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De datum ‘12 juni 2018’ gaat de geschiedenis in als de dag waarop de Amerikaanse 
president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un elkaar voor de eerste keer 
ontmoetten op een top in Singapore. Minder bekend is dat diezelfde dag in Taiwan met 
weinig ceremonieel het Amerika Instituut (de niet-officiële ambassade van de Verenigde 
Staten) in de hoofdstad Taipei werd geopend.1 De Verenigde Staten gaven hiermee blijk 
van hun steun voor het autonome Taiwan terwijl het tegelijkertijd een grote botsing met 
de Chinese Volksrepubliek (VRC) wilde vermijden. 

Het instituut dient als de de facto ambassade voor de Verenigde Staten, die formele 
diplomatieke relaties met Taiwan afbraken na de Amerikaanse erkenning van de 
Communistische regering in Beijing in 1979. In dat jaar vestigden de Verenigde Staten 
formele diplomatieke relaties met Beijing met het gezamenlijk publiceren van een 
communiqué, dat verklaarde dat “de Verenigde Staten van Amerika het Chinese standpunt 
erkennen dat er maar één China is en dat Taiwan deel is van China.” 

De VRC ziet Taiwan namelijk als een afvallige provincie die vroeg of laat weer onder het 
gezag van Beijing moet worden gebracht. Beijing is dan ook vastbesloten het de facto 
onafhankelijke eiland terug onder Chinees bestuur te brengen. De VRC heeft al sinds 2005 
een anti-afscheidingswet die een mogelijk militair ingrijpen niet uitsluit als Taiwan de 
onafhankelijkheid uitroept. De introductie van deze wet was vooral bedoeld het streven van 
Beijing naar vreedzame nationale hereniging te versterken.  

Dit artikel gaat in op de verhouding tussen Taiwan en de VRC, in het bijzonder het 
erkenningsprobleem. Vervolgens komen de krijgsmacht van Taiwan en de waarschijnlijkheid 
van een militair conflict met de VRC aan de orde. Ook de speciale positie en rol van de 
Verenigde Staten in het dispuut tussen de VRC en Taiwan worden besproken. Besloten 
wordt met de toekomst van Taiwan.  

‘Eén China, twee systemen’ principe 

De VRC erkent Taiwan niet als onafhankelijk land. Beijing zegt dat Taiwan is gebonden aan 
een informele overeenkomst die bereikt werd in 1992 tussen vertegenwoordigers van de 
Chinese Communistische Partij (CCP) en de Kuo Ming Tan (KMT), de partij die toen Taiwan 
bestuurde. Verwijzend naar de 1992 Consensus, verklaart de VRC dat er slechts ‘één China’ 
is, maar de consensus staat verschillende interpretaties toe. Beijing en Taipei zijn het er over 
eens dat Taiwan tot China behoort.  

De stilzwijgende overeenstemming die ten grondslag ligt aan de 1992 Consensus is dat 
Taiwan niet naar onafhankelijkheid zal streven. De Taiwanese KMT accepteerde de 
consensus als een eerste stap voor toekomstige onderhandelingen met de CCP.  



Onder zware diplomatieke en vaak ook economische druk van de VRC hebben steeds meer 
landen hun diplomatieke betrekkingen met Taiwan opgezegd. Op basis van het ‘één China’-
principe staat de regering van de VRC niet toe dat landen tegelijkertijd formele betrekkingen 
onderhouden met de VRC en Taiwan. Ook Nederland en België erkennen daarom de 
regering in Taiwan niet. 

De meerderheid van de internationale gemeenschap erkent Taiwan officieel niet. Het 
merendeel van de staten in de wereld onderhoudt wel aparte economische en culturele 
relaties met het eiland. Dit geschiedt veelal via zogenaamde gezantschappen. Slechts 17 
landen (16 leden van de VN en Vaticaanstad) hebben ‘Taiwan’ wel officieel erkend als enige 
legitieme regering van het eiland.2 Als gevolg hiervan hebben deze landen geen officiële 
relaties met de VRC. 

Het is opvallend hoe actief Beijing bondgenoten van Taiwan probeert af te pakken sinds 
president Tsai Ing-wen van de Democratische Progressieve Partij (DPP) aan de macht is. 
Sinds 2016 zijn Burkina Faso, de Dominicaanse Republiek, Panama, Sao Tome Principe en El 
Salvador in de armen van de VRC gevallen. Dit heeft vooral te maken met de strategie van 
president Xi Jinping van de VRC, om Taiwan in zijn regeerperiode weer in de Chinese 
moederschoot terug te brengen. 

