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China speelt een steeds grotere rol op het 
wereldtoneel. Het is uitgegroeid tot de tweede 
economie ter wereld1 en een belangrijke 
technologische speler. China manifesteert zich 
op alle terreinen van de internationale orde op 
een zelfverzekerde en ambitieuze manier. De 
ontwikkelingen in China raken ook Nederland en 
vragen om een nieuwe balans in de relatie met China.

Het kabinet is constructief-kritisch t.a.v. China. Het 
wil op basis van gedeelde belangen samenwerken, 
met oog voor ideologische verschillen. Het kabinet 
staat pal voor (het beschermen van) de Nederlandse 
rechtstaat, onze open samenleving en economie 
en onze veiligheid. Het is logisch dat China zijn plek 
in de wereld inneemt, maar het kabinet vindt dat 
dit op een eerlijke manier, op een gelijk speelveld 
en volgens internationaal afgesproken regels zou 
moeten gebeuren. Nederland wil samenwerken met 
China op thema’s als klimaatverandering en energie, 
SDG’s, epidemiebestrijding, circulaire economie en 
verduurzaming, ouderenzorg, landbouw/voedsel 
en logistiek/transport. Maar we moeten ook oog 
hebben voor bijvoorbeeld (economische) veiligheid, 
cyberspionage, beïnvloeding en onze normen en 
waarden. Kortom het kabinet wil kansen grijpen waar 
het kan, maar ook beschermen waar het moet.

Nederland kan zijn doelstellingen niet alleen bereiken. 
We trekken bij voorkeur gezamenlijk op met de EU 
en hebben ook gelijkgezinde partners in Noord-
Amerika, Azië en Oceanië hard nodig. Samenwerking 
is verder van belang binnen het Koninkrijk en tussen 
de verschillende spelers in Nederland. Het kabinet gaat 
investeren in kennis over China, in bewustwording, en in 
intensievere informatie-uitwisseling en samenwerking 
binnen de rijksoverheid en tussen rijksoverheid, 
decentrale overheden, de Landen binnen het Koninkrijk, 
het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de EU.

Hiernaast worden verschillende thema’s in 
de relatie met China verder uitgewerkt

1  Op landen niveau na de VS; de economie van de EU-28 als  
geheel is groter dan de Chinese economie.

Duurzame handel en investeringen
China is een belangrijke handels- en investeringspartner van Nederland. De 
snelgroeiende afzetmarkten, de grote R&D-budgetten, het vele talent en de 
hoogwaardige kennisinfrastructuur in China bieden Nederlandse bedrijven en 
instellingen veel kansen. Daarom is het belangrijk om, op basis van gedeelde 
belangen, samen te werken en kansen te grijpen. De Nederlandse overheid 
kan daarbij deuren openen. Tegelijkertijd moeten we constateren dat China 
geen markteconomie en rechtsstaat is zoals wij gewend zijn. Het kabinet wil 
oneerlijke handelspraktijken aanpakken en streeft naar meer evenwicht en meer 
wederkerigheid in de handelsrelatie met China. Daarnaast willen we voor bepaalde 
sleuteltechnologieën en kritieke grondstoffen niet afhankelijk worden van 
China, intellectueel eigendom beschermen, ongewenste technologieoverdracht 
vermijden en maken we risico’s verbonden aan investeringen beheersbaar. 

Waarden
Wereldwijd staat ons waardensysteem onder druk door 
onder andere een assertiever China dat steun vindt bij 
een steeds grotere groep landen. De CCP en Nederland 
verschillen vooral van mening over (individuele) vrijheid. 
China’s kijk op mensenrechten heeft invloed op drie 
niveaus: in China, in Nederland en op multilateraal niveau. 
De mensenrechtensituatie in China verslechtert op meerdere 
 fronten. Op multilateraal niveau probeert de CCP de 
universaliteit van mensenrechten te verminderen en lijkt 
daarin succesvol. Tenslotte kunnen ook Nederlanders 
en personen in Nederland worden geraakt. De laatste 
twee niveaus verdienen extra aandacht. Daarnaast blijft 
Nederland inzetten op behoud van de internationale 
rechtsorde.

