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BESCHOUWING

China streeft naar technologische en strategische dominantie ten opzichte van het Westen. Dit komt tot uiting op vele 
vlakken, waaronder in een van de meest zichtbare: de telecomsector. China gebruikt hiervoor alle mogelijke middelen. 
Bijvoorbeeld door het verlenen van staatssteun aan technologiebedrijven, juridische constructies en heimelijke acti-
viteiten zoals spionage. We worden afhankelijk van China binnen vitale sectoren, waaronder de communicatiesector. 
Waar Nederland als open handelseconomie streeft naar een gelijk speelveld op de mondiale (en Chinese) markten, 
moet ons land vanuit het perspectief van contraspionage streven naar een oneven speelveld. De technologische en 
niet-technologische weerbaarheid van Nederland moet prioriteit hebben boven alles. Het stimuleren van de Neder-
landse en Europese industrie door gerichte investeringen in onderzoek en ontwikkeling van ‘eigen’ geavanceerde 
technologie is niet alleen een kwestie van concurrentievermogen, maar ook van cruciaal belang voor de nationale 
veiligheid.

CHINA EN INNOVATIE
De afhankelijkheid van buitenlandse technologie is China’s 
achilleshiel. De afgelopen decennia is de Chinese econo-
mie sterk gegroeid door goedkope arbeid te combineren 
met westers kapitaal en westerse technologie. Echter, 
Beijing weet dat het niet voor altijd op dat hybride model 
kan vertrouwen. China moet eigenstandige vooruitgang 
boeken in geavanceerde technologieën en innovatie om te 
voorkomen dat Beijing in de ‘middle income trap’ valt. 

De afhankelijkheid van buitenlandse hoogwaardige techno-
logie vormt een barrière voor China’s technologische en 
geopolitieke ambities. Deze kwetsbaarheid is het duide-
lijkst op het gebied van halfgeleiders en belangrijke com-
ponenten voor geavanceerde machines en werktuigmachi-
nes. Toegang tot chips en andere hightech componenten 
van buitenlandse fabrikanten vormt een fundamenteel pro-
bleem voor Chinese technologiebedrijven. Dat komt onder 
andere door Amerikaanse handelsrestricties tegen bedrij-
ven als ZTE en Huawei.

Technologische onafhankelijkheid is voor Beijing niet het 

enige doel. Het wil op alle fronten strategische dominantie 
bewerkstelligen ten opzichte van het Westen en hiervoor is 
technologische suprematie absoluut onmisbaar. Het wil de 
westerse hegemonie doorbreken en een unipolaire wereld 
onder Chinees leiderschap realiseren zonder gelijkwaardi-
ge tegenstrevers. In zekere zin vormt dit vanuit Chinees 
perspectief het herstellen van de historische balans zoals 
deze bestond in de hoogtijdagen van het keizerlijke China. 
Zoals Confucius zei: “Er kunnen geen twee zonnen in de 
hemel bestaan, noch twee keizers op aarde.”

Chinese hightechbedrijven profileren zich mondiaal steeds 
nadrukkelijker en plegen doorlopend acquisities en inves-
teringen in westerse kritieke infrastructuur en strategische 
industrieën. Denk hierbij aan (spoor-)wegen, burgerlucht-
vaart, havens, energie en telecommunicatie. Technologi-
sche innovatie is tot topprioriteit verheven in Beijing’s eco-
nomisch beleid middels initiatieven zoals ‘Made in China 
2025’ en het ‘Belt and Road initiative’ (BRI). Langetermijn-
doelstellingen dus. Tegen 2025 wil China voor 70 procent 
zelfvoorzienend zijn in hightechindustrieën. In 2049, het 
jaar van de honderdste verjaardag van de Volksrepubliek 
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China, streeft het naar een dominante positie op de we-
reldmarkten. Hierbij lijkt het communistische partijbestuur 
niet van plan te zijn om volgens de regels te spelen van 
internationaal recht en mondiale handel. China heeft dan 
ook nadrukkelijk de intentie om het door het Westen gedo-
mineerde mondiale systeem te hervormen.1

Naast 5G vormen kunstmatige intelligentie, nano- en 
kwantumtechnologie, 3D-printen, robotica, halfgeleiders/
lithografie en batterijtechnologie de instrumenten voor de 
komende technologische revolutie. 5G is een belangrijk 
voorbeeld van de wijze waarop China gebruik maakt van 
verschillende hybride vormen van economische en techno-
logische macht om een dominante positie te verwerven op 
het wereldtoneel. 