Formeel hadden de regeringen van de VRC en die van Taiwan decennialang geen contact. 
Overleg geschiedde echter langs de weg van particuliere organisaties en later op ambtelijk 
niveau. Pas in februari 2014 had de Taiwanese minister voor het vasteland, Wang Yu-chi een 
ontmoeting met Zhang Zhijun, de Chinese viceminister van Buitenlandse Zaken, de 
verantwoordelijke voor Taiwanese zaken.  

De VRC gaat inmiddels door met het dreigen met geweld om de vereniging van Taiwan met 
het vasteland van China tot stand te brengen. “We zullen de nationale soevereiniteit en 
integriteit resoluut verdedigen en nooit meer tolereren dat de historische tragedie van een 
verdeeld land zich herhaalt”, verklaarde Xi onder daverend applaus tijdens het 19e 
partijcongres in oktober 2017. 

President Tsai Ing-wen 

Na acht jaar van relatieve stabiliteit in de relatie tussen de VRC en Taiwan, gedurende de 
regering van voormalig Taiwanees president Ma Ying-jeou (2008-2016), zijn de spanningen 
tussen Taiwan en het leiderschap van de VRC gestegen onder de huidige, in 2016 verkozen 
Taiwanese president Tsai. Het belangrijkste punt van onenigheid is uiteraard de langdurige 
zaak van de soevereiniteit van Taiwan. De VRC vermoedt dat Tsai verdere onafhankelijkheid 
wil nastreven. Beijing dringt erop aan dat president Tsai het idee aanvaardt dat het 
vasteland van China en Taiwan delen zijn van ‘één China’. President Tsai wil zo’n toezegging 
echter niet doen.  

Ze heeft ook geweigerd te refereren aan de 1992 Consensus als ze spreekt over relaties 
tussen de VRC en Taiwan. Sinds haar verkiezing heeft Beijing dan ook geleidelijk de druk op 
haar regering opgevoerd. Andere belangrijke stemmen in de regerende DPP hebben het 
bestaan van de consensus verworpen, daarmee de optie open latend van een toekomstig 
onafhankelijk Taiwan. 



Economische toenadering 

Taiwan is economisch zeer succesvol. De huidige markteconomie van Taiwan is tweemaal zo 
groot als die van de Filipijnen, Thailand of Vietnam.3 Taiwan begon op het vasteland te 
investeren nadat hervormingen waren uitgevoerd door de leider van de VRC, Deng Xiaoping, 
aan het eind van de jaren ‘70. Ondanks sporadisch voorkomende frictie heeft de 
economische relatie tussen de VRC en Taiwan gebloeid. China werd lid van de 
Wereldhandelsorganisatie in 2001 en binnen een maand werd Taiwan lid als het “Chinese 
Taipei.” Het land is lid, waarnemer of heeft een andere status in meer dan veertig 
organisaties, zoals de Asian Development Bank, APEC, OESO-comités, en regionale 
visserijorganisaties.  

De bilaterale handel tussen China (inclusief het vasteland, Hong Kong, en Macao) en Taiwan 
in 2017 bedroeg 181,76 miljard dollar.4 In 1999 was dit nog 35 miljard dollar. China is 
Taiwans grootste handelspartner, verantwoordelijk voor meer dan 30 procent van de totale 
handel van het eiland. Meer dan 93.000 Taiwanese bedrijven hebben sinds 1988 
geïnvesteerd op het vasteland. Investeringen van het vasteland op Taiwan zijn aan het 
stijgen, maar in een langzaam tempo. De VRC en Taiwan zijn ook overeengekomen banken, 
verzekeraars en andere financiële dienstverleners toe te staan in beide markten te werken. 

De economische relaties die ontstonden zijn uiteindelijk te waardevol voor Taiwan om te 
verbreken. Sinds zijn aantreden in 2012 heeft president Xi Jinping een sterker, 
nationalistisch standpunt verkondigd over alle speciale regio’s die de VRC claimt, 
inbegrepen Hong Kong, Tibet, Xinjiang, en Taiwan. Zo beëindigde Beijing in juni 2016 een 
communicatiemechanisme met de belangrijkste verbindingsbeambte van Taiwan vanwege 
Tsais onwil om de 1992 Consensus te steunen. 

De krijgsmacht van Taiwan 

Taiwan is er tot nu toe in geslaagd om met de hulp van de Verenigde Staten weerstand te 
bieden aan de pogingen van de VRC om het land politiek en economisch te isoleren. Maar 
hoe staat het met de militaire verdediging van Taiwan? De krijgsmacht van Taiwan heeft een 
aantal voordelen als het op oorlog aankomt. Zo heeft het land al decennialang getraind om 
het eiland te verdedigen. 

Voor een land met slechts 23,5 miljoen mensen beschikt het over veel militair personeel. De 
krijgsmacht van Taiwan telt 215.000 parate militairen en 1.657.000 reservisten. Daarmee 
staat het in grootte het gelijk aan de strijdkrachten van Duitsland en Japan, hoewel de 
bevolking veel kleiner is. 

