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Nederland is ‘pingpon

BasKnoop
DenHaag

Nederlandiseenpingpongbal.Eenspeelballe-
tjedatheenenweerwordtgeslagendoorChina
endeVerenigdeStaten,steltKeesVerhoeven.
‘Ikkanjeverzekeren:dat isechtgeenfijnepo-
sitie om in te verkeren’, zegt het Tweede Ka-
merlid van regeringspartijD66.

Met deze beeldspraak probeert Verhoeven
de positie vanNederland te duiden in de in-
middelsookinternationaalbreeduitgemeten
geopolitieke twist tussendeVSenChinaover
deexportvaneengeavanceerdechipmachine
van de Veldhovensemachinebouwer ASML
naarChina.

DeASML-kwestiemaakt ineenklapduide-
lijkdatdeeconomischerivaliteit tussendeVS
enChinanuookeenkroonjuweel vanhetNe-
derlandsebedrijfslevendirect treft. Inpolitiek
DenHaag is inmiddels een breder debat los-
gebarsten over hoeNederland zichmoet ver-
houden tot de VS enChina, twee belangrijke
handelspartners,maartegelijkertijdooktwee
landendieerniet voor terugdeinzenbondge-
noten tegebruikenals schaakstuk inhunon-
derlingeracenaartechnologischedominantie.
Maar net als in de discussies overHuawei en
deChina-strategie,worsteltdepolitiekooknu
methet innemenvaneenongebondenstand-
punt, uit angst een van beide grootmachten
tebruuskeren.

GisterenwaarschuwdedeChinese ambas-
sadeur inNederland, XuHong, in het FD dat
dehandelsrelatie tussenNederlandenChina
gevaar loopt als het kabinet de export van de
zogeheteneuv-machinevanASMLnaarChina
blijft blokkeren vanwege politieke druk door
de Amerikanen. Eerdermeldde persbureau
Reuters dat de Amerikaanse regering er vo-
rig jaar zomer hoogstpersoonlijk bij premier
MarkRutte op zouhebben aangedrongende
machine niet naar China te laten exporteren
vanwege ‘veiligheidsrisico’s’.

Druk vanuit de VS, druk vanuit China.Wat
tedoen?Deeconomischebelangenzijngroot.
ASMLbeschouwtChinaalseensteedsbelang-
rijkereafzetmarkt.TegelijkertijdkunnendeVS

ASMLookeconomischschadenalshetkabinet
besluitwél eenexportvergunningaf te geven.

Vrijwelelkepartij indeTweedeKamerishet
erover eens dat Nederland zelf bepaalt welk
bedrijf een exportvergunning krijgt enwelke
niet. ‘Daar heeft deminister geen ambassa-
deursvoornodig’,steltVVD’erArneWeverling.

Vaakvervolgenpoliticidanhunbetoogmet
een pleidooi voormeer Nederlandse asserti-
viteit en een groter zelfbewustzijn in de om-
gangmet de VS enChina.Maar het vertalen
vandiefermeuitsprakennaarconcreteacties
gaatNederlandnognietzomakkelijkaf, tonen
derecentedebattenoverderolvandeChinese
telecomreusHuawei bij de uitrol van het su-
persnellemobiele netwerk 5G en het opstel-

$ ASML toont aandatDenHaag
klemzit tussengrootmachten

$ Parlement: Nederlandbepaalt
zelf zijn exportvergunning

$ Fermeuitspraken blijken lastig
in concrete acties te vertalen

ngbal’ in strijdVSenChina
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Rutte op hebben aange-
drongen de ASML-machines
niet naar China te exporteren.
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len vandeChinastrategie doorhet kabinet.
Opkundigewijzewerdendekoolendegeit

gespaard. Zo schaafden ministeries, denk-
tanks, veiligheidsdiensten enwerkgevers vo-
rig voorjaar net zolang aan de Chinanotitie,
totdateenvrijwaterigcompromiswerdbereikt
tussen veiligheid eneconomischebelangen.
Nu dewereldwijde competentiestrijd ver-

hardt, kijkt DenHaag ook steeds vaker naar
Brussel. De Europese Unie zou zich fermer
moeten opstellen tegenover de assertie-
ve grootmachten China en de VS. Zo stelde
staatssecretarisMona Keijzer van Economi-
sche Zaken onlangs voor de Europese Com-
missiemeermogelijkhedentegevenoneerlij-
keconcurrentiedoorstaatsbedrijvenuitChina

en andere niet-lidstaten te beteugelen. Ver-
hoeven vanD66 grijpt de ASML-kwestie op-
nieuw aan om te pleiten voor een Europese
industriepolitiek.

Maar ook binnen de EU is de eensgezind-
heid nog ver te zoeken. Lidstaten in vooral
Oost-enZuid-Europazijnbijvoorbeeldbijzon-
der gecharmeerd van de aanleg van deNieu-
weZijderoute,het ambitieuzemiljardenplan
van Peking omChina beter te verbindenmet
de rest vandewereld. ‘Laat het kabinet in elk
gevalbeginnenommetDuitslandenFrankrijk
op één lijn te komen’, stelt Verhoeven. ‘Want
het kanniet zo zijn dat ons handelsbeleid af-
hankelijk isvanwelkegrootmachtnuweeraan
de telefoonhangt.’

Den Haag kijkt steeds
vaker naar Brussel
voor een hardere
opstelling tegenover
de grootmachten
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Factcheck: China bij deWTO

Inhet FDbeweerde
de ambassadeur van
China inNederland,
XuHong, dat ‘alle
klachten vanAme-
rikaansebedrijven
tegenChina zijn af-
gewezenbij de
Wereldhandels-
organisatie’. Die
klachten lopendan
viadeAmerikaanse
overheid, aangezien
enkel die als lid van
deWTOdaar za-
kenaanhangig kan
maken.
De stelling vanHong
is onjuist, zegt Peter
VandenBossche,
onderzoeksdirec-
teur bij hetWorld
Trade Institute en
voormalig rechter bij
deberoepsinstantie
vandeWTO. ‘Opeen
paaruitzonderingen
naheeftChina alle
zakendiedeVerenig-
de Statenhebbenge-
bracht tegenChina
verloren.’
Deuitspraak van
Hongkwamnaeen

vraagover oneerlijke
concurrentie uitChi-
na. In zijn antwoord
noemdehijChinese
subsidies voor tech-
nologiebedrijven,
iets ‘wat alle landen
doen’.Ook volgens
die verengdedefini-
tie klopt zijn stelling
niet dat alle Ameri-
kaanseklachten zijn
afgewezen,meldt
VandenBossche.
‘Simpelwegomdat
deVSgeenenkele
klachthebben inge-
diendover oneerlijke
Chinese subsidies.
Zekiezen er liever
voor anti-subsidie-
heffingen in te voe-
renop invoer van
gesubsidieerdeChi-
nesebedrijven.’
De verklaringdaar-
voor is simpel, zegt
hij. ‘Het proces om
subsidieregelingen
aan te klagenbij de
WTOduurt jaren,
het invoeren vanan-
ti-subsidieheffingen
gaat veel sneller.
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