ECONOMISCHE SPIONAGE
De Chinese economische spionageactiviteiten zijn het clan-
destiene instrumentarium dat Beijing tot zijn beschikking 
heeft om zijn strategische doelstellingen te realiseren. Chi-
na is verantwoordelijk voor 85 procent van de nagemaakte 
goederen die door de Amerikaanse douane in beslag zijn 
genomen. Chinese IP-diefstal kost de Amerikaanse econo-

mie jaarlijks tussen 225 miljard en 600 miljard dollar.2 In 
de EU is meer dan 80 procent van de inbeslagnames van 
nagemaakte en door piraterij verkregen goederen afkom-
stig uit China en Hong Kong. Gedwongen technologieover-
dracht als onderdeel van een business deal of partnership 
is daarnaast een steeds grotere zorg.3 De economische 
schade als gevolg van de cyber-diefstal van IP-adressen 
en bedrijfsgeheimen wordt in de EU geschat op ongeveer 
60 miljard euro verlies aan economische groei en mogelijk 
verlies van 289.000 banen.4 

Er zijn talloze voorbeelden van private organisaties die eco-
nomische spionage- en beïnvloedingsoperaties uitvoeren 
ten behoeve van de Chinese staat. In China bestaat een 
diffuus krachtenveld tussen de overheid en private sector 
dat zich uitstekend leent voor het ontplooien van econo-
mische spionage door hybride actoren.  Dat komt door 
het ontbreken van institutionele checks and balances, een 
nagenoeg volledig gebrek aan transparantie en fundamen-
teel andere opvattingen en doctrines over publiek-private 
samenwerking dan gebruikelijk of geaccepteerd in het wes-
terse liberaal-economische klimaat. 

Elsine van Os & Lucas Kole

Huawei is ‘s werelds grootste telecomfabrikant en na Samsung de grootste fabrikant van smartphones geworden. In het centrum van de Chinese stad Chengdu hebben beide 
techbedrijven winkels naast elkaar (foto: B.Zhou/Shutterstock.com)
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Die uiterst zorgelijke situatie is verder versterkt door Chi-
na’s nieuwe wetgeving. Tussen 2014 en 2017 heeft Beijing 
wetgeving ingesteld die alle Chinese burgers en bedrijven 
gevestigd in China verplicht om mee te werken aan inlich-
tingenactiviteiten (Artikel 22 van de contraspionagewet 
van 2014 en artikel 7 van de National Intelligence Law). 
Zelfs als er geen sprake is van een directe relatie tussen 
Chinese technologiebedrijven en de overheid, biedt Chine-
se wetgeving de facto alle ruimte en verplichting om private 
bedrijven en hun technologieën te gebruiken voor spiona-
gedoeleinden. Loyaliteit aan de staat is een veel gebruikt 
argument.

DE ‘HUAWEI WAY’
Huawei is een voorbeeldbedrijf van de Chinese techno-
logische expansie en betekent letterlijk: het dienen van 
China. De handelswijze wordt door Newsweek de ‘Hua-
wei Way’ genoemd5. Het bedrijf is opgericht in 1987 door 
Ren Zhengfei, gesteund door grote leningen van Chinese 
staatsbanken. Ren Zhengfei was een voormalig directeur 
van de Information Engineering Academy, onderdeel van 
het Chinese leger, en verantwoordelijk voor telecomonder-
zoek.6 Huawei begon als doorverkoper van geïmporteerde 
telecomapparatuur dat apparaten en netwerkapparatuur 
nabouwde om uiteindelijk zelf klonen hiervan op de markt 
te brengen. Vanaf 1996 prijst de Chinese overheid Huawei 
aan als ‘nationaal kampioen’.

