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Ministerie van Defensie 

\ ~- \ -2c::t21 
Woo-besluit exportvergunning China 

Op 30 november 2022 heeft u een verzoek ingediend als bedoeld in artikel 4 .1, 
eerste lid, van de Wet open overheid (Woo). U vraagt om openbaarmaking, over 
de periode 1 januari 2018 tot heden, van: 

• De export van en exportvergunning(en) en exportkredietverzekeringen 
voor EUV lithografiemachines en -technologie van ASML naar China; 

• De export van en (mogelijke) exportvergunning(en) en 
exportkredietverzekeringen voor DUV lithografiemachines en -technologie 
van ASML naar China; 
De export van en exportvergunning(en) en exportkredietverzekeringen 
voor machines en technologie van ASML naar China. 

U heeft aangegeven dat u uw verzoek ook heeft ingediend bij de ministeries van 
Algemene Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Financ1en en Buitenlandse 
Zaken. Ook heeft u uw verzoek separaat ingediend als inzageverzoek op grond 
van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten . 

Inventansatie documenten 
Binnen het ministerie van Defensie (met uitzondering van de Militaire Inhchtingen
en Veiligheidsdienst) is uitvraag gedaan naar informatie over (eventuele) 
exportvergunningen aan ASML voor export aan China. B1j deze uitvraag 21jn 
documenten die afkomstig zijn van de door u genoemde min1stenes niet 
verzameld, omdat openbaarmaking daarvan door deze ministerles wordt 
beoordeeld. Ook wit ik u wij zen op eerdere besluiten over d1t onderwerp op grond 
van de Wet openbaarheid van bestuur van deze ministenes, waarbij deze 
informatie niet openbaar is gemaakt. U kunt deze besluiten terugvinden op 
riJksoverheid . n I. 

De combinatie van de zoekopdracht "exportvergunning" en "ASML" heeft bij mijn 
ministerie een document opgeleverd. Dit betreft een analyse waarin de export van 
de semiconductorstrategie wordt afgezet tegen de Nederlandse mllitaire en 
veiligheidsbelangen tegen de achtergrond van de schuivende geopolitieke 
machtsverhoudlngen waarbij China zijn strijdkrachten modernlseert. Deze analyse 
is op 9 oktober 2020 aan het ministerie van Buitenlandse Zaken gestuurd. 
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Ik beslu1t deze analyse openbaar te maken, met uitzondering van 
persoonsgegevens. 

Eerbiediging persoonlijke levenssfeer (5.1.2.e) 
I n het document staan persoonsgegevens van medewerkers en derden, zoals 
namen, handtekeningen, e-mailadressen, telefoonnummers en andere gegevens, 
die herleidbaar zijn tot deze personen. Openbaarmaking van deze 
persoonsgegevens vormt een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de 
betrokken derden. Het gaat om persoonsgegevens van medewerkers die niet 
wegens hun functie in de openbaarheid treden. Het belang van eerblediging van 
de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen weegt zwaarder dan het belang 
van openbaarheid. 

lk vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben gei'nformeerd. 

Hoogachtend, 

De Minister van Defens1e 
voor deze 
De Secretar~Ge~aal, 

Belanghebbenden kunnen bonnen zes weken na bekendmakmg van dot besluot bezwaar 1nd1enen b•J de Minister van 
Defensoe. Het bezwaarschnlt doent te worden gericht aan OoenstenCentrum Jundosche 01enstver1enong, Commossoe 
adv1senng bezwaarschnften Defens1e, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht Het bezwaarschnft moet zoin 
ondertekend, een dagtekenong bevatten en van de naam en het adres van de 1nd1ener z1Jn voorzoen. Uol het 
bezwaarschnlt moet du1dellJk bhJken tegen welk besluot en op welke gronden bezwaar wordt gemaakt 
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Semiconductor strategie 

Ministerie van Defensie 

In de Ambtelijke Commissie Economic en Veiligheid (ACEV) op 18 juni 2020 is de 
semiconductorindustrie in relatie tot het exportcontrolebeleid besproken met als 
doel tot een Rijksbreed gedragen semiconductorstrategie te komen. De strategie 
zal de basis vormen bij de bcoordeling van toekomstige transacties van deze 
hoogwaardige technologie. 

Aan het Ministerie van Defensie is gevraagd een analyse te leveren waarin export 
van deze technologie aan China wordt afgezet tegen de Nederfandse militaire en 
veiligheidsbelangen. Deze analyse is gemaakt tegen de achtergrond van 
schuivende geopolitieke machtsverhoudingen waarbij China zijn strijdkrachten 
moderniseert en niet schroomt militaire capaciteiten in te zetten biJ hun 
expansieve strategie (a.a. Zuid-Chinese Zee, Taiwan). 