Vrede, veiligheid en stabiliteit 
China is het afgelopen decennium relatief geruisloos 
een economische grootmacht geworden met snel 
toenemend militair potentieel en een steeds assertiever, 
zelfverzekerder optreden. Vooralsnog zijn China’s 
defensie-uitgaven beperkter dan die van de VS, maar ze 
komen inmiddels wel in de buurt van de gezamenlijke 
uitgaven van de EU-lidstaten. Hier moet Nederland in 
NAVO- en EU-verband rekening mee houden. China heeft 
veel middelen tot zijn beschikking om strategische doelen 
te bereiken. Daarbij kan het onze veiligheid beïnvloeden. 
Onder andere (cyber)spionage, beïnvloeding en 
economische veiligheid verdienen aandacht. Risico’s 
vanuit China voor de nationale veiligheid worden 
beheersbaar gemaakt.

Klimaat, grondstoffen en energie
China was instrumenteel bij het vaststellen van de 
klimaatdoelstellingen (het Parijsakkoord) en is essentieel 
voor het behalen ervan. Met name klimaatadaptatie 
is een belangrijke uitdaging, waar China en Nederland 
samen in kunnen optrekken. Samenwerking op het 
gebied van (hernieuwbare) energie, circulaire economie, 
duurzame mobiliteit en milieutechnologie biedt 
kansen voor zowel bedrijfsleven als klimaat en milieu, 
waarbij het belangrijk is om ook uitdagingen zoals het 
weglekken van technologie in de gaten te houden.

Ontwikkelingssamenwerking
China heeft in eigen land meer dan 800 miljoen mensen uit de extreme armoede getild. 
Meerdere ontwikkelingslanden zien China en zijn ontwikkelmodel daarom als een 
aantrekkelijk voorbeeld. Chinese ontwikkelingssamenwerking is dat naar Europese 
begrippen niet altijd. Europa investeert meer in ontwikkelingslanden dan China, 
maar China’s invloed neemt toe. Nederland wil de bewustwording over China’s rol in 
ontwikkelingslanden vergroten, samen met China werken aan SDGs en duurzaamheid, 
inzetten op schuldhoudbaarheid en een eerlijker leenbeleid van IFIs, en comparatieve 
voordelen van Europa in landen in met name Afrika bewuster inzetten. 

Samenwerking binnen Europa
Met het ontstaan van een multipolaire wereld 
wordt voor Nederland de EU alleen maar 
belangrijker. Het Nederlandse beleid valt onder 
de paraplu van het EU-Chinabeleid en is er 
complementair aan. Het kabinet ziet de EU als 
belangrijkste kanaal in de relatie met China. 
Het Europese Chinabeleid staat of valt met EU 
cohesie, en Nederland zet zich actief in voor 
versterking daarvan.

Het multilaterale stelsel
Binnen het multilaterale systeem stelt China zich 
actiever en assertiever op en breidt het zijn invloed 
uit. China neemt deel aan het systeem, verandert 
het van binnenuit en zet alternatieven op. Nederland 
heeft voor zijn welvaart en veiligheid belang bij het 
in stand houden van het huidige systeem en de 
bijbehorende waarden. Het kabinet onderneemt 
dan ook actie, samen met partners, daar waar China 
ingaat tegen dit belang. Chinese inspanningen  
om mondiale problemen op te lossen worden  
zeer verwelkomd.

Samenwerking binnen het Koninkrijk
Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit de 
landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten 
en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius 
en Saba, die deel uitmaken van het land Nederland. 
De Caribische Landen van het Koninkrijk zijn 
economisch autonoom, maar het buitenlands 
beleid is een Koninkrijksaangelegenheid. Omdat 
China economie en buitenlands beleid verbindt, is 
goede samenwerking binnen het Koninkrijk in de 
relatie met China nodig. Daarom heeft het kabinet 
afgesproken bij investeringen vanaf het begin samen 
op te trekken en expertise te delen. 

Spelers in de bilaterale relatie met China en 
samenwerking binnen Nederland
Betrekkingen tussen Nederland en China krijgen mede vorm via kennisinstellingen, 
kunstenaars, culturele instellingen en lokale overheden. De Chinese staat heeft een grotere 
invloed op Chinese spelers dan de Nederlandse overheid heeft op hun Nederlandse 
tegenhangers. Het is belangrijk dat Nederlandse instellingen zich daar bewust van zijn en 
een balans vinden tussen kansen in de relatie met China en mogelijke struikelblokken zoals 
ongewenste technologieoverdracht. Bij Nederlandse provincies en gemeenten bestaat in 
toenemende mate behoefte aan afstemming met de Rijksoverheid. Het kabinet wil daar 
graag aan beantwoorden. 