Huawei’s initiële opkomst was gebaseerd op copycat-tech-
nologie, zeer lage verkoopprijzen als gevolg van sterke 
staatssubsidies, een beschermde thuismarkt en agressie-
ve verkooptechnieken op buitenlandse markten. Door deze 
strategie is het bedrijf ‘s werelds grootste telecomfabri-
kant en na Samsung de grootste fabrikant van smartpho-
nes geworden. Huawei’s sterk gesubsidieerde opmars en 
het gebruik van copycat-technologie staat niet op zichzelf: 
vele Chinese technologiebedrijven hebben een soortgelijk 
pad gevolgd en ondermijnen daarmee eerlijke concurren-
tie op de wereldmarkten. Ondertussen is Huawei met 5G- 
switchtechnologie verder dan Europese bedrijven.

Westerse en niet-Chinese bedrijven worden derhalve ge-
dwongen om te concurreren op een ongelijk speelveld, 
waarop Chinese bedrijven gemakkelijk de laagste bie-
der kunnen zijn. Biedingen zijn vaak tot 30 procent lager 
dan die van niet-Chinese bedrijven. Ter illustratie: Huawei 
bracht een bod uit dat 60 procent lager lag dan het bod van 
het Zweedse bedrijf Ericsson voor het leveren van 5G-ap-
paratuur aan KPN.7 Met steun van Chinese staatsbanken, 
de communistische partij en het leger is het verzekerd van 
geprivilegieerde toegang tot de enorme en grotendeels 
beschermde Chinese markt.  Door een track-record van 
industriële spionage, agressieve fusies en overnames, en 
reverse-engineering van buitenlandse telecomtechnologie-

en, vormt Huawei het essentiële kernelement van Beijing’s 
strategische ambities.

De huidige westerse perceptie van Huawei is overwegend 
tweeledig. Enerzijds als dekmantel van China’s inlicht- 
ingendiensten of anderzijds als legitiem technologiebedrijf. 
Vanuit het westerse liberaal-economische model is het las-
tig voor te stellen dat Huawei een beursgenoteerd bedrijf is 
dat streeft naar winstoptimalisatie en vergroting van markt-
aandeel, terwijl het tegelijkertijd een passieve en actieve 
rol kan spelen voor de Chinese inlichtingendiensten. Ech-
ter, in het Chinese krachtenveld sluiten deze ogenschijnlijk 
onverenigbare aspecten elkaar niet uit en kunnen zij naast 
elkaar bestaan en een palet van overlappende doeleinden 
dienen. 

5G EN HUAWEI
De vijfde generatie draadloze systemen, bekend als 5G, 
kunnen tot honderd keer sneller zijn dan 4G en zullen het 
‘Internet of Things’ aandrijven, inclusief telegeneeskunde 
en autonome voertuigen. Die technologie accommodeert 
de sterke groei van datacommunicatie. In 2018 waren er 
wereldwijd 17,8 miljard verbonden apparaten, waarvan 
meer dan de helft bestond uit consumentenapparaten zo-
als smart tv’s. Tegen 2025 zal het totale aantal aangeslo-
ten apparaten 34 miljard bedragen. Sectoren en consu-
menten zullen gaan vertrouwen op 5G-netwerken en 5G 
kan in bijvoorbeeld de gezondheidszorg patiëntmonitoring, 
consultatie en zelfs chirurgie op afstand mogelijk maken. 
In de transportsector zal 5G de ruggengraat vormen voor 
zelfrijdende voertuigen. 

Huawei heeft momenteel als enige de capaciteit om vrij-
wel elk component binnen 5G-technologie binnen een hele 
korte tijd op grote schaal en tegen concurrerende prijzen 
op de markt te brengen: van switches tot aan mobiele tele-
foons. Huawei heeft meerdere malen aangetoond dat het 
zijn reserach and development-activiteiten razendsnel kan 
omzetten naar nieuwe productlijnen. Hiermee loopt Hua-
wei voor op de rest van de markt. Vanuit deze dominante 
positie bepaalt Huawei hoe de marktstandaarden eruitzien 
en kan het Chinese bedrijf markten nagenoeg volledig naar 
zijn hand zetten.

