindef nl I 5 i 2e g minezk nl

5 1 2e

l 5 1 2e I 5 1 2e5 1 2e 5 1 2e

5 1 2e

jTmrliienw nl

5 1 2e 5 1 2e

5 1 2e sTze^minfin nl

5 rvo nl |5 i 2e |

5 1 2e5 1 2e 5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e5 1 2e 5 1 2e

J nctv minjenv nl

Pminocw nl [

5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e5 1 2e 5 1 2e

gj 5 1 2epminnrw nl [

\ 5 1 2e

5 1 2e5 1 2e5 1 2e 5 1 2e

5 1 2d 5 1 2e 5 1 2e5 1 2e

5 i 2e ^minvws nl 5 1 2e5 1 2e 5 1 2e5 1 2e

u ] minbzk nl 5 1 2e5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e

5 1 2e^T2e1 r 5 1 2e 5 minienwTnT5 l 2e 5 1 2e5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e | mindef nl5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e5 1 2e5 1 2e

Categories 03 ICB

Beste genodigden

Belangriik In verband met de geldende COVID maatregelen is besloten dit overleg in digitale vorm te laten

plaatsvinden Onderaan deze uitnodiging vindt u de webex link

Deze agenda zal ook worden gedeeld met de collega s in het ICB voor uw voorbereiding Voor agendapunten 1 en 4

zijn bijiagen toegevoegd

De agenda voor het overleg op 24 november is als voIgt
1 Opening en goedkeuring verslag vorig Directeurenoverleg China en agenda
2 Update debatten

a Commissiedebat

b Begroting BZ

c Tweeminutendebat

1
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3 Update Olympische Spelen China

4 Bespreken WOB lijn Buitenlandse Zaken let op Kleine wijziging t o v de eerder gedeelde lijn in het ICB 1®

bullit onder China specifiek Verslagen van strategische sessies worden in beginsel niet openbaargemaakt

Discussievragen in strategische sessies worden in principe gelakt kijkje in de keuken

5 Stand van Zaken formatiefiche China fte s

6 EU Multilateraal

7 MOU overzicht

8 Rondvraag

] 316Contactpersoon isg l 2^[ 5 1 2e 5 1 2e

Met vriendelijke groet

Mede namens 5 1 2e

5 1 2e

Directie Azie en Oceanie Asia and Oceania Department

Beste genodigden

5 1 2e5 1 2e
nodigen wij u uit voor het interdepartementaleNamens

directeurenoverleg China

Dit zal plaatsvinden in zaal X 401 04 A 117 op het ministerie van Buitenlandse Zaken

In verband met de begrotingsbehandelingen In de Tweede Kamer is dit directeurenoverleg verplaatst naar 24

november van 13 00 14 30 uur

Voor diegenen die online vergaderen er wordt op verzoek een webex link gemaild dit kunt u aanvragen blj|X2§
5 l 2e^eeft ook de contactpersonenlijst opgeschoond Mocht dit overleg nu onterecht uit uw agenda zijn verwijderd
dan kunt u daarvoor ook contact opnemen met |5 l 2e|

5 1 2e
Contactpersoon isg 1 2^| 5 l 2e | 31 6

Met vriendelijke groeten

5 1 2e

Directie Azie en Oceanie Asia and Oceania Department

nocJigt u uit om cJeel te nemen aan cJeze Rijksvideo Vergadering5 1 2e

5 1 2eVergaderingnummer toegangscode

5 1 2iWachtwoord voor vergadering

5 b2e

2

00027 1181351



woensdag 24 november 2021

13 00 I UTC 01 00 Amsterdam Berlijn Bern Rome Stockholm Wenen 1 uur30 minuten

Deelnemen aan vergadering

Meer manieren om deel te nemen

Deelnemen via de vergaderingskoppeling

5 1 2i

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat alleen deelnemers

5 1 2i

Deelnemen via telefoon

5 1 2i

Algemene inbelnummers

Deelnemen via een videosysteem of toepassing

^@njksvideo webex com

Kiezen en uw vergaderingnummer invoeren

Kies 5 1 2e

U kunt ook 5 1 2i

5 h2e

Hebt u hulp nodig Ga naar http help webex com

3
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Interdepartementaal directeurenoverleg China

23 juni2021 08 30 10 00

Aanwezig BZ DAQ BZ DVB BHQS IMH BZK 5 1 1b DEF EZK FIN lenW JenV LNV

NCTV OCW PEK RVO VWS

Afwezia AZ SZW Politic

1 Welkom en goedkeuring verslag directeurenoverleg 30 4 en agenda

• S 5 1 2e verwelkomt de deelnemers en opent het overleg Het verslag van het overly van

30 4 wordt goedgekeurd
• De agenda voor vandaag wordt vastgesteld ^ ^ ^K^^ I zegt te verwachten dat het grootste deel

van dit overleg zal worden besteed aan bespreking van het MLS i en dat daarom in overleg

met EZK is besloten de EZK presentatie over standaardsetting uit te stellen naar een

volgende bijeenkomst Dan krijgt dit onderwerp ook de aandacht die het verdient

2 Interdepartementale Meerjaren Landen Strategic MLS i China 2021 2024

^ 5 1 29

ii 1 2 i

5 1 2a

5 b2a

Reacties van de departementen

5 1 2a

00028 1181353



5

S 1 2a

M2il 2a
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5 1 2a

Repliek Peking

Dankt in algemene zin voor de waardevolle reacties m de complimenten voor het concept MLS i

Vervolgens gaat hij meer in detail in op de opmerkingen

5 1 2a

Vervolgproces en ajronding

Afgesproken wordt dat departementen uiterlijk vrijdag 25 juni hun schriftelijk commentaar aan

ambassade Peking zullen zenden Dan zal de aangepaste versie maandag 28 juni naar Dm Haag

worden gezonden opdat departementen een laatste check kunnen doen DAO zal dan het MLS i

woensdag 30 juni aan de CoRlA aanbieden

De bespreking wordt afgerond met grote dankzegging aan de opstellers van het MLS i

5 1 20

5 1 20

5 1 20sn

3 Indo Facific

Mede in reactie op een vraag van BZK gaa^ 5A 2b nog kort in op recente ontwikkelingen m b t de

Indo Pacific Thans wordt in EU verband en door NL op bilaterale basis gewerkt aan de concrete

vormgeving van de Indo Pacific strategieen Door de EU is dit voortvarend opgepakt en zijn de

contacten met belangrijke regionale spelers als Australie Japan Zuid Korea Nieuw Zeeland India

en ASEAN aangehaald OokHoge Vertegenwoordiger Borrell zet zich hiervoor persoonlijk in tijdens

00028 1181353



zijn recente bezoek aan Jakarta sprak hij hierover uitgebreid met Indonesia en ASEAN In September
zal de EU een Joint Communication uitbrengen over de Indo Pacific

Nederland werkt aan het organiseren van een veiligheidseminar met Zuid Korea en daamaast — in

samenwerking met o a Singapore Japan Australie en het Permanente Hofvan Arbitrage aan een

seminar in de regio gericht op de capaciteitsopbouw van de kermis over zeerecht Daamaast is de

stilzwijgende parlementaire goedkeuringsprocedure voor detoetreding van Nederland tothet ASEAN

verdr^ van vriendschap en samenwerking bijna afgerond In het kader van de deelname van een

Nederlands fregat aan de Carrier Strike Group zullen eventuele havenbezoeken ook worden gebruikt

de banden aan te halen

Vermeldenswaard is dat ook de recente G7 bijeenkomst aandacht aan de regio besteedde 3 van de 4

uitgenodigde gastlanden kwamen uit de regio Australie India en Zuid Korea en 5 1 2a

5 1 2a

MoU overzicht

^ 5 1 2a verwijst op het rondgezonden overzicht van MoUs Vanwege tijdgebrek is helaas geai

mogelijkheid hierop nu in te gaan Dit onderwerp blijft vast onderdeel van het overleg hopelijk kan

het een volgende keer uitgebreider aan de orde komen

4

Afsluiting
Niets verder aan de orde zijnde slui^ 5 1 2e het overleg af onder dankzegging voor de actieve

deelname Het volgende Directeurenoverleg zal hopelijk fysiek na de zomer plaatsvinden Dan zal in

ieder geval de presentatie van EZK over standaardsetting op de agenda staan

5
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Mooihuijsen Joep

Subject
Location

Interdepartementaal Directeurenoverleg China april

Hybride Rijnstraat 8 zaal X 401 via MyRoom link onderaan

Start vr 29 04 2022 09 00

vr 29 04 2022 10 30End

Recurrence none

Meeting Status Accepted

Organizer

Required Q

DAO RSVP

^minaz nl 5 1 2e 5 1 2e I5 1 2e5 1 2e 5 1 2e

5 i 2e | minbzk nl | 5 i 2e | minbzk nl

5 i 2e ~6 minezk nl | 5 i 2e ^tninezk nl 5 i 2e H pminfin nl

5 i 2e g^minienw nl | 5 i 2e | Qminfin nl | 5 i 2e g minjenv nl

5 i 2e ^minlnv nl | 5 i 2e | ®nctv minjenv nl

S pol itie nl

5 1 2e5 1 2e

5 i 2e ^mindef nl

5 i 2e mninfin nl

5 i 2e | minvenj nl| [
5 1 2e ^minocw nl I 5 1 2e | gX2^

minszw nl 5 i 2e |Dminvws nl

5 i 2e ~^minfin nl I 5 i 2e IPminszw nl

Tjminocw nl I 5 i 2e^minezk nl

^rvo nl5 1 2e 5 1 2e

] minbzk nl5 1 2e 5 1 2e

^rvo nl5 1 2e ^ 5 1 2e

5 i 2e Pminezk nl 1 |5 1 2e5 1 2e 5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e 1 l 5 1 2e [5 1 2e^ L 5 1 2e 5 1 2e5 1 2e

5 1 2e ] I 5 1 2e5 1 2e 5 1 2e 15 1 2^5 1 2e

5 1 2e l r 5 1 2e 5 1 21 5 1 2^ r 5 1 2e 5 1 2e ] |5 1 2ep^5 1 2e I
5 1 2e 5 1 2e [T 2 [

jiminbzk nr [

5 1 2e 5 1 2e 1 1 5 1 2e IBD KS

5 1 2e 5 1 2e5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e

] minbzk nr [5 1 2e l minbzk nr 5 1 2eBD PSD 5 1 2e 5 1 2e

5 i 2e ^mindef nr | I 5 i 2e~5 minezk nr || ~5 il2e g minezk nr

l douane nr || 5 i 2e g minfin nr

feminienw nl

5 1 2e

5 i 2e |5 minezk nr f 5 1 2e5 1 2e

Jfervo nr~3 minienw nr

tervo nl |

^minocw nl ir5 i 2e pmlnocw nl

5 1 2e| || 5 1 2e g minvws n

| BD KS r ~5 il2e 5^mindef nl

] DAO

5 1 2e5 1 2e 5 1 2e

J minlnv nl5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e5 1 2e 5 1 2e

5 1 2e 5 1 2eBD DEIA IBP 5 1 2e

5 1 2e5 1 2e J netV m i nienv nl

1 || 5 i 2e [~[ minfin nr ^ilj j5 i 2e|

5 1 2e

5 1 2e BD KA5 1 2e 5 1 2e

5 1 2e

5 1 2e
Optional Attendee 5 1 2e j§ mindef nl I s i 2e5 1 2e5 1 2e

5 1 2e BD NCTV

Beste genodigden

Onderaan vinden jullie de MyRoom link voor hen die niet fysiek bij dit overleg aanwezig kunnen zijn