Analyse 
Semiconductors (microchips) zijn essentiele componenten voor alle huidige en 
toekomstige elektronica, van mobiele tefefonie tot hoogwaardige militaire 
(wapen)systemen. Ook vormen semiconductors de basis voor verdere 
ontwikkeling van bijvoorbeeld radar-technologic, besturings- en 
navigatietechnologie en aerospace. 

De semiconductorindustrie is wereldwijd vervlochten, waarbij er sprake 'is van 
wederzijdse afhankelijkheid. ASML is als ontwikkelaar van lithografiemachines een 
essentieel onderdeel in deze keten. Er is wereldwijd geen concurrent die op 
hetzelfde innovatieve niveau opereert in dit specifieke onderdeel in de keten. 

Met de innovatieve Extreme Ultraviolet (EUV) lithografiemachines van ASML 
kunnen steeds geavanceerdere semiconductors worden geproduceerd met in 
toenemende mate grotere rekenkracht'en die kleiner, lichter en energiezuiniger 
ziJn. EUV-lithografie is de meest hoogwaardige methode (leading edge) om 
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microchips tc produceren. Het is waarschijnlijk dat de meest geavanceerde chips 
worden toegepast in toekomstige generaties wapensystemen. 

De EUV-machines die ASML produceert worden gecontroleerd door het Wassenaar 
Arrangement waardoor een exportvergunning vereist is. ASML heeft een 
vergunning aangevraagd voor het exporteren van twee EUV·rnachines aan China. 

Op dit moment heelt China geen noemenswaard1ge zelfstandige semiconductor
industrie en is oak geen belangrijk onderdeel van de internationale keten. Een 
groot deel van de toegepaste semiconductors warden op dit moment 
ge'importeerd. Met de aankoop van twee EUV-machines wil China enerzijds hun 
productiemogelijkheden voor geavanceerde microchips uitbreiden en anderzijds 
voortgang maken met het ontwikkelen van een volledig onafhankelijke 
semiconductorindustrie. Deze ambitie is topprioriteit van een breder strategisch 
programma op het gebied van technologie. 

In 2015 heeft China het programma 'Made in China 2025' gelanceerd. De centrale 
doelstelling van het programma is om de arbeidsintensieve economie te 
transformeren naar een technologie-gedreven economie. Semiconductors vormen 
de basis van de meest essentiele technologieen (a.a. robotica, kunstmatige 
intelligentie en kwantummechanica) waarvan China heeft aangegeven in 2025 
voor 70% onafhankelijk te willen te ziJn. Sinds de lancering van het programma 
zijn honderden miljarden dollars ge'investeerd in het opkopen en zelfstandig 
ontwikkelen van hoogwaardige technologie. 

Naast technologische onafhankelijkheid heeft China de ambitie om in 2049, exact 
100 jaar na het uitroepen van de communistische Volksrepubliek China, een 
militaire grootmacht te zijn. De defensie·uitgaven zijn de afgelopen jaren flink 
gestegen waarmee wordt ge·investeerd in de modernisering van materieel en de 
ontwikkeling van technologie en toepassingen. Deze ambitieuze plannen gelden 
als randvoorwaarde voor mondiale dominantie en richten zich op het gehele 
militaire spectrum van land, zee, lucht, ruimte en het digitale domein. 

Toegang tot EUV·lithografie zal de Chinese defensie-industrie de mogelijkheid 
geven om bij bijvoorbeeld robotica en raketsystemen meer hoogwaardige 
algoritmes toe te passen voor doelherkenning, geleiding en navigatiesystemen. 
EUV-technologie zal tevens de ontwikkeling versnellen van kunstmatige 
intelligentie voor bijvoorbeeld onbemande en autonome systemen, encryptie en 
sensoren. 

De kans dat cen NAVO-lidstaat zich in de toekomst moet verdedigen tegen 
hoogwaardige zelfstandig geproduceerde wapensystemen wordt bij export van 
EUV-machines aanzienlijk groter, zeker naarmate China dergelijke 
wapensystemen in de toekomst aan derden verkoopt. Daarnaast kan export van 
hoogwaardige technologie in de (nabije) toekomst leiden tot ongewenste 
afhankehjkheden. Tenslotte heeft onze belangrijkste strategische 
veiligheidspartner, de Verenigde Staten, een klemmend beroep gedaan op 
Nederland de EUV-technologie niet te exporteren naar China. 
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Va nu it het perspectief van de Nederlandse militaire en veiligheidsbelangen op de 
middellange en lange termijn is het voor Defensie van belang dat Nederland geen 
exportvergunning aan ASML voor de levering van EUV-machines aan China 
verstrekt en dat dczc unieke technologie zoveel mogelijk wordt beschermd. 
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