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Kamervragen Chinese invloed in Europese havens 

 

Aanleiding 

Door het CDA zijn Kamervragen gesteld aan de minister van Economische Zaken 

en Klimaat over het AD bericht: ‘Terwijl Amerikanen zwaar materieel aanvoeren 

voor de oorlog, verkopen EU-staten havens aan China’. De vragen hebben met 

name betrekking op de Chinese invloed in Europese havens. Op verzoek van EZK 

zijn de vragen daarom naar u overgezet. Met deze nota worden de antwoorden op 

de vragen ter ondertekening aan u aangeboden.  

Geadviseerd besluit 

De brief met antwoorden ondertekenen.  

Kernpunten 

• De vragen richten zich op het zicht van de Nederlandse overheid op de 
Chinese invloed in Europese en Nederlandse havens, de mogelijke risico’s 
voor veiligheid en strategische afhankelijkheden en de mate van reciprociteit 
voor Europese spelers op de Chinese markt.   

• De inhoud van de antwoorden op deze vragen reflecteert de uitdaging in het 

vinden van de balans tussen het beschermen van onze nationale veiligheid en 

publieke belangen vs economische belangen. Er wordt verwezen naar de 
recentelijk naar de Kamer gestuurde brief over de aanpak rond Open 
Strategische Autonomie. 

• De antwoorden gaan ook specifiek in op de acties die nu ambtelijk worden 
ondernomen naar aanleiding van het uitgevoerde scenario-onderzoek van 
Clingendael en Erasmus naar de toekomstige invloed van China op de 
maritiem-logistieke hub functie. Dit onderzoek is in opdracht van I&W en het 

China Kennisnetwerk uitgevoerd. U bent hierover recentelijk per nota 
2022/254661 geïnformeerd.  

• Deze hieruit voortkomende acties betreffen het gezamenlijk met relevante 
andere lidstaten (zoals Duitsland, België en Frankrijk) verder in kaart brengen 
en aankaarten van de problematiek en het komen tot een Europese aanpak.  

• De antwoorden op deze vragen zijn mede namens de minister van EZK, 

minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Buitenlandse Handel. 

 

• NB: met nota 276856 wordt u gevraagd akkoord te gaan met de antwoorden 
op Kamervragen van de SP rond Chinese inmenging, onder andere op 
infrastructuur. De antwoorden zijn afgestemd op elkaar.     
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Volgnummer Naam 

1.  Beantwoording van de vragen van de leden Inge van Dijk en 
Amhaouch (beiden CDA) aan de minister van Economische 
Zaken en Klimaat over het bericht ‘Terwijl Amerikanen zwaar 

materieel aanvoeren voor de oorlog, verkopen EU-staten havens 
aan China’. 

2.  Bericht in AD: ‘Terwijl Amerikanen zwaar materieel aanvoeren 

voor de oorlog, verkopen EU-staten havens aan China’.  

 


