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Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, de 

antwoorden op de vragen van de leden De Roon en Beertema (beiden PVV) over 

het bericht dat Nederland met China DNA-onderzoek doet. 

 

De vragen werden ingezonden op 7 oktober 2021 met kenmerk 2021Z17405. 

 

 

 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

 

 

 

Ingrid van Engelshoven 
  

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA  DEN HAAG 

Datum 16 november 2021 

Betreft Antwoord op schriftelijke vragen van de leden van de PVV-fractie over 

het bericht dat Nederland met China DNA-onderzoek doet. 
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De antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden De Roon en Beertema 

(beiden PVV) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap over het bericht dat Nederland met China DNA-onderzoek doet. 

met kenmerk 2021Z17405 (ingezonden 7 oktober 2021). 

 

 

1.  In hoeverre is op uw ministeries bekend dat drie Nederlandse toplaboratoria 

de afgelopen jaren met Chinese wetenschappers gevoelige DNA-technieken 

ontwikkelden? 

 

Bij de beantwoording van deze vraag ga ik ervanuit dat u doelt op de bevindingen 

uit de recente berichtgeving van Follow The Money en RTL Nieuws over DNA-

onderzoek.  

Het ministerie van OCW ziet vanuit haar stelselverantwoordelijkheid toe op de 

kwaliteit, toegankelijkheid en de doelmatigheid van het onderwijsstelsel en stelt 

de juridische en financiële kaders (wet- en regelgeving en bekostiging). Binnen 

deze kaders kennen de kennisinstellingen een grote mate van autonomie (zoals 

vastgelegd in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, 

WHW). Het ministerie van OCW wordt niet inhoudelijk op de hoogte gesteld van 

alle afzonderlijke onderzoeksprojecten die in Nederland, of in samenwerking met 

Nederlandse wetenschappers, worden uitgevoerd.  

 

 

 2. Indien u niet of nauwelijks bekend bent met deze praktijken, bent u dan 

bereid er nader onderzoek naar te doen om exact te achterhalen welke 

instellingen DNA-onderzoek doen en/of deden met Chinezen, en met welke 

doeleinden? 

 

Het beeld dat ontstaat vanuit de berichtgeving van Follow The Money en RTL 

Nieuws roept vragen op. Op dit moment zijn nog niet alle details en feitelijkheden 

bekend rondom de onderzoeken die recent naar voren zijn gekomen in de 

berichtgeving waar u naar verwijst. Daarom kan het kabinet hier nog geen 

uitspraken over doen. Ik heb al wel het Erasmus MC (EMC), Leiden Universitair 

Medisch Centrum (LUMC) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) schriftelijk 

verzocht om een eerste duiding. De uitkomsten hiervan zijn in de beantwoording 

meegenomen.  

 

Geen enkel onderzoek of academische samenwerking mag leiden tot de 

onderdrukking van minderheden. Elke kennisinstelling in Nederland dient zeer 

zorgvuldig te zijn in de keuze van partners en het onderzoek dat met hen verricht 

wordt. Van kennisinstellingen mag verwacht worden dat zij een controle doen op 

affiliaties en financiering  van betrokken partijen, wanneer zij een afweging 

maken om al dan niet een samenwerking aan te gaan (due diligence). Ik ga er 

vooralsnog vanuit dat Erasmus MC, Leiden UMC en NFI hiervan doordrongen zijn 

en deze afweging goed hebben gemaakt.  

 

Echter, u zult begrijpen dat ik dit nader wil verifiëren en dat ik, ondanks de eerste 

duiding, nog veel vragen heb. Daarom ga ik nog dit najaar samen met 

deskundigen van de ministeries met de betrokken kennisinstellingen in gesprek 

om de details te bespreken en alle feitelijkheden te achterhalen. Dat geeft ook 

een beter beeld of nader onderzoek noodzakelijk is.  