Een deel van het materieel van de krijgsmacht is van relatief hoge kwaliteit. De luchtmacht 
beschikt bijvoorbeeld onder meer over ongeveer 100 F-16’s van Amerikaanse makelij en 100 
zelf vervaardigde F-CK-1A/C gevechtsvliegtuigen. Bovendien beschikt Taiwan over veel 
lucht- en scheepsafweer en honderden kruisraketten die het vasteland van de VRC kunnen 
bereiken. 

De ligging van Taiwan is vanuit militair oogpunt gunstig. Het oversteken van de Straat van 
Taiwan tussen de twee landen zou 7 tot 8 uur in beslag nemen. In die tijd kan Taiwan zich 



voorbereiden op een invasie en zijn luchtmacht en marine gebruiken om inkomende 
Chinese schepen uit te schakelen.  

Taiwan is bovendien zeer bergachtig en biedt niet veel landingsplaatsen. Slechts 10 procent 
van de kustlijn is geschikt voor een grootschalige landing van het Chinese Volksleger. 
Niettemin zal een invasie in Taiwan veel slachtoffers eisen.  

Problemen 

De strijdkrachten van Taiwan kampen daarnaast met twee grote problemen. Dat zijn de 
overgang van de dienstplicht naar een vrijwilligerskrijgsmacht en een gebrek aan 
geavanceerd materiaal. Zo heeft de krijgsmacht moeite om vrijwillige manschappen te 
vinden en moet een groot deel van de militaire uitrusting worden gemoderniseerd, met 
name de tanks en de schepen. Het Chinese Volksbevrijdingsleger oefent echter veel druk uit 
op landen om geen zaken te doen met het eiland, vooral op het gebied van defensie. 

Aangezien de VRC over een grootschalige krijgsmacht beschikt, moet Taiwan zijn voordeel in 
kwaliteit handhaven. De wapenverkopen van de Verenigde Staten aan Taiwan, die tussen 
2007 en 2018 totaal meer dan 25 miljard dollar bedroegen, hebben bijgedragen aan de 
frictie tussen de Verenigde Staten en de VRC. In juni 2017 kondigden de Verenigde Staten 
een wapenverkoop aan ten bedrage van 1,4 miljard aan Taiwan. Tussen 1979 en 2017 nam 
Taiwan de positie in van de negende grootste ontvanger van wapens wereldwijd. In dezelfde 
periode leverden de Verenigde Staten meer dan driekwart van Taiwans geïmporteerde 
wapens. 

De militaire situatie 

De VRC heeft in toenemende mate raketten langs de Straat van Taiwan gestationeerd en 
houdt periodiek militaire oefeningen bij het eiland. Het land heeft bommenwerpers, 
gevechtsvliegtuigen en zijn vliegkampschip boven en rondom de Straat van Taiwan 
uitgezonden als een teken van militaire macht. “Het Volksbevrijdingsleger gaat door met 
militaire capaciteiten te ontwikkelen en te ontplooien om Taiwan te dwingen tot hereniging 
of te pogen een invasie uit te voeren, indien noodzakelijk,” meldt een jaarlijks Amerikaans 
Defensie-rapport over China in 2018.5 

De strategische veiligheid van Taiwan berust in belangrijke mate op ‘dubbelzinnige’ 
garanties van de Verenigde Staten op basis van de in 1979 gesloten Taiwan Relations Act. 
Niettemin bestaat er zorg over de toenemende militaire onevenwichtigheid tussen Beijing 
en Taipei. Gezien het tempo van de modernisering van het Chinese Volksbevrijdingsleger, 
zal de kloof in militaire capaciteit tussen het vasteland en Taiwan de komende jaren 
voortgaan groter te worden ten gunste van de VRC. Hoewel het Taiwanese defensiebudget 
van 10,5 miljard dollar 2 procent van het BNP in 2017 uitmaakte, keurde de regerende partij 
plannen goed om de jaarlijkse uitgaven incrementeel te verhogen, met als doel een 
toename van 20 procent, of 2,1 miljard dollar, tegen 2025. Een deel van dit uitgebreide 
militair budget zal gaan naar geavanceerde wapensystemen, training, en nieuw materieel, 
met inbegrip van raketten, elektronische oorlogsvoeringtechnologie en 
raketverdedigingssystemen. 



Verenigde Staten 

De Amerikaanse steun voor Taiwan gaat terug tot het einde van de Chinese burgeroorlog in 
1949, toen Chiang Kai-shek, de bondgenoot van de Verenigde Staten in de Tweede 
Wereldoorlog, met zijn regering van de Republiek China vluchtte naar het eiland, na 
verdreven te zijn door Mao Zedongs Communisten. 