Hartelijke groet

5 1 2e

Beste genodigden

Hierbij de agenda van het Directeurenoverleg China op vrijdag 29 april 2022

1
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Het directeurenoverleg zal in prindpefysiek zijn mocht dit problemen voor u opieveren dan graag even contact

| minbuza nl voor een passende opiossing Ook voor andereopnemen metg i 2^| 5 l 2e

vragen kunt u bij hem terecht

5 1 2e

Hartelijke groet

5 1 2e

Agenda Directeurenoverleg 29 april
1 Opening en goedkeuring verslag vorig Directeurenoverleg van 3 februari zie bijiage en agenda
2 Update bilaterale relaties

a Digitale handelsmissie

b 50 jr diplomatieke betrekkingen
3 Update deelsessies directeurenoverleg
4 Deelsessie EV Bespreking wet Vifo veiligheidstoets investeringen fusies en overnames EZK zal een

inleidende presentatie houden over de wet Vifo waarna er ruimte is voor Q A

5 China en de oorlog in OekraVne

6 EU China onder meer terugkoppeling EU Chinatop van 1 april
7 Rondje Ministeries

Geachte collega s

Vandaag is tijdens het Interdepartementaal Chinaberaad besloten om het Directeurenoverleg van 31 maart te

verplaatsen De nieuwe datum is vriidag 29 april 2022

Op 1 april wordt de EU Chinatop gehouden en op 8 april organiseert het Franse EU voorzitterschap een retreat over

China met de Aziedirecteuren van de EU lidstaten Daarmee leek het zinnig om het directeurenoverleg over deze

data been te tillen zodat op de uitkomsten gereflecteerd kan worden Daarnaast zal waarschijnlijk teruggekoppeld
kunnen worden over een aantal deelsessies over de tijdens het vorig directeurenoverleg vastgestelde onderwerpen
voor verdleping

Het directeurenoverleg zal in principe fysiek zijn mocht dit problemen voor u opieveren dan graag even contact

opnemen metg i 24T

vragen kunt u bij hem terecht

In aanloop naar het overleg zullen we de agenda en de stukken delen

^minbuza nl voor een passende opiossing Ook voor andere5 l 2e5 1 2e

Hartelijke groet

5 1 2e

Beste genodigden

Directeur Azie en Oceanic nodigen wij u uit voor het interdepartementale5 1 2eNamens

directeurenoverleg China

Dit zal plaatsvinden op donderdag 31 maart 2022 van 09 00 tot 10 30 uur

316 5 1 2eContactpersoon is^ i 2^| 5 i 2e

Met vriendelijke groeten

5 1 2e

Directie Azie en Oceanie Asia and Oceania Department

2
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— Do not delete or change any of the following text —

You have been Invited to a MyRoom meeting Please find below the relevant details to join the meeting

Using Cisco Jabber a video set ora video application such as Webex Teams

I5 minbuza nl• Click the link or dial

• Please enter the PIN

5 1 2e

5 1 1b

Using an external web browser

• Clickthe link

• Edit

• Enter Meeting ID

• Enter Passcode

• Click on

Join

your name

5 1 1b

join meeiing

Join with audio only by phone
• Call one of the following numbers

• The Hague EMEA

• Washington Americas

• Singapore APAC

• Enter Call ID

• Enter Passcode

5 1 1b

CDEr Pcy9DslgEADgJzpyeAfcOensqlOOUErSpJTGv6SGh3cwcf2GLweranEHKkzAxVqQghHGkplLlldA2EIRvHZn0ffHtO7rdm777tmh8f6rSk1yeaZe6CrYguzA1dQgJEYhNVCdJUJ59ozP NU777htb

qJ44uF83cLF5NDez9vxCw CDET

CMSAddin version 3 6 8 Build 17578 Registered to SSC ICT
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|Hoofdstuk
Duurzame handel en investerinc EU en NL blijven investeren in kennis en innovatie

Duurzame handel en investerinc Uitvoeren van een evenwichtig Europees industrie en circulair grondstoffenbeieid met focus op o EZK

Duurzame handel en investerinc EU biijft toonaangevend in het zetten van standaarden en werkt hierin nauw samen met geiijkge EZK

EZK

jActiepunt kort jTrekker jBetrokken
BZ DGBEB BZ OCW

BZ DGBEB BZ lenW

BZ DGBEB BZ

BZ DGBEB BZ

EZK BZ FIN

1
EZK

Duurzame handel en investerinc EU wordt kopioper op het gebied van reguiering en digitale piatforms
Duurzame handel en investerinc Afsiuiten investeringsverdrag met China Opnemen van bepaiingen over het gelijk speelveid
Duurzame handel en investerinc Aandacht voor toegang tot elkaar markten voor overheidsopdrachten op basis van wederkerighe EZK BZ DGBEB

Duurzame handel en investerinc Opsteilen van een meerjarige marktbewerkingsstrategie voor China met focus op topsectoren si BZ DGBEB

Duurzame handel en investerinc Postennetwerk in China ondersteunt Nederiandse bedrijven en kennisinsteiiingen bij het betreden BZ DGBEB

Duurzame handel en investerinc Internationaie druk op China uitoefenen om oneerlijke handeispraktijken aan te pakken om zo Ch BZ DGBEB

Duurzame handel en investerinc Steviger inzetten op WTO geschiiienbesiechtiging
Duurzame handel en investerinc Opbrengen van inteiiectueie eigendomsrechten in WTO en IPO

Duurzame handel en investerinc Gaten dichten in WTO regeis op terrain oneeriijke handeispraktijken
Duurzame handel en investerinc Afbouwen status China ais ontwikkeiingsland binnen WTO en aanverwante fora

Duurzame handel en investerinc China conformeren aan bestaande standaarden en normen zoais OESO standaarden met betreki BZ DGBEB

Duurzame handel en investerinc Chinese dumping adresseren in het G20 forum op staal Muitiiaterale opiossing treffen voor versb BZ DGBEB

Duurzame handel en investerinc Verkennen in hoeverre aanpassingen van onderdeien van he EU mededings en staatssteunkader EZK

Duurzame handel en investerinc EZK werkt aan een initiatief om via medediningswetgeving van de EU staatssteun van derdiEZK

Duurzame handel en investerinc Nemen van EU handelsdefensieve maatregeien waar nodig met aandacht voor de beiangen van I BZ DGBEB

Duurzame handel en investerinc Gelijk speeiveid op EKV Doei is om derde ianden te committeren aan International Working Grou FIN

Duurzame handel en investerinc Capaciteit vrijmaken voor de aanpak van cyberspionage waaronder I E schendingen vaiien

Duurzame handel en investerinc Bescherming inteiiectueei eigendom EU actie wanneer derde Ianden internationaie afspraken ov EZK

Duurzame handel en investerinc Stroomlijnen en versterken van kennis en informatievergaring t a v China I

Duurzame handel en investerinc Oprichten van informatie en contactpunt datzich bezighoudt met vooriichting aan bedrijven en BZ DGBEB

Duurzamhe handei en investerir Beoordeiingskader voor vergunningen inzake de export van strategische en duai use goederen e\ BZ DGBEB

Duurzame handel en investerinc Strikter toetsen van vergunningen inzake export van strategische goederen en dual use goederer BZ DGBEB

BZ DGBEB
Ji

EZK BZ lenW FIN VWS

EZK BZ lenW FIN VWS OCW

EZK BZ

BZ DGBEB

EZK BZ DGBEB

BZ DGBEB

BZ DGBEB

EZK FIN lenW VWS

EZK

BZ DGBEB BZK

BZ DGBEB BZK

EZK

BZ DGBEB BZ

JenV NCTV BZK EZK BZ DGBEB

Ven] BZK BZ DGBEB

BZ DGBEB EZK Ven3 BZK

J BZK OCW

EZK VenJ BZ DVB DAO BZK

EZK VenJ BZ DVB DAO BZK

SA Iq

5 1 2eEZK

Vrede Veiligheid en stabiiiteit

Vrede Veiligheid en stabiiiteit

Vrede Veiligheid en stabiiiteit

Vrede Veiligheid en stabiiiteit

Vrede Veiligheid en stabiiiteit

Vrede Veiligheid en stabiiiteit

Vrede Veiligheid en stabiiiteit

Vrede Veiligheid en stabiiiteit

Vrede Veiligheid en stabiiiteit

Vrede Veiligheid en stabiiiteit

Vrede Veiligheid en stabiiiteit

Vrede Veiligheid en stabiiiteit

Vrede Veiligheid en stabiiiteit

Vrede Veiligheid en stabiiiteit

Vrede Veiligheid en stabiiiteit

Miiitaire ontwikkeiing van China monitoren met bondgenoten NAVO en EU

NL beleid en ambitieniveau op veiligheidsgebied inbedden in NAVO en EU

Duidelijkere afspraken gevoeiige bedrijfstakken ongewenste miiitaire kennisoverdracht

Heiderdere grenzen overdracht van duai use technologie
Beter definieren wanneer miiitaire samenwerking met China gewenst is

Verzameien info Chinese invioed nationale veiiigheid o a beinvioeding
Info Chinese invioed op nationaie veiiigheid delen met relevante rijks ambtenaren

Bewustwording creeeren stateiijke dreiging China bij reievante externe doeigroepen

Samenwerking stateiijke dreiging China info bewustwording via EU en geiijkgezinde partners

Aanspreken China op stateiijke dreiging evt via EU en geiijkgezinde partners

Samenwerking contraterrorisme China multiiateraai bespreken oog voor MR

Bewustzijn op cybergebied m b t cyber en China vergroten

Cyber dipiomatieke instrumenten inciusief attribute overwegen m b t China

Aigemeen Maatregeien cyber in Internationaie Cyber Strategie en NL Cyber Security Agenda

Aigemeen Maatregeien ter verdediging stateiijke dreiging

BZ DVB

BZ DVB

BZ DVB

DEF

DEF

DEF

BZ DVB IMH DEF

DEF

BZ DAO DGBEB BZKNcrv

NCTV BZK

NCTV

NCTVjl SA Ze

BZ DAO

Nrr\ BZ DVB

NCTV BZK5 1 2e

BZ DVB

NCTV ism anderen

NCTV ism anderen

NCTV BZ DAO

BZK

Waarden

Waarden

Waarden

Waarden

Waarden

Waarden

Waarden

Richting China waarden inciusief MR en int rechtsorde actief uitdragen bij voorkeur via EU

Mbt China EU aansporen in te zetten op MR

Richting China ondersteuning maatschappelijk middenveid in China

Richting China snellere EU steiiingname MR contact EU hoofdsteden inventarisatie middeien

Richting China gemeenschappelijke waarden zoeken hierop voortbouwen

In NL weerbaarheid van NL burgers en buiteniandse gemeenschappen vergroten
In NL ais ongewenste buiteniandse beinvioeding China gecoordineerde aanpak

BZ DAO DMM

BZ DAO DMM DIE

BZ DAO DMM PEK

BZ DAO DMM DIE

BZ DAO DMM

NCTV

NCTV BZK
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5 1 2eWaarden

Waarden

Waarden

Waarden

Waarden

In NL Bewustwording waardeverschillen NL China China en waarden o a via debat

NL M b t waardendebat verbinding zoeken met EU partners en anderen

Multilateraal Waarden in algemeen en universele MR in bijzonder verdedigen
Muitiiateraai Voorkomen Chinese ideoiogische taai in VN teksten verduideiijken termen