Door de combinatie van het stellen van standaarden en 
het bouwen van de infrastructuur, heeft China middels Hua-
wei de controle over de apparatuur, de aansturing en het 
vermogen om de ontwikkeling van 5G vorm te geven. Die 
technologie zal niet alleen herdefiniëren hoe mensen com-
municeren, het zal bepalen hoe ‘alles’ met elkaar commu-
niceert. Als Huawei zijn opmars voortzet, beschikt Beijing 
over een zeer strategisch en goed geëquipeerd instrumen-
tarium om 5G-technologie te domineren. Ondertussen zul-
len andere telecommunicatiebedrijven het zonder staats-
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steun niet redden en het afleggen. Als gevolg hiervan kan 
het Westen uiteindelijk volledig afhankelijk worden van Chi-
na voor zijn communicatie. De Chinezen bepalen dan hoe 
6G eruitziet, wie het mag kopen en tegen welke prijs.

Hard bewijs dat Huawei 5G-technologieën kan gebruiken 
om te spioneren ontbreekt vooralsnog in het publieke do-
mein. Chinese wetgeving kan Huawei echter tot volledige 
samenwerking dwingen, ondanks dat Huawei’s CEO Ren 
Zhengfei beweert dat het bedrijf zich zelfs zal verzetten 
tegen spionageopdrachten. Men kan zich echter oprecht 
afvragen of Huawei’s bereidheid om ‘no spy’ agreements te 
tekenen wel enige waarde heeft in het licht van de Chinese 
wetgeving en de lange-termijn doelstellingen van Beijing. 
Ook toont Huawei geen transparantie over zijn relaties met 
het leger, het bestuur van de communistische partij en Chi-
nese inlichtingendiensten. Daarnaast geeft het geen inza-
ge in de besluitvormingsprocessen binnen Huawei.

De belangen in de snel evoluerende digitale revolutie zijn 
groot. Het uit handen geven van kritieke infrastructuur leidt 
niet alleen tot potentiële kwetsbaarheden voor spionage 
en sabotage binnen de eigen netwerken, ook capacitei-
ten voor militaire doeleinden kunnen verloren gaan. De 
regering-Trump tracht Amerikaanse kritieke infrastructuur 
en technologieën actief te beschermen met een, in 2019 
door president Trump uitgevaardigde, Executive Order die 
tot doel heeft de nationale veiligheid te bevorderen tegen 
informatie- en communicatietechnologieën van vijandelijke 
staten. Huawei en tweehonderd andere bedrijven zijn ver-
volgens op de Entity List geplaatst waardoor Amerikaanse 
technologiebedrijven met sensitieve technologieën geen 
zaken mogen doen met Huawei zonder vergunning van het 
Department of Commerce. Het Verenigd Koninkrijk (VK) 
streeft ernaar om Chinese betrokkenheid in de Britse kri-
tieke infrastructuur in 2023 volledig te hebben beëindigd.

HET NEDERLANDSE PERSPECTIEF
Volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 
(AIVD) vormt China momenteel de grootste dreiging op het 
vlak van economische spionage.8 Ook de Militaire Inlichtin-
gen- en Veiligheidsdienst (MIVD) stelt dat (digitale) spiona-
ge bij overheden en bedrijven door statelijke actoren, zoals 
China, zelfs één van de grootste dreigingen voor Nederland 
is.9 De rol van de overheid in Nederland is gericht op be-
wustwording en weerbaarheidsverhoging door onder meer 
het delen van dreigingsinformatie en beveiligingsadvies. 
Bedrijven zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor 
het beschermen van hun bedrijfsvertrouwelijke gegevens, 
maar zijn ze gezien de capaciteiten van de vijand wel in 
staat deze dreiging te weren? 