Ik zal u begin 2022 informeren over de uitkomsten van dit gesprek.  
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3. Hoe vindt u dat DNA-onderzoek met dubieuze Chinese partners, onder wie 

politiemensen die bloed aftappen van Oeigoeren, past binnen uw streven om 

ongewenste kennis- en technologieoverdracht tegen te gaan? 

 

Zoals in het antwoord op vraag 2 gesteld, is het essentieel om eerst in gesprek te 

gaan met de betrokken partijen om zo beter zicht te krijgen op de feiten, voordat 

ik precies kan beoordelen hoe dit past binnen het streven om ongewenste kennis– 

en technologieoverdracht tegen te gaan.  

 

Geen enkel onderzoek of academische samenwerking mag leiden tot 

onderdrukking van minderheden. Elke kennisinstelling moet zeer zorgvuldig zijn 

in de keuze van samenwerkingspartners en het onderzoek dat met hen verricht 

wordt. Een controle op affiliaties en financiering van partners, ongeacht 

nationaliteit, is daarbij wat we van kennisinstellingen mogen verwachten wanneer 

zij hun afweging maken om al dan niet een samenwerking aan te gaan (due 

diligence). In die afweging moeten ook morele en ethische aspecten worden 

meegenomen.  

  

Dit breng ik ook op in gesprekken die ik heb met kennisinstellingen als het gaat 

over kansen en risico’s van internationale samenwerking 

(kennisveiligheidsdialoog). Deze gesprekken zijn onderdeel van de aanpak om 

ongewenste kennisoverdracht en beïnvloeding tegen te gaan. Naast dat het aan 

bod komt tijdens gesprekken om het bewustzijn van instellingen te vergroten, 

wordt het (ondersteunen bij het) maken van een gedegen afweging ook onderdeel 

van de nationale leidraad én van het expertise- en adviesloket. Deze maatregelen 

zijn, samen met het maken van bestuurlijke afspraken en het opzetten van een 

toetsingskader, onderdeel van de kennisveiligheidsaanpak zoals op 27 november 

jl. aangekondigd. Uiterlijk begin 2022 ontvangt uw Kamer een voortgangsbrief 

over de implementatie van deze maatregelen. 

 

Het is goed om hier aan te geven dat het Erasmus MC in de eerste duiding liet 

weten dat wat betreft de in de berichtgeving genoemde onderzoeken waarbij 

sprake was van samenwerking met het Chinese Forensisch Instituut van het 

ministerie van Veiligheid (oftewel, personen die banden hebben met de politie) 

om DNA van Oeigoeren te verzamelen, noch Erasmus MC, noch LUMC, NFI of een 

andere Nederlandse kennisinstelling betrokken was. Het Erasmus MC geeft aan 

dat deze drie onderzoeken zijn verricht door een onderzoeker van het Beijing 

Institute of Genomics Chinese Academy of Sciences. Deze onderzoeker heeft 

naast zijn hoofdaanstelling aan het Beijing Institute of Genomics óók een 

gedeeltelijke aanstelling bij Erasmus MC en heeft in zijn onderzoekspublicatie het 

Erasmus MC -zoals gangbaar in de academische wereld- genoemd als tweede 

affiliatie. Het Erasmus MC stelt dat de onderzoeker de desbetreffende 

onderzoeken niet heeft uitgevoerd vanwege of vanuit zijn functie in het Erasmus 

MC. De kennisinstelling had geen enkele inhoudelijke of financiële betrokkenheid 

bij deze drie specifieke onderzoeken waarbij samenwerking plaatsvond met het 

Chinese Forensisch Instituut van het ministerie van Veiligheid. Dat geldt ook voor 

LUMC en NFI. 