Bi en muitiiateraai inzet op aansprekender Europees verhaai over waarden

BZ DMM DAO PV

BZ DMM DAO PV

BZ DMM DAO PV

BZ DAO DMM PV

Kiimaat grondstofFen energie Diaioog China over nationaie kiimaatambities inciusief uitvoering concrete maatregeien
Kiimaat grondstofFen energie China technische assistentie aanbieden m b t maatregeien kiimaat

Kiimaat grondstofFen energie Intensiveren samenwerking China m b t kiimaat in muitiiateraai verband bijv VN

Kiimaat grondstofFen energie Inzetten op veei ambitieuzere Nationaai Bepaaide Bijdrage in 2020

Kiimaat grondstofFen energie China betrekken bij internationaie actie kiimaatadaptatie bijv via GCA

Kiimaat grondstofFen energie Steunen actievere betrokkenheid China bij muitiiateraie energiefora
Kiimaat grondstofFen energie Voortzetten samenwerking China mbt duurzaam gebruik energiebronnen en miiieutechnoiogie
Kiimaat grondstofFen energie AFhankeiijkheid van o a Chinese grondstofFen verminderen via Europees grondstoFFenbeieid
Kiimaat grondstofFen energie Met China werken aan strategie om uitstoot broeikasgassen transport sector te verminderen

Kiimaat grondstofFen energie China aansporen BRI te verduurzamen door te anticiperen op gevolgen klimaatverandering
Kiimaat grondstofFen energie Bewaken NLtoegang tot grondstofFen energietransitie innovatie sieuteitechnoiogieen
Kiimaat grondstofFen energie AFhankeiijkheid grondstofFen verminderen via industrie en circulair grondstoFFenbeieid
Kiimaat grondstofFen energie Strategische samenwerking China m b t circulaire economie

Kiimaat grondstofFen energie NL bedrijfsieven ondersteunen door NL miiieu en energiebeieid uit te dragen in China

Kiimaat grondstofFen energie Bedrijven ondersteunen bij kansrijke initiatieven duurzame energie circulaire economie

Kiimaat grondstofFen energie AFwegen kansen en risico s bij ondersteunen bedrijven m b t circulaire economie e d

Kiimaat grondstofFen energie Onderzoeken hoe NL bedrijFsieven China kan ondersteunen m b t emissiehandel

Kiimaat grondstofFen energie Met China werken aan meer transparantie in de mijnbouw en keten

Kiimaat grondstofFen energie Werken aan verantwoorde mijnbouw en grondstofFenketens inci in van China via o a NSP

BZ IGG lenW

BZ IGG lenW

EZK lenW

BZ IGG lenW

BZ IGG EZK

EZK lenW

BZ IGG lenW

BZ IGG lenW

BZ IGG lenW

BZ IGG EZK

BZ IGG lenW

BZ IGG lenW

EZK IGG

BZ IGG lenW

EZK BZ IGG lenW

BZ IGG lenW

BZ IGG lenW

EZK lenW

EZK lenW

EZK

EZK

BZ IGG

BZ IGG

lenW

BZ IGG

EZK

EZK

EZK

law

EZK

EZK

lenW

EZK

RVO

EZK

EZK

BZ IGG

BZ IGG

Ontwikkeiingssamenwerking

Ontwikkeiingssamenwerking

Ontwikkeiingssamenwerking

Ontwikkeiingssamenwerking

Ontwikkeiingssamenwerking

Ontwikkeiingssamenwerking

Ontwikkeiingssamenwerking

Ontwikkeiingssamenwerking

Ontwikkeiingssamenwerking

Ontwikkeiingssamenwerking

Ontwikkeiingssamenwerking

Ontwikkeiingssamenwerking

Ontwikkeiingssamenwerking

Ontwikkeiingssamenwerking

Ontwikkeiingssamenwerking

Ontwikkeiingssamenwerking

Ontwikkeiingssamenwerking

Ontwikkeiingssamenwerking

Begrip en bewustwording China en OS AFrika SDGs

Via EU samen met China werken aan SDGs BZ BIS

BZ BIS

BZ BIS

lenW

Via EU China engageren m b t stabiliteit ec groei goed bestuur evt trilateraal

NL trilaterale samenwerking evaiueren vervoigacties
Onderzoek betrekken China bij internationaie afspraken duurzaamheid met oog voor risico s

Binnen IFI s inzetten op kwalitatieve en duurzame infrastructuur

Duurzaamheid China aankaarten via EU China connectivity piatform en EU connectivity strategy lenW

BZ DMM

BZ DMM DAO IGG

lenW BZ DMM DAO IGGFIN

Ciub van Parijs schuldhoudbaarheid evenwichtigere rol China

Hoge standaarden duurzaam leenbeleid crediteurlanden China

Onderzoeken vergroten technische assistentie m b t schulden en risico inschatting
Discussie met China over voorwaarden financiering en standaarden EBRD

Discussie met China over voorwaarden financiering en standaarden ADB

Discussie met China over voorwaarden financiering en standaarden AIIB

Eerlijkere rol China als ontvanger financiering IFIs IBRD ADB

Geieidelijk terugbrengen leningen Wereldbank aan China

Via EU in Afrika int normen en standaarden bevorderen

FIN

FIN

FIN

BZ DIE DMM BIS DAC FIN

BZ DMM BIS DAO FIN

BZ DMM BIS DAOFIN

BZ DMM BIS DAO

BZ DMM BIS DAO

BZ DIE DAF DAO

BZ DIE DAF DAO BIS

BZ BIS

FIN

FIN

Bewustere diplomatieke EU inzet Afrika incl versterkt Europees narratief

Beter EU aiternatief voor Chinese hulp

Waar mogelijk met China samenwerken bijv WTO VN ter versterking muitiiateraai systeem
Muitiiateraai systeem en NL belangen beschermen door bijv weerwoord te bieden

Coordinatie Europese en geiijkgezinde partners binnen fora als VN IFIs WTO

Inzet op meer evenwichtige positie van China binnen muitiiateraai systeem

BZ DMM IMH PV DAO EZK FIN

BZ DMM IMH PV DAO EZK FIN

BZ DMM IMH PV DAO EZK FIN

BZ DMM IMH PV DAO

Het muitiiateraie stelsel

Het muitiiateraie stelsel

Het muitiiateraie stelsel

Het muitiiateraie stelsel

Het muitiiateraie stelsel 5 1 2a
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BZ DMM IMH PV DAOEZK FINHet multilaterale stelsel Versterken onderdelen multilateraal systeem die NL belangen dienen bijv WTO

Samenwerking binnen Europa

Samenwerking binnen Europa

Samenwerking binnen Europa

Samenwerking binnen Europa

Samenwerking binnen Europa

Samenwerking binnen Europa

Samenwerking binnen Europa

Samenwerking binnen Europa

Samenwerking binnen Europa

Samenwerking binnen Europa

Samenwerking binnen Europa

Samenwerking binnen Europa

Samenwerking binnen Europa

Samenwerking binnen Europa

Samenwerking binnen Europa

Inzetten op geintegreerd EU optreden versus China via EU China strategie en aanverwante docs

Stimuieren dat EU strategischer en met oog voor iange termijn opereert in relatie met China

EU ondersteunen bij versterken EU cohesie netwerken verbinden coordinatie info voorziening
Als gemeenschappeiijk handelen op bepaaide punten niet iukt stappen zetten via kopgroep
Samen met geiijkgezinden biiateraie contacten inzetten als EU iidstaat besiuit biokkeert

EU betrekken bij voorbereiding van beiangrijke biiateraie evenementen tussen NLen China

Kabinetsreactie formuleren en waar nodig actie ondernemen m b t AIV advies

Inzet versterkt eigenaarschap iidstaten o a in voorbereiding toppen discussie hoog niveau

Ondersteunen EU diaioog met VS over China

Via EU inzetten op handel investeringen geiijk speeiveid afepraken IPR etc

Constructieve inzet debat NL concurrentiepositie niet tornen aan grondbeginselen mededinging
Via EU inzetten op uitvoering klimaatakkoord met ieiderschapsrol China

Via EU inzetten op mensenrechtensituatie in bijzonder Oeigoeren
Via EU inzetten op int rechtsorde bijv cyberspace terugkeersamenwerking China

EC steunen bij inzetten EU visumbeieid in discussie terugkeersamenwerking China

BZ DIE DAO PV

BZ DIE DAO PV

BZ DIE DAO PV

BZ DIE DAO PV

BZ DIE DAO PV

BZ DAO DIE PV

BZ DIE DAO

BZ DAO DIE

BZ DIE DAO DWH PV

BZ DIE DGBEB DAO PV

BZ DIE DGBEB DAO PV

BZ DIE IGG DAO

BZ DIE DAO DMM PV

BZ DIE DAO DVB PV

BZ DIE DCV DAO PV

Samenwerking binnen Koninkrij Inzet goede informatiepositie over China in Caribische regio

Samenwerking binnen Koninkrij Bij potentiele investeringen vanaf het begin samen optrekken

Samenwerking binnen Koninkrij NL deelt expertise bijv m b t juridische aangeiegenheden risico inschattingen duiding China

Landen BZ DWH PEK DAO BZK

Landen NCTV BZKBZ DWH PEK DAO

BZ DWH PEK DAO DJ Landen NCTV 5 1 2e BZK

5 1 2eSpelers biiateraie relatie

Spelers biiateraie relatie

Spelers biiateraie relatie

Spelers biiateraie relatie

Spelers biiateraie relatie

Spelers biiateraie relatie

Spelers biiateraie relatie

Spelers biiateraie relatie

Spelers biiateraie relatie

Spelers biiateraie relatie

Spelers biiateraie relatie

Spelers biiateraie relatie

Spelers biiateraie relatie

Spelers biiateraie relatie

Spelers biiateraie relatie

Structuren opzetten voor meer infotmatiedeling en afstemming met andere NL spelers

Bevindingen en beieid van overheid frequenter en actiever onder aandacht brengen
Netwerk van contactpersonen bij overheid en andere spelers wordt versterkt inci bedrijven
Werken aan betere balans kansen en risico s m b t China bij kennisinsteiiingen incI CvB

Komen tot duideiijke richtiijnen over academische vrijheid wetenschappelijke integriteit e d

Stimuieren samenwerking en uitwisseling ervaringen tussen kennisinsteiiingen
Inzet op voorkomen ongewenste technoiogie overdracht via kennisinsteiiingen verscherpen toeziOCW

Inzet op voorkomen ongewenste technoiogie overdracht via kennisinsteiiingen bewustwording b[
Waakzaamheid biJ objectieve kennlsoverdracht bij aanbieden Chinees in voortgezet onderwijs

Bij internationaiisering creatieve sector aandacht voor kansen en struikelblokken

Beleidskader internationaai cuituurbeleid 2021 2024 houdt rekening met nieuwe baians China

Meer informatiedeiing en afstemming tussen rijksoverheid en lokaie overheden mbt China

Extra capaciteit RVO om te adviseren over inkomende en uitgaande bezoeken

VNG onderzoekt ism Rijksoverheid mogeiijkheid China werkgroep decentrale overheden

Rijksoverheid organiseert sessies met lokaie overheden om informatie uit te wisseien