Om te voorkomen dat buitenlandse (statelijke) actoren 
Nederlandse belangen schaden, grijpt het kabinet terug 

op bestaande en verder te ontwikkelen wet- en regelge-
ving. Zoals Europese en Nederlandse investeringstoetsen, 
de Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie, ver-
scherpt toezicht op ongewenste technologieoverdracht via 
studenten en onderzoekers uit risicolanden en een brede 
integrale aanpak om Nederland weerbaarder te maken 
tegen statelijke dreiging. Vanuit de Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is ook de Task-
force Economische Veiligheid opgericht. Dat is primair ge-
focust op 5G-telecommunicatienetwerken.

Kernonderdelen van het communicatienetwerk vormen 
een fundamenteel onderdeel van de vitale infrastructuur 
en kunnen daarom niet worden losgezien van de nationale 
veiligheid. Wanneer Huawei (of andere Chinese partijen) 
de ruggengraat vormt van dit communicatienetwerk, zal 
het cruciale componenten leveren aan een systeem dat 
strategische belangen heeft voor de Nederlandse samen-
leving, inclusief de veiligheidsdiensten en strijdkrachten. 
Het belang van de vitale (communicatie) infrastructuur voor 

Huawei betekent letterlijk: het dienen van China. Het bedrijf is in 1987 opgericht 
door Ren Zhengfei (afgebeeld op de foto), gesteund door grote leningen van Chinese 
staatsbanken. Hij was een voormalig directeur van de Information Engineering Aca-
demy, onderdeel van het Chinese leger, en verantwoordelijk voor telecomonderzoek 
(foto: Flickr/Cellanr)
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het functioneren van de Nederlandse samenleving en de 
inherent hiermee verbonden kwetsbaarheden, maakt het 
implementatieproces van 5G-structuren een strategische 
beslissing, niet alleen voor de Nederlandse telecommuni-
catie exploitanten, maar voor de gehele samenleving. 

VOORBIJ DE DILEMMA’S: BEWUSTWORDING EN MOGELIJKE 
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Momenteel is er nog geen levensvatbaar alternatief voor 
de 5G-technologie van Huawei. Daarnaast lijkt het Westen 
niet in staat of bereid om de kosten te dragen van techno-
logische stagnatie en behoud van strategische autonomie. 
Met de sociaaleconomische beloftes van 5G is het te ver-
wachten dat staten pragmatisch zullen zijn in hun bena-
dering van dit dilemma. De commerciële realiteit is ook 
dat, ondanks de spionage, Europese techbedrijven het zich 
immers niet kunnen veroorloven om de Chinese markt te 
negeren.  Maurice Geraets, directeur van de Nederlandse 
chipmaker NXP, verwoordde het treffend: “Als je de Chinese 
markt ontkent, is het niet mogelijk om een wereldspeler te 
zijn.”10

Toch is het vinden van een antwoord op dit dilemma van 
fundamenteel belang, want China zal de komende jaren 
het volledige spectrum van zijn politieke, economische en 

clandestiene instrumentarium aanwenden om de gestel-
de strategische doelstellingen ten koste van het Westen 
te realiseren. China heeft derhalve een sterke intentie en 
de beschikbaarheid over kennis, middelen en technologie-
en om gedurende elke fase van de levenscyclus van een 
technologie, zoals 5G, misbruik te maken van aanwezige 
kwetsbaarheden. De huidige regelgeving en maatregelen 
in Nederland zijn thans vooral gericht op het uitsluiten van 
bepaalde partijen en het direct ontzeggen van toegang tot 
bepaalde technologieën en sectoren. 

Het is echter van belang om te waarborgen dat beleidsont-
wikkeling en het debat hieromtrent zich niet slechts beperkt 
tot het tegengaan van Chinese economische spionage via 
technologische wegen. Statelijke actoren, zoals China en 
zijn inlichtingenapparaat, zoeken altijd naar de weg van de 
minste weerstand om heimelijke toegang te verkrijgen tot 
kritieke infrastructuur en data. Chinese inlichtingendien-
sten vertalen strategische doelstellingen, zoals het verkrij-
gen van toegang tot westerse kritieke data van overheden 
of bedrijven, naar operationele werkwijzes met een com-
binatie van technologische maar ook niet-technologische 
spionage om deze doelstellingen te verwezenlijken. 