 

Overigens zijn de drie Nederlandse kennisinstellingen bij een aantal andere 

onderzoeken wél (deels) betrokken geweest. Erasmus MC en LUMC laten in hun 
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eerste duiding weten dat deze plaatsvonden binnen grote internationale 

samenwerkingsverbanden met vele kennisinstellingen. Het betreft fundamenteel 

onderzoek naar de genetische basis van het menselijk uiterlijk. Daarbij werd 

gebruik gemaakt van datasets van tienduizenden mensen van over de hele 

wereld. Al deze datasets, waaronder datasets afkomstig van Oeigoeren, zijn 

verzameld door Shanghai Institutes of Biological Sciences, Max Planck Society, 

Partner Institute of Computational Biology van CAS en Fudan Unviversity in 

Shanghai. Deze gerenommeerde instituten hanteren de hiervoor geldende 

internationale standaarden.  

 

 

4. Herinnert u zich onze vragen over de tientallen Chinese onderzoekers in Delft 

die banden hadden met het Chinese leger? Mogen we nu opmaken dat u destijds 

niets gedaan en geleerd heeft van die zorgwekkende berichtgeving? Zo nee, 

waarom niet?  

 

Het kabinet werkt momenteel aan een pakket maatregelen om de weerbaarheid 

van de wetenschap en het hoger onderwijs tegen ongewenste kennisoverdracht 

en ongewenste beïnvloeding te vergroten, zoals aangekondigd in de brief 

Kennisveiligheid hoger onderwijs en wetenschap van 27 november 2020. 

Tegelijkertijd vinden er met kennisinstellingen geregeld gesprekken plaats, zowel 

met het oog op bewustwording in de zgn. kennisveiligheidsdialoog als wanneer 

zich casussen voordoen. Uiterlijk begin 2022 ontvangt de Kamer een 

voortgangsbrief over de implementatie van deze maatregelen. 

 

 

5. Waarom kiest u bij het tegengaan van ongewenste kennisoverdracht nog 

steeds voor een landenneutrale aanpak? Bent u in het geval van China – onder 

meer gezien de reeks van incidenten – bereid om te kiezen voor een scherpe 

gerichte aanpak? 

 

Er is gekozen voor een landenneutrale aanpak, zodat deze kan worden toegepast 

op íeder land waarvan een dreiging uitgaat op het gebied van kennisveiligheid. Zo 

zorgt het kabinet voor maatwerk en proportionaliteit.  

Het kabinet staat een non-discriminatoire aanpak voor, waarbij het wil voorkomen 

dat onderscheid wordt gemaakt enkel op basis van nationaliteit. Bovendien, zoals 

het kabinet in de brief over samenwerking met China in het hoger onderwijs en 

wetenschap ook aangeeft, biedt samenwerking met Chinese kennisinstellingen de 

Nederlandse wetenschap ook kansen. Het gaat daarom in de samenwerking om 

het vinden van de balans tussen kansen en risico’s.  

 

 

6. Bent u bereid de samenwerking tussen Nederland en China op het gebied van 

DNA-onderzoek per direct te stoppen, omdat DNA-techniek door China wordt 

ingezet om een ziekelijke Orwelliaanse maatschappij te creëren en minderheden 

te onderdrukken?  

 

Academische samenwerking mag nooit leiden tot onderdrukking van 

minderheden. Voor elke beoogde samenwerking geldt dat vooraf goed in kaart 

moet worden gebracht welke kansen en risico’s de beoogd samenwerkingspartner 

met zich meebrengt Dat betreft risico’s op ongewenste kennisoverdracht en 

beïnvloeding, maar ook risico’s voor internationaal erkende belangrijke 
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academische waarden als openheid, gelijkwaardigheid en academische vrijheid. In 

die afweging moeten ook morele en ethische aspecten worden meegenomen. Dat 

geldt voor alle samenwerkingspartners, ongeacht het land van herkomst.  

 

In hun eerste schriftelijke duiding geven Erasmus MC en LUMC al wel aan dat 

voor de onderzoeken waarbij de Nederlandse kennisinstellingen betrokken zijn, 

het niet mogelijk is om op basis van DNA minderheden te herkennen of te 

selecteren. Deze onderzoeken dragen volgens de instellingen dus niet bij aan het 

onderdrukken van de Oeigoerse minderheid. 