De Verenigde Staten zijn de tiende-grootste handelspartner van Taiwan. Sinds 1 Januari 
1979 is de Amerikaanse relatie met Taiwan onofficieel, als een gevolg van de beslissing van 
de regering-Carter om diplomatieke relaties aan te gaan met de VRC en de formele 
diplomatieke banden te verbreken met het zelfbesturende Taiwan.  

De Verenigde Staten beëindigden hun sinds 1954 bestaande Treaty of Mutual Defense met 
Taiwan op 1 januari 1980, maar op basis van de Taiwan Relations Act is het land betrokken 
gebleven bij de steun aan de Taiwanese krijgsmacht. Vanaf 1997 is de veiligheidsrelatie 
uitgebreid met dialogen, training en mogelijkheden voor militaire educatie voor Taiwanees 
militair personeel, en steun voor andere “non-hardware-aspecten van militaire capaciteit.” 

Een oorlog tussen de VRC en Taiwan zou aanleiding kunnen zijn voor de Verenigde Staten 
mee te gaan doen. Hoewel de Verenigde Staten het wettelijk niet verplicht zijn, hebben ze 
zich in het verleden wel mondeling verzet tegen het gebruik van geweld tegen Taiwan. 

Trump 

Iedere herijking van Washingtons positie vis-à-vis Taipei kan aanleiding zijn tot verhoogde 
spanningen in de delicate driehoek van relaties tussen de Verenigde Staten, de VRC, en 
Taiwan.6 Zo is het recente beleid van Donald Trump ten aanzien van Taiwan bij de Chinezen 
niet goed gevallen. Trump ondertekende in maart dit jaar de Taiwan Travel Act, die toestaat 
dat delegaties van de Verenigde Staten naar Taiwan kunnen afreizen en vice versa. Het 
Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft deze wet scherp veroordeeld. Volgens de 
staatskranten moedigt Washington Tsai aan stappen in de richting van onafhankelijkheid te 
nemen. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken verzocht de 
VS dan ook om bij het Chinese beleid van ‘één staat’ te blijven. Trump heeft echter de 
neiging Taiwan te gebruiken als koevoet om patstellingen met China — bijvoorbeeld op 
handelsgebied — en inzake Noord-Korea open te wrikken. 

Tijdens een bezoek van de Amerikaanse minister van Defensie Mattis eind juli maakte de 
Chinese president Xi Jinping duidelijk dat niet alleen over de Zuid-Chinese Zee maar ook 
over Taiwan niet valt te onderhandelen.7  

De verhouding met de VRC werd verscherpt toen Trump op 13 augustus de 
defensiebegroting voor het fiscale jaar 2019 met zijn handtekening bekrachtigde. In dit 
document staat uitgebreid verdere Amerikaanse militaire steun aan Taiwan aangekondigd.8 
Bovendien bracht — onder protest van Beijng — president Tsai op doorreis van Zuid-
Amerika naar Taiwan een bezoek aan het Johnson Space Center in Houston, Texas.9  



Tot slot 

Over de toekomst van Taiwan wordt veel gespeculeerd. In Taiwan steunt liefst twee derde 
van de publieke opinie een onafhankelijk Taiwan. Er wordt ook gewezen op het mislukken in 
Hong Kong van het ‘één land, twee systemen’-principe. Bovendien valt er een toenemende 
onderdrukking van het maatschappelijk middenveld in China te constateren.  

Van groot belang voor de toekomst van Taiwan is uiteraard de positie en rol van de 
Verenigde Staten. Dit land heeft de laatste twee jaar de banden met Taiwan versterkt. De 
reeds genoemde Taiwan Travel Act, het Amerika Instituut en de beloofde militaire steun aan 
Taiwan zijn hier voorbeelden van.  

Daarnaast maakt de nieuwe Amerikaanse benadering van Taiwan de relaties tussen de 
Verenigde Staten en de VRC wel gecompliceerder en wordt het moeilijker om de 
handelsproblemen op te lossen.10 De vraag is in hoeverre Trump de ‘Taiwanese kaart’ gaat 
en blijft spelen om druk uit te oefenen op de VRC om het handelsconflict op te lossen en tot 
meer samenwerking inzake Noord-Korea te komen. Het beleid van Trump is en blijft echter 
onvoorspelbaar. 

Niettemin kan niet uitgesloten worden dat gezien de verschuivende machtsverhoudingen in 
Oost-Azië, Taiwan uiteindelijk aan de VRC wordt overgedragen. Als gevolg hiervan zou de 
sterke economische positie van Taiwan de machtspositie van de VRC in de regio versterken. 

Kees Homan is veiligheidsdeskundige. 

Wilt u reageren? Mail de redactie: redactie@atlcom.nl.  
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