BESCHOUWING

Door de opmars van Huawei kan het Westen uiteindelijk volledig afhankelijk worden van China voor zijn communicatie. Het bedrijf kan daarmee worden gezien als een nieuw 
Paard van Troje (wk1003mike/Shutterstock.com)
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Recent heeft de AIVD aangegeven dat spionage ook nog 
steeds gebeurt op de klassieke manier, door het benade-
ren van personen om via hen toegang te krijgen tot infor-
matie.11 De inzet van Human intelligence (HUMINT) door 
Chinese inlichtingendiensten vergroot het gevaar van zo-
genaamde insiders: medewerkers, contractors, stagiairs of 
andere personen die uit hoofde van hun functie toegang 
hebben tot gevoelige data, informatie en infrastructuur. 
De Europese Commissie concludeerde al dat de insider 
binnen een telecomaanbieder of onderaannemer als één 
van de grootste dreigingsactoren geldt op het gebied van 
gecompromitteerde vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en 
integriteit binnen het 5G-dossier.12 

Grootschalige bewustwording en kennisdeling ten aanzien 
van mogelijke Chinese spionage stelt de publieke sector, 
het bedrijfsleven en de maatschappij in staat om door sa-
menwerking effectieve weerbaarheid op te bouwen. Het 
huidige overheidsbeleid gericht op leveranciers in het 
5G-dossier is niet afdoende. Het in oktober dit jaar van 
kracht wordende EU Foreign Direct Investment Screening 
Regulation, waarmee potentiële veiligheidsrisico’s kunnen 
worden geadresseerd, is een welkome aanvulling op het 
huidige nationale beleid. Er is alleen meer nodig. Deze 
multidimensionele problematiek vereist een aanpak en be-
nadering waarbij de gehele samenleving wordt betrokken 
en gemobiliseerd.13 

Contraspionagebeleid, thans nog vrijwel altijd het exclu-
sieve domein van de overheid, dient volledig te worden 
geïntegreerd in het bedrijfsleven, netwerken, publieke en 
private sector. Informatie en bruikbare inlichtingen moeten 
tijdig worden gedeeld met de industrie. De algehele Ne-
derlandse weerbaarheid tegen pogingen van buitenlandse 
dreigings-actoren of kwaadwillende insiders wordt hiermee 
aanzienlijk vergroot. Hiermee wordt het speelveld voor Chi-
nese en andere inlichtingendiensten en de instrumenten 
waarvan zij zich bedienen actief beperkt en de Nederland-
se vitale infrastructuur beter beschermd. 

Waar Nederland als open handelseconomie streeft naar 
een level playing field op de mondiale (en Chinese) mark-
ten, moet ons land vanuit het perspectief van contraspio-
nage streven naar een oneven speelveld. De Nederlandse 
technologische en niet-technologische weerbaarheid moet 
de overmacht hebben over Chinese inlichtingendiensten 
en andere statelijke actoren die economische spionage 
bedrijven tegen Nederland, zijn kenniseconomie, zijn be-
drijfsleven en kritieke infrastructuur en data.

Tenslotte, Ren Zhengfei’s uitspraak “A country without a 
domestic telecoms switch industry is like a country without 
a military” bevat een interessante waarheid: levensvatba-
re alternatieven voor Huawei en zijn 5G-technologieën zijn 

nodig om keuzevrijheid te behouden en onnodige kwets-
baarheid van kritieke infrastructuur en data te voorkomen. 
Het stimuleren van de Nederlandse en Europese industrie 
door middel van gerichte investeringen in research and 
development en de ontwikkeling van eigen geavanceerde 
technologie is dus niet alleen een kwestie van concurren-
tievermogen, maar ook van cruciaal belang voor de natio-
nale veiligheid.
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