Hoewel Nederland en China veel onderlinge
verschillen kennen, is de handelsrelatie tussen beide
landen goed. Zo steeg onze import en export met
China afgelopen jaar ondanks de coronapandemie
enorm. In 2022 staat de viering van vijftig jaar
bilaterale betrekkingen op de agenda.

Dirk Berkers

Handelsrelatie is goed en groeit steeds verder

Goed beslagen
ten ijs in China
China vertegenwoordigt ongekende mogelijkheden voor Nederlandse
ondernemers. Dat weet Wim Geerts, de Nederlandse ambassadeur,
als geen ander. Toch gaat het hier niet alleen om het signaleren van
potentiële successen, maar ook om het onderzoeken en voorkomen
van eventuele risico’s: “Voor een markt als China is een goede
voorbereiding meer dan het halve werk.”
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Is de wens van China om meer zelfvoorzienend te zijn een bedreiging voor
Nederlandse ondernemers?
“Het streven van de Chinese overheid om zelfvoorzienend te zijn is zeker merkbaar. Met name
op het gebied van hoogwaardige technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en robotica,
maakt China flinke investeringen om minder afhankelijk te zijn van het buitenland. Als Nederland hebben we op sommige punten een ruime
voorsprong die we moeten behouden door te
blijven investeren. Tegelijkertijd kunnen we op
onze beurt veel leren van de Chinese investeringen in kennis en technologie, wat de handels
relatie verder versterkt.”

Meer informatie
Managing director Rita Fei geeft uitleg over het productieproces van Boon Edam. V.l.n.r: Wim

Wil je meer informatie over ondernemen in

Geerts, Nederlandse ambassadeur, Willem van de Nes, director of Supply Chain Boon Edam

China? Om contact op te nemen met

China, Bas Pulles, (voormalig) plaatsvervangend ambassadeur, Mariëlle van der Linden,

Wim Geerts en zijn team, mail naar

plaatsvervangend hoofd Economische afdeling en Rita Fei, (voormalig) managing director

pek-ea@minbuza.nl of ga naar

Boom Edam China.

www.zakendoeninChina.org.

globe magazine voor internationaal ondernemen | december 2021

37