OCW EZK BZ BZK

OCW EZK BZ BZK

OCW EZK BZ BZK

OCW BZ DAO DVB EAB EZK NCTV BZK

OCVVen kennisinst6|ling BZ DAQ DVB EAB EZK NCTV

via 5 1 2e OCW

BZ DAO DVB EAB EZK NCTV

OCW EZK BZ NCTV

BZ DAO DVB EAB NCTV

BZ ICE DIO RVO

BZ ICE

BZ DAO BZK

BZ DIO DAO EZK NCTV

5 1 2e

OCW

OCW

nrw

5 1 2e

■RVO

BZ DA0|^ S l ilze I BZK

BZ DAoT^ B j ze I BZK

Aigemeen conclusie

Aigemeen conclusie

Aigemeen conclusie

Aigemeen conclusie

Aigemeen conclusie

Aigemeen conclusie

Aigemeen conclusie

Aigemeen conclusie

Aigemeen conclusie

Aigemeen conclusie

Aigemeen conclusie

Aigemeen conclusie

Samenwerken op basis van gedeelde beiangen op thema s als kilmaat SDGs clrcuialre economleafhankeiijk van onderwerp

Samenwerking steunen via hoogpolitieke bezoeken handelsmissies rijksoverheid postennet
Voorkomen dat China NL beiangen schaadt bestaande wet en regelgeving toepassen
Voorkomen dat China NL beiangen schaadt nieuwe wet en regeigeving ontwikkeien

Proces om te komen tot een brede kennisregeling ongewenste technoiogie overdracht via studer NCTV

Oog voor consequentie acties richting China voor reiatie V5 en omgekeerd

Erop inzetten dat op alie niveaus in de EU ook regeringsleiders China vaker aan bod komt

Kennisnetwerk oprichten dat ook iangetermijnperspectief overheid bevordert

Met kennisinsteiiingen effectieve instrumenten ontwikkeien om kansen en risico s af te wegen

Eventuele versterking ambassade via onderwijsattache
China beieid inhoudeiijk en hierarchisch naar hoger niveau tliien

China taskforce rijksoverheid met meest betrokken ministeries en post

BZ DAO DIO en aiien

lenV en aiien

lenV

OCW BZ

BZ DAO DWH en aiien

R7 nTF pn aiipn

OCW

OCW

BZ DAO

BZ DAO
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Algemeen conclusie

Algemeen conclusie

Algemeen conclusie

Algemeen conclusie

Algemeen conclusie

Algemeen conclusie

Algemeen

Algemeen

China taskforce dossiers verbinden

China taskforce contact onderhouden met VS netwerken

China taskforce bepalen waar NL op Inzet

Kennisnetwerk aan China taskforce verbinden

China taskforce structureel overleg decentrale overheden Landen EU bedrijven kennisinstellin BZ DAO

China taskforce beslissing over screening leden taskforce

China taskforce creeeren veilige en toegankelijke samenwerkingsomgeving
Functies gecreerd via HGIS middelen vervullen

BZ DAO

BZ DAO DWH

BZ DAO

BZ DAO5 1 2e

BZ DAO

BZ DAO en alien

alien

I
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Annotatie IDO China November 2020

Gatewayto China

Inleiding

Nederland faciliteert met slechts 1 van de wereldproductie 3 7 van de wereldhandel de

toegevoegde waarde van de logistieke functie bedraagt 9 4 van het BBP logistiek draagt voor € 65

miljard bij aan het bruto nationaal product en is goed voor circa 673 000 banen In het WEF Global

Competitiveness Report 2019 staat Nederland op de tweede plaats als het gaat om transport

infrastructuur^ In de Logistics Performance Indicatorvan de Wereldbank op nummer zes Rotterdam

is de grootste haven van Europa en de Nederlandse binnenvaartvioot heeft het grootste Europese

marktaandeel

We mogen er terecht trost op zijn Onze hoogwaardige connectiviteit is de basis voor onze

internationale concurrentiepositie Succesvol nationaal en internationaal ondernemen in Nederland

valt of staat met een kwalitatief transportsysteem en logistieke dienstverlening^ Het is deel van onze

nationale identiteit ons internationale visitekaartje Nederland als de Gateway to Europe”

Maar hoe ziet dat erult over 10 Jaar Over 20 of 30 Onze sterke positle Is niet vanzelfsprekend Hier

is natuurlijk over nagedacht de Goederenvervoersagenda Havennota Luchtvaartnota Mobiliteit

schets e a beschrijven een toekomstvisie en de stappen die we gaan nemen om daar te komen

Duurzaamheid digitalisering efficientie en integraliteit zijn de belangrijkste leidraden die onze rol als

connectiviteltsland zullen blijven waarborgen Maar hoe goed kijken we naar de rlslcc s die deze

connectiviteit bedreigen

De transitie in de geopolitieke context lijktte versnellen De VS en China zijn in een openlijke strijd

om de wereldeconomie te domineren China is van land in opkomst nu een volwaardige speler

geworden maar een die andere regels naleeft Dat connectiviteit van groot strategisch economisch

belang is toont China al langer met het BRI heeft China een ambitieuze en lange termijn strategie

op de kaartgezetdie Nederland niet kan negeren

5 1 2a

Tegelijkertijd In 2018 importeerde Nederland voor 39 2 miljard euro aan goederen uit China China

heeft een aandeel van 18 in luchtvracht^ etc Daarnaast is China hard op weg koploper te worden

op deelterreinen zoals smart shipping kennis waar ook Nederland van kan profiteren Omi onze

’
World Economic Forum The Global Competitiveness Report 2019

^

NLCoederenvervoeragenda
CBS

1
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Annotatie IDO China November 2020

connectiviteitspositie te behouden moeten ook zeker de kansen worden benut en kunnen we niet

zonder China

Aanpak

Dat een nieuwe balans gevonden moet worden is duidelijk Maar hoe vertaalt dat zich in de praktijk

Hoe beschermen we ons tegen de risico s zonder ons afteschermen van de kansen Hoe blijft

Nederland ook in detoekomst hetconnectiviteitsland

Vanuit lenW wordt gewerkt aan een plan van aanpak Dit zal gedifferentieerd moeten zijn per sector

maar kan tegelijkertijd niet het gehele plaatje uit het oog verliezen voor optimale connectiviteit

moet sectorale Inzetgoed op elkaar aanslulten 5 1 2a

5 1 2a

Connectiviteit gaat om meer dan alleen goederenstromen via land lucht en water Het draait ook om

investeringen digitalisering en innovatieve technologie Zo heeft ook China het BRI uitgebreid met

een Digital en Space Silk Road en worden landen die China a Is afzetmarkt ziet via BRI verder

economisch gekoppeld

Nederland alleen kan hier maar een beperkt antwoord op geven samenwerking binnen de EU staat

buiten kijf en lenW zal hier dan ook actief op handelen Het is daarbij van belang de externe kant

met het interne transportbeleid te verbinden o a via het TEN T netwerk Maar ook hier zitten

spanningen nu meerdere landen zich officieel bij het BRI hebben aangesloten en de invioed van

China gezamenlijk EU optreden vermoeilijkt Hoe geven wij de Nederlandse inzet integraal vorm en

welke EU dossiers krijgen prioriteit

5 1 2a

Met het agenderen van het thema connectiviteit hopen we een eerste verkennende discussie te

starten over het door vertalen van de China strategie naar de praktijk Vooralsnog is dit geen

standpuntbepaling Het traject is recentelijk van start gegaan met een interne inventarisatie binnen

lenW die nu wordt uitgebreid naar samenwerking met andere departementen De komende

maanden zal de verdere uitwerking worden gemaakt voor de verschillende sectoren met het doel

een eerste versie van een uitvoeringsplan klaar te hebben in Q 1 2021

2
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VERSLAG INTERDEPARTEMENTAAL DIRECTEIJRENOVERLEG CHINA

21 februari 2020^ 9 00 10 30 aur Buitenland e Zaken

Aanwezig BZ vz | 5 1 2e | ^
RVO VWS JenV NCTV SZW EZK LNV DEF FIN

BZK lenW OCW

Welkom en introductie

Na een korte update op het gebied van mensenrediten werd de gang van zaken rond COVID 19

besproken Personeel NL ambassade is teruggebracht Voor reizen naar China is het reisadvies

leidend

RVO gaf aan dat verschillende spelers nadenken en berichten over de economische impact
van COVID 19 en verzocht om afstemming

Stand van Zaken China Notitie

5
5 1 2e I lichtte de status van het stand van zakendocument toe werkdocument geen

eindproduct De Tweede Kamer zal waarsdiijnlijk binnenkort om een stand van zakenbrief

vragen en of kabinet zal deze op eigen initaitief willen sturen een jaar na publicatie van de

China notitie 15 mei Het gaat dan om een brief op hoofdlijnen Er is sinds het uitkomen van

de Chinanotitie veel gebeurd Veel landen hebben de notitie gelezen en het uitkomen ervan

heeft het NL profiel m b t China vergroot China staat hoger op de agenda zowel in NL als

binnen de EU ^ NAVO

Vervolgens werden de verschillende thema’s van de China notitie besprokai

Duurzame handel en investeringen BHOS DIOI

BHOS DIO

1 Toesang tot de Chinese maikt rw o investeringsverdrag en IPD blijft een aandachtspunt
51 2a I

2
5 1 2a

3 Op het terrein van Economie en Veiligheid weten we elkaar steeds beter te vinden in Den

Ha^ Via o a de Taskforce Economische Veiligheid ACEV MCEV 5 1 1b

5 1 1b

4

5 1 1b

5 Dialoog met decentrale overheden en met bedrijfsleven informatie uitwisseling
bewustwordinsl is onsoins feind maart stakeholderssessiesL

5 1 2a

• ACTIE alien graag input voor inventarisatie wensen MoUs met oog op bezoek MP

5 1 2a
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5 1 2a

EZK benadrukte dat op het gebied van investeringen veel gebeurt
• Vanuit een EU verordening is een contactpunt investeringen opgericht
• Een investeringstoets moet binnenkomende FDI nit derde landen kunnen tegenhouden of

risico’s beheersbaar maken

• Over afbakening van grenzen van de defensie industrie is een brief naar de Kamer

gestuurd Nu wordt i s m NCTV naar andere sectoren gekeken Inzet is voor het einde van

het jaar een wet naar de Kamer te sturen

• Voor de telecommunicatie ligt een wetsvoorstel in de Kamer om ongewenste investeringen

tegen te kunnen houden

• Er wordt een pimt opgericht Nexus waar alle toetsen samenkomen

Vrede^ veiligheid en stabiliteit

Nrrv

6 1 1b

5 1 1bWat goeH gaat mformatiedeling nubliek nrivate samenwerking

5 1 1b

BZ DVB

• De harde aspecten van veiligheid zijn goed omschreven in de stand van zaken Dat de

relevantie ruimte space ook binnen NAVO wordt besproken is een goed resultaat In het

vooijaar is een veiligheidsdialoog met China voorzien Op cyber wordt het VN spoor

gevolgd Economische veiligheid heeft de afgelopen periode de meeste energie gevergd

Waarden en mensenrechten

BZ DAO gaf aan dat op het gebied van mensenrechten veel inspanningen zijn geleverd mede

vanwege aandacht vanuit de Kamer verzoek om Kamerbrief dertigledendebat over Xinjiang
vele Kamervragen gesteld AO mensenrechten en China gepland 13 mei 5 1 2a

5 1 2a

Klimaat grondstoffen en energie

5 1 2a

Richting Kamer is hetbelangrijk duidelijk te kijken naar wat we in de Chinanotitie beloofd

hebben In veel gevallen gaat het om een inspanningsverplichting betreft niet om een

resultaatsverplichting NL heeft veel gedaan aan bijv op het gebied van intemationale

agenda setting

00032 1181537



5 1 2i

Ontwikkelingssamenwerking en Afrika

BZ DAO lichtte toe dat op het gebied van OS onderzoek is gedaan naar de rol van China in

