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Nederlandwil actie tegen
valse concurrentieuitChina

Mathijs Schiffers
Brussel

DeEuropeseCommissiemoetmeermo-
gelijkheden krijgen omoneerlijke con-
currentiedoor staatsbedrijvenuitChina
enandereniet-lidstaten,dieactiefzijnop
deinternemarkt, tebeteugelen.Datstaat
in een voorstel dat deNederlandse rege-
ring inBrussel heeft neergelegd.

Hetvoorstelkomttegemoetaanzorgen
overEuropesenaïviteitdie levenbijmeer-
dere lidstaten en het Europese bedrijfs-
leven.Maar het plan gaat nadrukkelijk
eenandererichting indaneen ideewaar
DuitslandenFrankrijkopgehinthebben.

Die twee hebben, nadat Brussel een
fusieplan van hun bedrijven Alstom en
Siemenshadgetorpedeerd,geopperdde
Europesemededingingsregels teversoe-
pelen.Datzoumoetenhelpen‘Europese
kampioenen’ te creëren, die beter kun-
nen opboksen tegen grootmachten die
vanelders komen.

Nederlandvreestechterdatdit ‘teveel
competitievedruk’wegneemtbijEurope-

se bedrijven omhet beste uit zichzelf te
halen, waardoor het slecht zou zijn voor
consumenten. Nederland draait het lie-
veromenwildatdeEuropeseregelsvoor
staatssteunenmededingingookgaangel-
denvoorbedrijvenvanbuitenaf,die inde
EuropeseUnie actief zijn.

‘Bedrijven, waar ze ook vandaan ko-
men,zijnwelkomomhierzakentedoen’,
zegt Mona Keijzer, staatssecretaris van
EconomischeZaken. ‘Wel zeggenwedat
als je onze arena betreedt, je je ook aan
onzeregelsmoethouden,zodatwezeker
kunnenzijn vaneengelijk speelveld.’

Volgens Nederland, dat al twee jaar
werkt aanhet voorstel, is er een gat in de
huidige Europese regels voormededin-
gingenstaatssteun.Daardoorishetmoge-
lijkdatbijvoorbeeldeenChineesbedrijf,
inhandenvanoffinancieelgesteunddoor
de eigen overheid, Europese bieders bij
een overnameovertreftmet een boddat
significanthoger ligt.

InhetNederlandsevoorsteldienter in
zo’ngevaleenalarmbelaf tegaan.DeEu-
ropeseCommissiemoetdanaanhetdes-

Voorstel komt
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over Europese
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meerdere lidstaten

Regels voor staatssteunmoeten ook gaangelden voor bedrijven vanbuitende EU

betreffendebedrijfkunnenvragendeboe-
kenteopenenomtekunnenvaststellenof
ersprakeisvan‘marktverstorendgedrag’.

Alsdat zo is,moetdeCommissiekun-
nen eisen dat de activiteiten opdeEuro-
pesemarktgescheidenwordenvandeac-
tiviteitendiehetbedrijfeldersontplooit,
zodat het voordeel wegvalt. In het uiter-
ste gevalmoet er tot een verbod van de
‘marktverstorende’ transactie kunnen
wordenovergegaan.

Financiële steun van een buitenland-
se overheid is volgens Nederland overi-
gens niet het enige aspect dat aandacht
verdient.Hetkanookzijndateenbedrijf
eenoneerlijkvoordeelgenietdoordathet
ineenongereguleerdethuismarkteendo-
minantieheeftkunnenopbouwendiehet

op de internemarkt van de EU te gelde
maakt.

Volgens TomBerendsen, woordvoer-
der industriebeleid voor het CDA in het
Europarlement, is het ‘ontzettend be-
langrijk’ dat deEUgeopolitiek gaat den-
ken. ‘Het beschermen van eigen bedrij-
ven tegen oneerlijke concurrentie hoort
daarbij.’

FrankHeemskerk,secretaris-generaal
vandeEuropeseRondeTafelvoorIndus-
trie (ERT),noemthetvoorsteleen‘erken-
ningvaneenprobleem’datzijnorganisa-
tie—waargroteEuropesemultinationals
bij zijn aangesloten—al eerder aan de
kaakheeft gesteld.

DeNederlandseregeringlaatwetenhet
probleemhet liefstopmondiaalniveaute
willen aanpakken,maar stelt dat dit een
‘langzameenmoeizameweg’ isendathet
daaromnudeEuropeseroutebewandelt.
Omdat de regels uitgaan van gelijke be-
handeling vanallemarktpartijenwordt
ervanuitgegaandat ze niet in strijd zijn
met de regels van deWereldhandelsor-
ganisatie.
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