
Nee, het stuk zit verrassend goed in elkaar, 
een gebalanceerde en genuanceerde 
analyse met wel degelijk een paar concrete 
maatregelen.

Het stuk begint al met een hele heldere 
analyse van en uitleg over de verschillende 
uitgangspunten van onze samenlevingen. 
Wat zijn China’s doelen en ambities? 
Transformatie naar een van het buitenland 
onafhankelijke kenniseconomie en behoud 
van stabiliteit onder CCP (de Chinese 
communistische partij) leiderschap.
Een ander begrip waar de nota diep op 
ingaat is de ‘community of shared future for 

Op 15 mei verscheen de langverwachte China-strategie van het 
Kabinet, omgedoopt tot ‘Beleidsnota China’. 
Oppositie en zelfs coalitie zijn kritisch over de nota, veel Kamerleden 
missen concrete, substantiële voorstellen. De nota wordt ‘slap en 
vaag’ genoemd. (Trouw, 15 mei ’19)

mankind’ die China internationaal bevordert, 
waarin ‘economische rechten voorop staan, 
individuele rechten ondergeschikt zijn aan 
het collectief, er weinig ruimte is voor het 
maatschappelijk middenveld en landen zich 
niet bemoeien met elkaars politieke systeem 
en mensenrechtensituatie – in feite een 
nieuwe internationale orde waarin China niet 
langer afwijkt van de norm’. Verschillende 
middelen worden ingezet om deze ambities 
waar te realiseren, waaronder het Belt and 
Road Initiative (BRI).

Het waardensysteem van de CCP is 
fundamenteel anders dan die van de Westerse 

Reactie op de Chinanotitie 
van het kabinet

Is de kritiek terecht?

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/05/15/nederland-china-een-nieuwe-balans/
nederland-china-een-nieuwe-balans.pdf

Text: Floriske Deutman   |   Visualization: Kamassan Kaisiepo

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/05/15/nederland-china-een-nieuwe-balans/nederland-china-een-nieuwe-balans.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/05/15/nederland-china-een-nieuwe-balans/nederland-china-een-nieuwe-balans.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/05/15/nederland-china-een-nieuwe-balans/nederland-china-een-nieuwe-balans.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/05/15/nederland-china-een-nieuwe-balans/nederland-china-een-nieuwe-balans.pdf


democratieën, wordt in het hoofdstuk over 
Waarden uiteengezet. De waarden die de CCP 
nastreeft verschillen vooral op het gebied van 
individuele vrijheid, met name de historische 
onvermijdelijkheid van het leiderschap van 
de Partij, verbetering van de welvaart van het 
eigen volk, de grote wederopleving van het 
Chinese volk en sinocentrisch plurilateralisme 
(waarbinnen groepen landen in verschillende 
samenstellingen samenwerken onder leiding 
van China). Een belangrijke toevoeging in 
de nota is dat het waardensysteem van de 
CCP niet per se gelijk is aan die van Chinese 
burgers. Dat dreigen wij in onze samenleving 
nog wel eens te vergeten, omdat in onze 
democratie de overheid een afspiegeling is 
van het waardensysteem van de burgers.

Natuurlijk zijn er zorgen over veiligheid en het 
ontbreken van een level playing field in het 
economische verkeer. Aangezien Nederland 
‘relatief weinig kan doen (of laten) om China 
‘te vriend te houden’, omdat China geen 
bondgenootschappen aangaat’, is het van 
belang om samenwerking te zoeken op basis 
van belangen. Deze zakelijke insteek is zeer 
instrumenteel om de belangen van Nederland 
te monitoren en te beschermen. Nederland, of 
eventueel decentrale overheden, zouden met 
die gedachte heel goed een BRI overeenkomst 
met China kunnen tekenen, omdat dat nuttig 
kan zijn in de onderhandelingen met Chinese 
organisaties. Een duidelijke positie van het 

Kabinet om wel of niet een dergelijke BRI 
overeenkomst te tekenen met China is de 
enige echte lacune in de nota.

Steeds wordt de nadruk gelegd op het grotere 
Europese verband en de slagkracht die we 
als Europese Unie kunnen hebben richting 
China: ‘Open waar het kan, beschermend 
waar het moet, en meer gebaseerd op 
wederkerigheid. Nederland kan hier niet 
in zijn eentje voor zorgen. We werken bij 
voorkeur via de Europese Unie waar we deel 
van uitmaken.’ De Europese verkiezingen 
tussen 23 en 26 mei zullen moeten uitwijzen 
of de EU genoeg mandaat heeft om krachtig 
te kunnen optreden richting China.

Op een aantal thema’s hoeven we ons 
echter helemaal niet tegenover China op te 
stellen, maar kunnen we samen met China 
optrekken om wereldwijde problemen aan 
te pakken. Dan hebben we het over issues 
als klimaatverandering, klimaatadaptatie, 
‘Feeding & Greening Cities’, duurzame 
stedelijke ontwikkeling en het waarborgen 
van genoeg en veilig voedsel.

Dit zijn precies de thema’s waar DSBP zich in 
heeft gespecialiseerd door de jaren heen en 
onze kennis en kunde zetten we graag in om 
te blijven werken aan een win-win situatie 
voor zowel Nederlandse als Chinese partijen. 
Samen staan we sterker.

Founded in 2006, Dutch Sino Business Promotions 
(DSBP) has been committing to building the 
bridge between Sino-Dutch businesses in the 
field of environmental sustainability, horti-
agriculture and governmental relations. 
With the opening of DSBP’s China office in 
Shanghai in 2017, the company is able to closely 
connect with the local market demands and to 
provide broader networking opportunities and 
services.
As an experienced international business 
consultancy firm, DSBP has accumulated 
profound knowledge in governmental policy, 
environmental technology and business 
strategies in the Chinese market. 

DSBP has successfully delivered concrete results 
including technology implementation, business 
matchmaking events, trade missions, roadshows, 
seminars and nevertheless international merger 
and acquisition. 

DSBP is your credible partner for entering and 
expanding your business footprint in China, 
our international team in both Rotterdam and 
Shanghai has years of experiences to guide and 
advise you along the journey.  

Check our website for more information about 
DSBP’s work!  www.dutchsino.com