Afrika en bewnstwordingsactiviteiten hebben plaatsgevonden maar dat meer nodig is om

zowel de OS sector als anderen te laten zien welk belang China hecht aan Afrika wat het ter

plekke aan het doen is bijv op telecomgebied en waarom dit ons raakt De NLse inzet is

vooral Enropees input EU Afrika strategie zodat die ook rekening hondt met China input
voor EU OS beleid zodat de EU competitiever kan worden t o v China bijv door snellere

beslissingen beter EU narratief omdat de EU meer geld aan Afrika geeft dan China maar

minder goed laat zien wat de impact daarvan is M b t China s rol als donor blijft
schuldhoudbaarheid Club van Parijs een issue M b t China s rol als ontvanger van

financiering wordt enige vooruitgang geboekt bijv een rente opslag binnen de Wereldbank

voor leningen aan middeninkomenslanden

Multilateraal

5 1 2a

5 1 2a

5 1 1b

FIN gaf aan rond OS en multilaterale samenwerking het volgende belangrijk te vinden

schuldhoudbaarheid normen standaarden infrastructuur Daarbij is nuance nodig 5 1 2i

5 1 21

BZ DAO gaf aan dat in dit geval doorvragen belangrijk is Chinezen zijn goed in retoriek en

denken 10 15 j aar vooruit Als zij dus met lets komen dat voor ons niet holder is moeten we

doorvragen en als het dan niet duidelijker wordt kunnen we beslissen het niet te doen

Samenwerking binnen Europa

5 1 2e

5 1 2a

Structuren samenwerkingsverbanden en spelers in de relatie met China
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2e
lichtte toe dat er twee trajecten lopen m b t het China

Kennisnetwerk Een eerste traject gericht op het ontwikkelen van de stmctuur van het

kennisnetwerk Daartoe wordt een marktverkenning uitgevoerd waar ook het ICB bij wordt

betrokken Voorstel is om dit deel van het Kennisnetwerk later in het directeurenoverleg te

bespreken Er loopt ook een tweede traject vooruitlopend op de formele structunr gericht op
het zichtbaar maken van kennisopbouw rondom China door lezingen thematische sessies en

brede kennisnetwerk sessies

5 1 2^Dt

gaf aan blij te zijn met hoe het ICB zich de5 1 2e

atgelopen penode heett ontwikkeid Er is structureler en resnltaatgerichter overleg waar ook

deliverables nit voortkomen Het is goed en belangrijk dat ministeries nadenken over hoe

Chinabeleid en kermis intern te verspreiden soms gebeurt dat al structureel soms ad hoc Een

5 1 1b

5 1 1b

5 1 2«

5 1 1b

Zij vroeg zich verder af of aangezien er binnen het ICB veel gebeurt en besproken wordt de

directeuren ook niet vaker bij elkaar zouden moeten komen Zij stelde dan ook voor 5x p j een

directeurenoverleg te oraaniseren TACTIE DAQY 5 1 2I

5 1 21

fenslotte liep zij nog kort de aandachtspunten uit de

stand van zaken langs waaronder het verzoek om voor 15 mei nog de slagen te maken die

mogelijk zijn op actiepimten waarop nog niet voldoende voorigang is geboekt fACTIE allenj

5 1 2i

Deliverables EU toppen en bezoek IMP

5 1 2e lichtte toe dat er twee Europese toppen gepland zijn 30 31 maart Peking en 14

September Leipzig Het is de vraag of de eerste top doorgaat met het oog op COVID 19 Op
13 maart ontvangt 5 1 2e

voorbereiding van de EU China Top Input voor dit gesprek en of op de ML inzet voor de EU

China top zie verspreid documentj is welkom Ook goed om te weten dat de Nederlandse 1 2^

^an de Europese Commissie mede ter5 1 26

5 1 2e

5 1 2a

De ML inzet qua datum voor bezoek MP 1 2 juli is aan de Chinezen doorgegeven

vro^ zich afwelke bewindspersonen mee zullen gaan om net als de vorige keer een breed

bezoek met handelsmissie neer te zetten

5 1 26

5 U2a

FIN merkte op dat data samenvallen met een bijeenkomst van de AIEB Niveau van deelname

daaraan is nog niet vastgesteld

BZ DIO gaf aan dat de voorbereidingen voor de bedrijfsleven missie zijn opgestart Vooralsnog

zijn er4 tracks green cities agro logistiek ouderenzorg HTSM I s m RVO heeft een

goedbezochte sessieover economische effecten van COVID 19plaatsgevonden Kortwordt

besproken dat het Coronavirus strategische afhankelijkheden aan het licht kan brengen waar

vervolgens versneld actie op genomen kan worden
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AOB

Over de rijks interne checklist inkomende bezoeken wordt besloten dat deze voor de China

contactpersonen van de ministeries bedoeld is die deze kunnen gebruiken voor vr^en van

collega’s De lijst is niet bedoeld voor verdere verspreiding Dit zal ook duidelijk naar de

collega’s worden gecommuniceerd ACTIE DAO

5 1 1b

moeten zijn voor mtgaande bezoeken m n wat betreft mee te nemen ^paratunr ACTIE DAO

check uitkomst bijeenkomst bij BZ over dit onderwerp

5 1 1b

Er wordt gesnggereerd dat er eigenlijk ook een checklist zou

NCTV gaf aan twee voorlichtingsbijeenkomsten voor lokale overheden gehouden te hebben

VWS meldde dat er op 26 februari een receptie over COVID 19 plaatsvindt op initiatiefvan de

Chinese ambassade Crowne Plaza Hotel 5 1 2a

5 1 2a
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CONCEPT VER5LAG DIRECTEURENOVERLEG 25 09 2020

Aanwezig PEK BHOS OCW VWS BZK SZW JenV NCTV FIN EZK BZ DAO DVB LNV AZ DEF RVO

l W

Samenvatting

Deelnemers herkenden zich in de geschetste stand van zaken van de Chinanotitie en

in de beschreven aandachtspunten
Deelnemers uitten de behoefte aanhetzoveel mogelijk delenvan Chinagerelateerde
infomiatie^ kennis en ervaring In dat kader bereidt BZ een overzicht voor van

lopende traj ecten onderzoeken producten en vraagt daaivoor actieve input van

Chinacoordinatoren andere departementen
Meerdere deelnemers onderstreepten het belang van het vinden van een evenwichtig
Chinabeleid met een goede balans tussen de diverse belangen veiligheid economie

mensenrechten etc

Er was overeenstemming over de inzet om zoveel mogelijk geplande activiteiten te

laten doorgaan zonodig in digitale vorm

De vergaderfrequentie van het Directeurenoverleg zal afhankelijk van de behoefte

worden opgevoerd Het volgende directeurenoverleg zal nog voor het einde van het

jaar plaatsvinden

Verslag

BZ DAO opent de bileenkomst Deze vindt \ anwege een directe VC verbinding met

ambassade Peking deze kee

5 1 29

5 1 1b

} oorzitter scnetst een aantai trenas gereiateera aan Luviuis \m cnina nu onaer

controle rivaliteit VS China China binnen het multilaterale systeem strategische afhankelijkheden

toenemende assertiviteit Hongkong grens India

5 1 1b

5 1 2aer

China en toenemende anti China sentimenten 5 1 2a

5 1 2a

5 1 2a Voorzitter sluit af met een korte toelichting op het recente bezoek van

Wang Yi aan MP en Minister Blok{augustus dat van Chinese zijde bedoeld leek a Is charmeoffensief

en waarbij de NL boodschap was dat wij graag met de Chinezen samenwerken maar dat die

samenwerking ook van twee kanten moet komen en dat in de relatie ook de zorgpunten die er zijn

op het gebied van mensenrechten markttoegang level playing field bescherming IP etc besproken

moeten kunnen worden

5 1 2e Peking ziet dat binnen de Chinanotitie die nog altijd een goed publiek kader biedt de

balans binnen het adagium ’samenwerken waar het kan beschermen waar het moet aan het

verschuiven is naar bescherming Belangrijk dat we hier niet in doorslaan en dat we ook kansen

blijven zien Dat zijn er vele en dat is nadrukkelijk ook in Nederlands belang HiJ benadrukt dat

ministeries en ambassade goed op elkaar aangesloten moeten zijn Verder onderstreept hij dat sinds

half Januari geen inkomende bezoeken hebben plaatsgevonden en dat ook nietverwacht wordt dat
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deze op korte termijn hervat worden China heeft het virus onder controle en wil het niet

importeren Waar het kan is het goed om bijeenkomsten per VC plaats te laten vinden in plaats van

alles opsparen Het gaat dan om bijv de veiligheidsdialoog mensenrechtenconsultaties consulaire

dialoog Ook voor MoUs zols het MoU voor l W dat in de maak is zou een dergelijke opiossing

gevonden kunnen worden Met het oog op de kabinetsformatie volgend jaar zou nagedacht moeten

worden over de verdere invulling van ons Chinabeleid In het kader daarvan is ook het voorziene

MLS i van belang

Stand van zaken Chinanotitiey aandachtspunten

Voorzitter introduceert de stand van zaken van de Chinanotitie en het document met

aandachtspunten Verder geeft i 2aan dat er zeer veel gaande is op vele vlakken binnen de rijks en

decent rale overheden op Chinagebied en dat er bij verschillende partijen ehoefte bestaat aan een

beter overzicht van alle zaken die spelen Dat is ook van belang om een geintegreerd Chinabeleid te

kunnen blijven voeren 5 1 2a

5 1 2a

EZK geeft aan dat we op het gebied van strategische autonomie de kaders van verschillende

departementen bij elkaar moeten krijgen houden wat een uitdaging is NL is tevreden met het

witboek buitenlandse subsidies van de EU waar ook de NL voorstellen in zijn verwerkt EZK

benadrukt het belang van landenneutraal en in EU kader opereren en benadrukt dat landenneutraal

en landenspecifiek geen tegenstelling hoeft te zijn want landenneutraal beleid kan landenspecifiek

uitgewerkt worden landenspecifieke resultaten hebben ] 5 1 2a

5 1 2a

5 1 2e kennisnetwerk vertelt dat zes onderzoeken van start zijn gegaan en dat de meeste

begin 2021 zullen worden gepubliceerd Er zal vooraf worden afgestemd over datum van publicatie
5 1 2een woordvoeringslijn

voorzitter nodigt aanwezigen uit het aan te {blijven geven als aanwezigen daar belangstelling voor

hebben met je team de diepte in ook al is er dit jaar weinig budgettaire ruimte over

is blij met de brede inschrijvingen op de China policy lunches

LNV benadrukt het belang van aandacht voor China in multilaterale gremia en dee It dat hoewel er

geen verband is aangetoond tussen COVID19 en voedselveiligheid China wel maatregelen heeft

genomen tegen NL slachthuizen Inmiddels zijn na video nspecties vijf slachthuizen weer

vrijgegeven De Europese samenwerking op dit vlak loopt goed Dit jaar staan voor LNV nog twee

high level bijeenkomsten op de agenda Verder zoekt LNV naar een moment om twee MoUs te

tekenen

AZ brengt de Catshuissessie van voor de zomer in herinnering 5 1 1b

5 1 1b
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5 1 1b

l W noemt de gedistribueerde stukken een feest der herkenning l W werkt met BZ DEF NCTV

aan kansen en bedreigingen voor de maritieme hubfunctie van NL Gatewayto Europe M b t de

stavaza Chinanotitie klopt het dat logistieken adaptatie beter lopen dan andere onderwerpen maar

de Chinese interesse materialiseert niet altijd Op het gebied van emissiereductie bestaat

samenwerking maar die verloopt nog stroef Connectiviteit is belangrijk en omvat meer dan

goederenstromen ook bijv digitalisering investeringen innovatieve technologie Goed dat in kaart

wordt gebracht wat er allemaal speelt Chinacoordinatoren van departementen moeten daarbij een

rol spelen binnen eigen ministerie in kaart brengen wat er speelt 5 1 2i

5 1 2i

BZ DVB vindt datwe niet zozeer aan de balans van het China beleid moeten tornen^ maar wel

sporen nader moeten uitwerken en verdiepen We hebben een stip aan de horizon nodig waar we

ons op kunnen richten

BHOS EAB merkt op dat veiligheid en economie niet tegengesteld hoeven te zijn Voor bedrijven

lonkt de Chinese markt nog steeds al wordt zakendoen complexer 5 1 2a

5 1 2a

OCW vindt dat we landenspecifieken landenneutraal beleid bij elkaar moeten brengen en

landenpecifiek beleid met name via de EL in moeten steken Bij OCW heeft een hoogambtelijke

bespreking plaatsgevonden over de strategische uitdagingen waar China het Hoger Onderwijs voor

plaatst bewustwording is van belang en er is een kennisveiligheidsdialoog gaande OCW wil samen

met EZK aan een afwegingskader m b t MoUs werken Het is van belang naast de uitdagingen ook

de kansen te blijven zien zo is naast oog voor ongewenste kennisoverdracht ook aandacht voor de

NL positie in China op het gebied van onderwijs en wetenschap nodig

5 1 2a

SZW werkt met China samen op het gebied van {export van uitkeringen De uitvoering van het

betreffende verdrag loopt goed Ook de Chinese diaspora is voor SZW relevant waaronder

uitvoering van de motie Koopmans intimidatie Oeigoeren Europese burgers

BZK geeft aan dat transparantie en zorgen over ongewenste kennisoverdracht elkaar soms bijten

wat wij aan de Kamer communiceren leest China ook Wijst op de commotie over het
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desinformatierapport van de EU [gepubliceerde versie week af van interne versie] en dat dit nog

maar eens benadrukt hoe gevoelig e e a ligt Binnen het China eleid is niet alleen NL maar zijn ook

de andere landen binnen het Koninkrijk van belang China wil MoU stedelijke ontwikkeling alleen

fysiekondertekenen

Desgevraagd licht voorzitter toe dat BZ een behoeftenanalyse heeft laten doen onder gemeenten en

provincies door VNG deze is in de pers geframed als gemeenten weten te weinig Het onderzoek is

alleen verspreld onder deelnemers Gei nteresseerde departementen kunnen het opvragen bij de

@mlnbuza nl De behoeftenanalyse Is bedoeld als

Input voor de verdere ontwikkeling van de informatlevoorziening aan gemeenten en provincies

5 1 2e kennisnetwerk 5 l 2e

5 1 1b

FIN onderstreept het belang van schuldhoudbaarheld waaronder de vraag hoe met onderpand

omgegaan wordt Uitdaging daarbij is dat deze discussie in G20 verband wordt besproken en NL

daar niet bij aangesloten is 5 1 2a

5 1 2a Misschien goed om daar een keer

5 1 2agezamenlijk met BZ de dialoog over aan te gaan met een aantal landen

5 1 2a

BHOS IMH benadrukt het belang van landenneutraal beleid je kunt dan alsnog landen specifiek

ingrijpen Er moet evenwichtig omgegaan worden met ingrijpen in het kadervan vermindering van

strategische afhankelijkheden 5 1 1b

5 1 2a

5 1 1b IMVO zal blijvend rekening moeten houden met mensenrechten

Goede communicatie blijft belangrijk

5 1 1b

kCB vindt intussen virtueel plaats mogelijk moet

op een gegeven moment ook het directeurenoverleg daartoe overgaan Er blijken verschillende

meningen te bestaan over het uitnodigingsbeleid voor het directeurenoverleg Insteek is nu dat

directeuren zich kunnen laten vervangen door een medewerker maar niet met medewerker komen

Als vanult een ministerle verschillende directeuren aan wlllen schulven facillteren we dat waar

mogelijk

5 1 1b

i 1 2^Peking onderstreept nogmaals het belang van goede in en externe communicatie en pie it voor

maatwerk en nuance Er is een accentverschuiving merkbaar t a v China maar het blijft van belang

om niette vervallen in zwart witdenken er zijn vele tinten grijs De China not itie is een goede basis

voor beleid maar een aantal accenten verschuift Laat bijeenkomsten met China zo veel mogelijk

virtueel doorgaan

Voorzitter t vat samen dat er een breed gedragen wens is tot meer overzicht over alles wat er speelt

een goede communicatie maximaal delen van informatie en een gebalanceerd geintegreerd
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Chinabeleid waarbij wel accenten aan het verschuiven zijn en veiligheid een steeds grotere

com ponent wordt Maar belangrijk om alle kleuren grijs te blijven zieiV 1 2^eeft aan dat BZ DAO

vender gaat met het creeren van een overzicht van wat er speelt Hopelijk kan dat de volgende keer

gedeeld worden BZ DAO heeft de suggestie gedaan 4x per jaar bijeen te komen dat betekent dat

voor het einde van het jaar nog een directeurenoverleg plaats zal vinden fysiek of online Mocht het

nodig zijn dan kan de frequentie vender worden opgevoerd

5 1 2e 5 1 2e5 1 2dTen slotte deelt voorzitter mee dat

5 1 26 5 1 26

5 1 26

NB omdat via inbellen volgen van en meedoen aan de vergadering niet geheel lukte heeft JenV de

volgende punten nagezonden

• Uitleveringsverdrag met HongKong m b t de ontstane situatie in Hong Kong zal JenV het

uitleveringsverdrag opschorten Vanuit BZ wordt met andere landen zoals Finland afgestemd

wanneer dit in oktober bekend kan worden gemaakt

5 1 21

• Herziening JenV brede China strategie mede n a v de rijksbrede Chinanotitie stelt JenV een

landenplan China op dat in de plaats komt van de huidige JenV brede China strategie Ookvoor

JenV intern geldt dat de balans meer gaat naan nationale veiligheid Waar twee jaar geleden op

enkele terreinen nog intensivering de inzet was vanwege onze belangen is dat nu niet meer

haalbaar en mogelijk Een groter onderdeel zal economische veiligheid e d hebben Ook de

relaties met Hong Kong zullen uiteraard een onderdeel zijn inzake bestrijding van

ondermijnende criminaliteit en de relaties met politie en justitie aldaar De rechtshulprelatie

met Hong Kong blijft voor Nederland belangrijk De politie heeft het voornemen om een politle

LO te plaatsen In Hong Kong omdat daar veel zaken spelen en mogelljkheld tot samenwerken

en informatie halen ligt de besluitvorming is echter nog niet afgerond
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Deelnemerslijst Directeurenoverleg 8 november 2019

MinisterieNaam

5 1 2e ocw

vws5 1 2e

BZ5 1 2e

EZK5 1 2e

LNV5 1 2e

EZK5 1 2e

]enV5 1 2e

Def5 1 2e

5 1 2e BZ

Def5 1 2e

Fin5 1 2e

5 1 2e Fin

BZ5 l 2e5 1 20

JenV5 1 2e

BZK5 1 20

BZK5 1 20

Def5 1 20

RVO5 1 20

Fin5 1 20

lenM5 1 20
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Interdepartementaal directeurenoverleg China

Vrijdag 8 november 2019

14 00 15 30

Rijnstraat 8 zaal X 405

5 1 2e
Mocht u niet binnen kunnen dan kunt u bij de receptie naar vragen

Agenda

14 00 uur Welkom en inleiding

• Terugblik debat China notitie

• Stavaza kennisnetwerk

14 15 uur Actiepunten China notitie

• 14 15 uur Goedkeuring actiepunten en trekkers daarvan

Zie bijiage

• 14 20 uur Verdieping van een thema veiligheid
• NAVO

Introductie doo^ \l2^

• Economische veiligheid

Introductie door BZK discussie

• Beinvioeding

Introductie door BZ discussie

15 10 uurAOB

Inclusief

• Contacten van de Rijksoverheid met de Chinese ambassade

• MoUs hoe houden we overzicht en hoe komen we tot een proactieve

strategie

15 30 uur Einde
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From DAO RSVP

6 1 I iminaz nl

b l ^e Jsimindef nlrilbj^^e^inezk nl | 5 1 2e 5iminfin nl | 5 1 2e bminfin nn

5 1 2e ^minienw nl I 5 1 2e bminienv nl I 5 1 2e ^^min^ni nl | b 1 2e ^minocw nl 6 1 26

bminvws nl | l b 1 2e°°feminezk nl 5 7r2^

571 2e llanctv minienv nl

1 I 5 1 2e Bminbzic nlTo b 1 2e 1 1 b 1 2e b 1 2e

B rvo ni D iSI 5 1 2e

b i^b 1 2e 11 b l 2e

n 5 1 2e [ l@minbzk nlminszw nl f
b 1 2e Bminvws nl 5 1 2e

H ^1 2e |r5 f 2e| 5 1 2e

5 1 2e5 1 2eb l 2e

5 1 2el^PQlitie nl J 5 1 2e _^1 2e lei

5 1 2eBD DEIA IBPCc 5 1 b 1 2e 5 1 2ec 1 To

5 1 2e 5 1 2e5 1 2e5 1 2e 5b 1 2el

5 1 2e 5 1 2e 3 b l 2e 5 1 2e

Subject
Start

End

Location

Copy Interdepartementaal directeurenoverleg China

vrijdag 27 november 2020 10 00 00

vriidag 77 november 2070 11 30 00

5 1 21

Attachments Verslag directeurenoverleg China 2020 09 25 docx

Annotatie lenW over connectiviteit docx

Annotatie EZK over strateaische autonomie docx

20201126 INTERDEPARTEMENTAAL QVERZICHT CHINA en SD EV SA docx

Nog 1 bijlage toegevoegd

Interdepartementaal ovecicht China en SD EV SA

Agenda directeurenoverleg China 27 11

1 Opening en vaststelling verslag directeurenoverleg van 25 September

2 Overzicht van voomaamste China gerelateerde ontwikkelingen in de EU door BZ

Inleiding EZK over strategische autonomie gevolgd door korte discussie3

4 Inleiding I W over connectiviteit gevolgd door korte discussie

5 AOB

Korte uiteenzetting activiteitenoverzicht China door BZ

5 1 2e ~|nodigt u uit om deel te nemen aan deze Rijksvideo Vergadering

Vergaderingsnummer toegangscode 5 1 21

Wachtwoord voor vergadering 5 1 21

vrijdag 27 november 2020

10 00 I UTC 01 00 Amsterdam Berlijn Bern Rome Stockholm Wenen | 1 uur 30 minuten

5 1 21Deelnemen aan vergadering

More ways to join

Join om the meeting link

5 1 21
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Tik ora deel te nemen vanaf een raobiel apparaat alleen deelnemers

5 1 2i

Deelnemen via telefoon

5 1 2i

Algemene inbelnummei 5 1 2i

Deelnemen via een videosysteem of toepassing

Kies I 5 1 2e l@riiksvideQ webex cora sip | 5 1 2e f ^riiksvideQ webex com

U kiint 00 kiezen en uw vergaderingmiramer invoeren5 1 2i

Deelnemen met Microsoft Lync of Microsoft Skype voor Bedrijven

Kies 5 1 2e ^lync webex com sip [ 5 1 2e ^lync webex com
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CONCEPT VERSLAG DIRECTEURENOVERLEG 27 11 2020

Aanwezig BZ DAO vz BZ DVB BZ BHOS OCW VWS BZK SZW JenV NCTV FIN EZK LNV DEF

RVO l W AZ Nationale Politie

Samenvatting

BZ presenteerde een niet uitputtend overzicht van de belangrijkste recente China

gerelateerde ontwikkelingen in de EU

EZK gaf een inleiding over strategische autonomie gevolgd door een levendige discussie over

het voorgestelde stappenplan

I W presenteerde een eerste verkenning over connectiviteit Als follow op hiervan zullen

van BZ gezamenlijk een bijeenkomst beleggen met5 1 2eI W endeEU Azie

andere betrokken departementen over connectiviteit

Een eerste versie van het door BZ voorbereide overzicht van 5 1 1b

5 1 1b

5 1 1b Het actueel houden hiervan vereist voortdurende

input ookvan Chinacoordinatoren van andere departementen

De vergaderfrequentie van het Directeurenoverleg zal worden opgevoerd tot minimaal vier

maal per jaar

Verslag

1 Opening en vaststelling verslag directeurenoverleg van 25 September

Voorzitter BZ DAO opent de bijeenkomst en heet alien welkom in het bijzonder

die de interdepartementale China coordinatie

die vandaag

voor het eerst deelneemt Het overleg vindt vanwege de COVID situatie digitaal plaats hetgeen

beperkingen stelt aan de vertrouwelijkheid van gesprekken Met een correctie van de kant van

NCTV wordt het verslag van 25 September goedgekeurd

5 1 2e

5 1 2e 5 1 20

5 1 26eenheid bij BZ komt versterken er

2 Overzicht van voornaamste China gerelateerde ontwikkelingen in de EU

De voorzitter geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen m b t China in de EU

waar in vele gremia over China wordt overlegd De basis van het recente EU beleid wordt

gevormd door de in juni 2016 vastgestelde China strategie

https eeas europa eu archives docs china docs ioint communication to the european parli

ament and the council elements for a new eu strategy on china pdf Daaropvolgend

heeft de Commissie in mei 2019 de Strategic Outlook gepubliceerd waarin China tegelijkertijd

als partner concurrent en systeemrivaal wordt aangemerkt

htt PS ec europa eu com miss ion s ites beta political files communication eu china a strategic

outlook pdf Deze zal in maart 2020 worden geevalueerd

China staat hoog op de EU agenda Recent is binnen de EU aanzienlijk meer convergentie in

standpunten m b t China merkbaar De COVID crisis en het assertieve Chinese optreden hebben

daaraan zeker bijgedragen Een recent gepubliceerd onderzoek van PEW Research toont aan dat

als gevolg hiervan in veel EU landen de opvattingen over China aanzienlijk negatiever zijn

geworden Had in Nederland in 2002 56 nog een positief beeld van China en 34 negatief in

2020 ziet 73 i China in een ongunstig licht en heeft nog maar 25 i een positieve indruk Dat

komt overeen met het beeld in andere Westerse landen Zie voor het volledige onderzoek
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https www pewresearch org global 2020 10 06 unfavorable views of china reach historic

highs in many countries

Belangrijk in EU kader zijn de Conclusies die de Europese Raad van 1 2 oktober aannam waarin

het belang wordt onderstreept van strategische autonomie en o a reciprociteit en

gelijkwaardigheid in de relaties met China zie para s 23 26

htt ps www consi I ium europa eu media 45910 0 21020 euco final condusions pdf 5 1 2a

t

5 1 2a

5 1 2a

5 1 2a

Een nationale beleidsnotitie hierover is op 13 november door Minister Blok5 1 2a

aan deTweede Kamer aangeboden

https www riiksoverheid nl binaries riiksoverheid documenten publicaties 2020 ll 13 indo

pacific een leidraad voor versterking van de nederlandse en eu samenwerking met partners in

azie indo pacific een leidraad voor versterking van de nederlandse en eu samenwerking met

partners in azie pdf

3 Inleiding EZK over strategische autonomie

5 1 26In een toelichting op de eerder verspreide bijdrage over strategische autonomie geeft

aan dat 5 1 1b5 1 2e

5 1 1b

Zij nodigt de aanwezigen uit tot het geven van

vraagt naar ideeen voor een interdepartementale aanpak en is

gemteresseerd in trajecten op dit gebied die op andere ministeries lopen

5 1 1b

5 1 1bcommentaar op

5 1 1b

5 1 1b

5 1 1b WO benadrukt het belang een

duidelijk verschil te maken tussen autonomie en weerbaarheid Daarbij is relevant ookte bezien
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hoe strategische autonomie preventief kan worden versterkt FIN geeft aan ook met een

gelijksoortig afwegingskader te werken en ziet overlap met de EZK aanpak J V werpt de vraag

op of de huidige wet en regelgeving nog wel goed aansluiten bij deze nieuwe uitdagingen

Volgens l W sluit de EZK aanpak goed aan bij de connectiviteitsstrategie en het beleid op

circulaire economie HiJ vraagt zich nog wel af hoe het streven naar strategische autonomie kan

samengaan met het verder ontwikkelen en promoten van samenwerking op het gebied van high

tech 5 1 1b

5 1 1b SZW wijst op de problematiek van de internationaal te hanteren

standaarden ookvoor wat betreft bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden Volgens DVB moet

prioriteit liggen bij sectoren die voor onze economische veiligheid van belang zijn

overheidsinvesteringen zijn hierbij belangrijk IMH vindt het belangrijk eerst tot een grondige

analyse te komen op dit gebied NCTV stelt dat onderwerpen die economische veiligheid

betreffen zouden moeten worden besproken in de daarvoor recent opgerichte gremia lichtere

maatregelen en acties zouden kunnen worden geagendeerd in het directeurenoverleg

EZK sluit af met de opmerking dat het een algemene generieke landenneutrale aanpak

voorstaat en dat het streeft met andere departementen een gezamenlijke analyse en

benaderingte bereiken

4 Inleiding l W over connectiviteit

5 1 2e l W noemt de eerder verspreide annotatie over connectiviteit

een eerste verkenning om de relevante onderdelen van de Chinastrategie in de praktijk te

concretiseren Dit moet verder worden uitgewerkt voor verschillende transportmodaliteiten en

resulteren in een uitvoeringsplan op lange termijn Daarin zal een gedifferentieerd beeld worden

geschetst vwb de verschillende sectoren Waarbij ook gekeken zal worden naar kansen voor

samenwerking met China want China is een gegeven waar we niet omheen kunnen Denk aan

BRI en AIIB l W zietveel raakviakken met andere departementen en dus veel ruimte voor

samenwerking

5 1 2e van BZ schetst in het kort de ontwikkelingen in EU verband In

2018 is een EU connectiveitsstrategie opgesteld

De strategie kent vier pijiers {transport energie digitaal people to people en

5 1 2a

5 1 2a

c 1 7a

5 1 2a

Deelnemers reageren als voIgt op de inleiding over connectiviteit FIN geeft aan belangstellingen

te hebben vanuit het oogpunt van de IFI s e maar dit raakt ook aan het werk van de

Belastingdienst en de Douane die beide overigens goede ervaringen hebben met samenwerking

met Chinese counterparts NCTV wijst erop dat het belangrijk is wie de uniforme internationaal

te gebruiken standaarden bepaalt dat geldt ookvoor standaarden in het digitale domein BZK

en arbeid SZW

wijst op de kwetsbaarneden van connectiviteit meer verPindmgen leidt ook tot meer

grensoverschrijdende criminaliteit

J V5 1 1b

Over het algemeen blijkt veel overlap tussen verschillende departementen en veel belangstelling

om verder betrokken te worden bij het thema connectiviteit l W zal samen met de

van BZ een bijeenkomst beleggen met betrokken departementen5 1 2d
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5 AOB

5 1 1b

• Jaarplanbespreking Chinanetwerk

Heeft op 25 november plaatsgevonden sommige departementen waren daarblj betrokken

Verslag zal onder directeuren worden verspreid Binnenkort zullen de voorbereidingen beginner

voor het opstellen van de Meerjaren Landen Strategie MLS dat is een interdepartementale

exercitie met betrokkenheid van vrijwel alle departementen

• Volgende bijeenkomsten

Als mogelijke onderwerpen voor volgende bijeenkomsten opperen deelnemers standaarden

het optreden van China in Internationale fora en China en andere delen van het Koninkrijk

Voorzitter stelt voor de frequentie van het Directeurenoverleg op te voeren tot minimaal 4 maal

per Jaar
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Agenda en stukken directeurenoverleg China | do 25 juni

dlnsdag 23 juni 2020 12 01 00

Cc

Subject
Date

Beste collega s

Bij deze sturen wij jullie de stukken voor het directeurenoverleg China van aanstaande

donderdag 25 6

jQ Verslag directeurenoverleg China 21 02 2020

jQ Two pager over impact van COVID 19 op het NLse China beleid

jQ Kennisnetwerk vertrouweliike prioritering onderzoeksvoorstellen

De agenda is als voIgt

AGENDA INTERDEPARTEMENTAAL DIRECTEURENOVERLEG CHINA 25 JUNI

Welkom

Terugkoppeling overleg van 15 juni over strategische afhankelijkheden

Discussie over de gevolgen van de pandemie op het NLse China beleid

Presentatie Kennisnetwerk prioritering onderzoeksvoorstellen

AOB

1

2

3

4

5

Vriendelijke greet

5 1 26 5 1 26Mr
5 1 26 ^sia ana uceania Department

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Rijnstraat 8 | 2515 XP Den Haag
PO Box 20061 I 2500 EB Den Haag

^minbuza nl

5 1 26

E 5 1 26
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Interdepartementale checklist voor bezoekende Chinese delegaties
Vertrouwehjk rijksmtern document

De rijksoverheidkrijgt regelmatig verzoeken om inkomende Chinese delegaties te ontvangen Deze

bezoeken kunnen de bilaterale relatie verstevigen en tot meer wederzijds begrip en betere ajspraken
leiden Dat veronderstelt wel dat halen en brengen

’

in evenwicht is Om daar op een meer

structurele manier naar te kgken is deze checklist ontwikkeld

Wat is uw belang bij bet ontvangen van deze delegatie

Om te beslissen of het opportuim is een delegatie te ontvangen is van belang wat uw eigen belang
hierbij is De volgende vragen kunnen helpen uw belang te bepalen Maak hierbij een afweging

• Bedenk in hoeverre er balans is tussen ‘halen’ en ‘brengen’ bij dit bezoek

• Valt de balans negatief uit maar is de bezoekende delegatie wel relevant voor u bedenk dan

eventueel onder welke voorwaarden u het bezoek zou kunnen accepteren en maak deze

duidelijk
• Accepteert u een verzoek om over een mogelijke overeenkomst te praten breng dan van

tevoren rode lijnen in kaart let daarbij ook op taalgebruik met een politieke lading
• Informeer relevante collega’s Als u een verzoek afwijst is het goed mogelijk dat de delegatie

het verzoek bij anderen in gaat steken Dat kunnen collega’s zijn bijv uw directeur maar

ook andere ministeries bijvoorbeeldBZ

Checklist

1

Deze delegatie is een relevante partner voor mif dd^jksoverheid of van belang voor de bilaterale

relaties Of deze delegatie is een mogeliik relevante partner voor een andere partii

Als de inkomendepartij belangrijk voor u is dan weegt een doelstelling als relatiemanagement

vanzelfiprekendzwaarder dan wcmneer dat nietzo is Het is sowieso goed uafte vragen ofhet

een logische partij is die u benadert bijvoorbeeld een counterpart ofeen bedrijfafdeling die

binnen uw beleidsterrein werkzaam is

Wellicht wordt u benaderd door een partij die minder relevant voor u is maar mogelijk wel

voor een andere overheids partij Doorverwijzen ligt dan voor de hand bg voorkeur napolsen
van departij waamaar doorverwezen wordt

Deze delegatie heeft een duidelijke en relevante agenda of is bereid deze te verschaffen na

doorvraae

Probeer helder te krijgen wat de delegatie van u wil Als er geen specifieke agenda wordt

gegeven ofals er alleen algemene onderwerpen warden aangedragen loont het extra kritisch te

zijn Mogelijk is het geen relevant bezoek blijkt het ware onderwerp pas tijdens het bezoek zelf of
is de hoofdintentie een uitnodigingsbriefte ontvangen Chinese ambtenaren hebben toestemmmg

nodig van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken om naar het buitenland te mogen

reizen Deze toestemmmg kan alleen warden verkregen op vertoon van een uitnodigingsbrief
waaruit blijkt waar men naartoe reist wie de uitnodigende ontvangendepartg is en wat het

tentatieve programma is

Afgezien van het felt of deze delegatie een duidelijke agenda heeft heb ik mijn collega’s zelf

relevante agendapunten en is er ruimte deze punten op te brengen redprociteit

Los van de redenen en agendapunten die een inkomende bezoeker zelfaandraagt is het goed te

bedenken wat deze partij u kan brengen en ofu bijvoorbeeld een bepaald onderwerp zou willen

bespreken Uhint dan eventueel het bezoek accepteren op voorwaarde dat u zelfagendapunten
hint aandragen
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Bedenk datrijksinterne coUega s mogelijk ook iets van deze delegatie willen Zo komt onze

ambassade in Peking vaak moeilgk bij overheidspartijen binnen Een verzoek om reciprociteit

metoog voor verhoudingen en liefitzo concreet mogelijk kanprima aan een gesprek vooraf

gaan

Ik heb afgewogen wat naast de expliciete agenda de delegatie mogeliik zou willen halen uit

het bezoek gelet op keimis en informatie die ik te bieden heb

Uw Chinese gesprekspartner heeft vaak informatie over u uw organisatie bijv ten behoeve van

relatieopbouw Ookzijn de Chinese inlichtingendiensten betrokken bij inkomende en uitgaande
bezoeken

Ik heb de mogelijke poKtieke betekenis bij ontvangst goed afgewogen

Bedenk ofontvangstvan de delegatie mogelijk een politieke lading heeft ofvoor politf^ke
doeleinden kan warden aangewend Houd daarbij in uw achterhoofd dat bezoeken van ngo’s en

bedrijven uit China ook een politieke agenda kunnen dienen en dat China wetgeving kent die de

Chinese overheid toegang verleent tot informatie vanpartijen buiten de overheid

Het niveau van deze delegatie komt overeen met het niveau waaiop ze ontvaiigen willen worden

Belangrijk klinkende titels betekenen echter niet altijd datpersonen ook daadwerkelijk

belangrijke beslissingen kunnen nemen en niet alle directies binnen een ministerie hebben

evenveel invloed Contacten met minder bekende overheidslagen Economic Development Zones

ofandere organisaties zander duidelijkeportefeuille ofraakvlakken met Nederlandzullen

waarschijnlijk minder concrete vervolgstappen opleveren Het is dus zaak hetgewicht van een

delegatie opjuiste waarde te schatten Ook om te beslissen op welk niveau u de delegatie zou

willen ontvangen

Ook de manier waarop een bezoek binnenkomt kan u informatie verschaffen Wordt u door de

Chinese ambassade benaderd dan heeft u mogelijk met een belangrijke organisatie te maken of
dient het bezoek een belangrijk politick doel Neemt de delegatie zelfcontact op weeg dan afof
het voor u een relevantepartij betreft wat kunt u eruit halen en verwijs eventueel door Komt de

vraag binnen via een tussenpartij bijvoorbeeld een consultancy bureau ofop een mindervoor

de hand liggende manier bijvoorbeeld een burgervraag dan is het mogelijk geen serieus

verzoek ofvooral bedoeld om een uitnodigings briefte ontvangen

De delegatie heeft daadwerkelijk bevoegdheid follow up te kuimen geven aan afspraken volgmd

uit het bezoek

Een hoge inkomende delegatie van bijvoorbeeld een vice ftiinister of vice burgemeester kan

daadwerkelijk uitvoeringgeven aan eventuele actiepunten Hoge delegates helpen ookde

bilaterale relatie te bestendigen en als wij willen dat onzepolitieke top in China binnenkomt

zullen wij ook hoge delegates uit China op een goede manier moeten ontvangen

De delegatie is ervaren met internationale contacten De communicatie in het Engels vooraf aan

het bezoek verloopt soepel

Als een verzoek bijvoorbeeldper e mail gebrekkig naar het Engels is vertaald met een

vertaalapp dan zal de communicatie met de delegatie in Nederland en ook defollow up naar alle

waarschijnlijkheid niet soepel verlopen Ukuntzich dan ajvragen ofhet bezoek nuttig gaat zijn

Ik ben mij bewust van de risico^s betreft spionage en ongewenste keimisoverdracht en heb de

informatiefolder van de AIVD doorgenomen

Neem vooral contact op met de veiligheidsambtenaar op uw departement ook om incidenten te

melden en lees de informatiefolder ‘Op reis naar het buitenland’^ van deAIVD

Let op dat een b^oek aan de Chinese ambassade ook onder ‘bezoek aan het buitenland’ valt

’https www aivd iil documeiiteD puhlicaties 2017 12 20 op reis Daar het buiteiiLaDd
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Indien de delegatie aangeeft digitale apparatuur biiv USB DVD CD laptop te willen

aansluiten wijs ik de delegatie erop dat dit omwille van veiligheidsoverwegingen niet mogeliik

IS

Ookkan hetzijn datu een usb cadeau krijgt waar eventueel meer informatie op zoustaan over

een bepaald onderwerp Deze dient u in te leveren bij icw beveiligingsambtenaar van uw

departement Hij zij kan u ook van meer informatie voorzien over informatieveiUgheid

Een delegatieverzoek afwijzen
Als uit bovenstaande checklist blijkt dat de delegatie niet relevant vooru is en dat doorverwijzen naar

een andere partij ook niet opportinm is wilt u op een goede manier afwijzen In China is het

gebruikelijk om minder direct af te wijzen U kunt aangeven dat er agenda technisch geen

mogelijkheden zijn of dat u de delegatie niet op het juiste niveau kunt ontvangen Ook kunt

aandringen op eerst een duidelijke agenda om de juiste ontvangende partij te identificeren Als u de

indruk krijgt dat ‘ontvangen worden’ voor de delegatie belangrijker is dan de agenda of de

ontvangende partij dan is het de vraag of het voor u een vruchtbaar bezoek gaat wordenr

Gaat u zelf op uitgaand bezoek

Neem vooral contact op met de veiligheidsambtenaar op uw departement ook om incidenten te

melden en lees de informatiefolder ‘Op reis naar het buitenland
^
van de AIVD

Let op dat een bezoek aan de Chinese ambassade ook onder ‘bezoek aan het buitenland’ valt

Samenwerking metBZ DAO en RVOTINL

BZ DAO en RVO TINL helpen u graag een goede in

inkomende delegaties en kunnen adviseren bij doorverwijzen U wordt dan ook van harte

aangemoedigd deze bezoeken of verzoeken daartoe te melden bij BZ DAO en RVO TINL BZ

adviseertu graag over de politieke DAO enjuridische DJZ kant van MoUs

ng te maken van de relevantie van

O

A

^

https www aivd nl documenteD publicaties 2017 12 20 op reis naaT het buiteiiLand
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Agenda directeurenoverleg 21 februari

dinsdag 18 februari 2020 13 39 44

Aanweziaenliist voor ICB docx

Agenda directeurenoverlea pdf

5 1 26 ^mindef nlCc

Subject
Date

Attachments

Beste collega’s

Met excuses voor de vertraging ontvangen jullie hierbij de stukken voor het directeurenoverleg
van vrijdag 21 februari 9 10 30 uur Deze zijn ook naar jullie directeuren gestuurd Zoals

gewoonlijk plaatste ik de stukken op de SWR je kunt erbij door op de linkjes in de agenda
hieronder te klikken In de bijlage heb ik de aangemelde plv directeuren op een rijtje gezet en

vind je ook een nette versie van de agenda hieronder

Mag ik jullie het volgende nog vragen

• Zouje je directeur eventuele deliverables voor het bezoek van MP mee kunnen geven

Als we de reis van MP bespreken zullen we ook nogmaals vragen welke

bewindspersonen mee willen reizen Immers het antwoord op die vraag betekent ook

wat voor het bezoek

• Zouje het overzicht van de stand van zaken m b t FTEs uit de HGIS middelen kunnen

aanvullen voor zover niet gedaan In de aandachtspunten staat namelijk dat het ons wat

moeite kost deze functies te vervullen De lijst staat nu niet in het stand van zaken

document omdat hij nog niet volledig is maar ik zou daar vrijdag desgevraagd wel uit

willen putten Je kunt het overzicht vinden achterin dit fiche

Het werkdocument stavaza China notitie dat ik heb bijgevoegd voor het directeurenoverleg is

een ‘schoon’ document Ons ‘echte’ werkdocument zijn nog steeds de fiches die ik eerder

stuurde en onder deze mail kopieer Als je dus nog inspiratie hebt en wat toe wilt voegen doe

dat dan graag in de fiches onder deze mail

Ik ben een paar dagen op cursus maar mocht je vragen opmerkingen over het directeurenoverleg
hebben stuur me dan svp een mail Die zie ik nog wel tussendoor

Hartelijke groeten 15 i 2e

AGENDA DIRECTEURENOVERLEG

9 00 uur
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Bijlage 1

Stand van Zaken China Notitie9 05

vaststelleji akkoord extra x ag orafije actiepiinten discussie

aandachtspunten

Bijlage 2 3 4

• Stand van zak^n China notitie samenvatting^

• Aandachtspunten

Deliverables EU toppen en bezoek MP informatie9 55

Bijlage 5

• Overzicht EU China top

Connectivity informatie10 10

AOB informatie10 20

■ Inclusief vaststelling rijksinteme checklist inkomende bezoeken

is al vastgesteld in ICB

Bijlage 6

• Checklist inkomende bezoeken

Fiches stand van zaken China notitie

o Duurzame handel en investeringen
■ Samenwerken op basis van gedeelde belangen en beschermen

o Vrede veiligheid en stahiliteit

o Waarden en mensenrechten
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Klimaat grondstoffen en energie

Qntwikkelingssamenwerking

Multilateraal stelsel

Sampnwprking hinnen Furopa

o

o

o

o

Structure samenwerkingsverbanden en spelers in de relatie met

China

o

■ Nieuwe structuren en samenwerkingsverbanden

■ Snfiler in dp hilatprale relatip met China en amfinwerking hinnpn

Nederland

■ Samenwerking binnen het Koninkriik

5 1 2e

5 1 2e

Asia and Oceania Department

Ministry of Foreign Affairs

Rijnstraat 8 | 2515 XP Den Haag | The Netherlands

Postbus 20061 I 2500 EB Den Haag | The Netherlands

T 317034E5 i 2e
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