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China’s sociale 
kredietsysteem is
niet wat je denkt



De Chinese overheid wil in 2020 een sociaal 

managementsysteem invoeren waarmee het 

sociale gedrag van de burgers beoordeeld en 

gestuurd kan worden. Bij goed gedrag wordt men

beloond en bij slecht gedrag bestraft. De noodzaak

voor zo’n systeem komt voort uit diverse problemen

met moraliteit die zijn ontstaan sinds de economi-

sche hervormingen in de jaren tachtig en negentig

van de vorige eeuw. Over het kredietsysteem 

bestaan verschillende misverstanden.

Misverstand 1: Er is één kredietsysteem

Het grootste misverstand is dat er één systeem is,

terwijl er eigenlijk twee groepen systemen zijn: de

financiële kredietwaardigheidssystemen en de 

sociale managementsystemen. Binnen die twee

groepen zijn er weer verschillende subsystemen en

regionale en lokale pilotprojecten.

Laten we beginnen met de financiële kredietwaar-

digheidssystemen. Bij de staatsbanken ontbreekt

een goed systeem om te kunnen beoordelen of

burgers eventueel te verstrekken leningen kunnen 

terugbetalen. Staatsbanken hebben decennialang

vooral diensten verleend aan de staatsbedrijven en

niet zozeer aan de consument. Ze hebben daar-

door een gebrek aan consumentendata die nodig

zijn voor zo’n kredietbeoordeling. De Chinese

overheid heeft daarom enkele jaren geleden een

aantal particuliere bedrijven die beschikken over

dergelijke consumentendata goedkeuring gegeven

voor het ontwikkelen van eigen kredietwaardig-

heidssystemen. Het bekendste hiervan is Sesame

Credit van Ant Financial, een zusteronderneming

van e-commercebedrijf Alibaba. Voor het berekenen

van een kredietscore maakt Sesame Credit vooral

gebruik van transactiedata op de diverse platforms
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De overheid krijgt nog meer macht om de burger te

vormen naar haar ideaalbeeld
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aantal hardnekkige misverstanden, zoals dat elke Chinese burger een score

zal krijgen. Hij zou strafpunten krijgen voor slecht gedrag op sociale media

of het door rood licht lopen. Als zijn score ver genoeg daalt zou hij niet

meer met het openbaar vervoer mogen reizen. In dit artikel wordt een 
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Tekst: Ed Sander



van Ant Financial (denk aan de mobiele betaalapp

Alipay) en Alibaba (onder andere Tmall en 

Taobao).

Bij de andere groep, de sociale management -

systemen, draait het niet zozeer om financiële

draagkracht maar om integer en ethisch gedrag

van burgers, en ook van overheidsambtenaren, 

-organen en bedrijven. Op dit moment wordt er in

ruim veertig regio’s in China geëxperimenteerd

met lokale systemen. Centraal bestaan er enkel 

diverse zwarte lijsten waar onder andere personen

op staan die hun door de rechtbank opgelegde

boetes niet hebben betaald. Ook Chinese toeristen

die zich ernstig misdragen tijdens vluchten of 

tijdens hun verblijf in het buitenland kunnen op

zo’n lijst terechtkomen. Deze personen kunnen

vervolgens beperkt worden in bepaalde vrijheden.

Zo wordt het de toeristen op de zwarte lijst een

aantal jaren onmogelijk gemaakt om op vakantie

te gaan naar het buitenland en kunnen de personen

die hun boetes niet betalen geen gebruik maken

van de hogesnelheidstreinen of luxe hotels. De 

gedachtegang is dat als je jezelf dergelijke luxe 

bestedingen kunt veroorloven je best eerst je boetes

kunt betalen. Deze zwarte lijsten zijn momenteel

de enige tastbare vorm van een centraal sociaal

managementsysteem.

Het is de bedoeling dat verschillende overheids -

organen data met elkaar gaan delen en burgers

daarmee op meerdere zwarte lijsten kunnen plaat-

sen. Slecht gedrag in de ene sector kan dan leiden

tot straf in een andere sector. Dat klinkt ons mis-

schien vreemd in de oren, maar in China ligt deze

gedachtegang veel meer voor de hand. De overheid

vervult daar cultureel gezien de rol van ouder.

Daarom heeft ze het recht om dit soort opvoe-

dingstactieken toe te passen op de burger, wat die

burger op haar of zijn beurt ook van de overheid

verwacht.

Een belangrijk verschil is dat het sociale manage-

mentsysteem beloont en straft op basis van 

gedrag, terwijl Sesame Credit alleen beloont bij

hoge scores. Bij een hoge score krijgt een consu-

ment toegang tot bepaalde diensten, zoals proef-

ritten met auto’s en het niet hoeven betalen van

borg in hotels. Sesame Credit is daarmee meer 

een loyaliteitsprogramma dat eerder gebruik van

Alibaba’s platforms beloont, dan dat het een echt

kredietwaardigheidssysteem is. Deze belangen -

verstrengeling was ook een van de kritiekpunten

van de overheid die Ant Financial uiteindelijk geen

vergunning verstrekte om Sesame Credit in te 

zetten als kredietwaardigheidssysteem. Hetzelfde

gold voor de andere particuliere bedrijven. De 

Centrale Bank van China werkt nu met al deze 

partijen samen aan een nieuw systeem, genaamd

Baihang, dat van alle gezamelijke data gebruik

maakt.

Misverstand 2: Het sociale kredietsysteem
is een puntensysteem

Alibaba’s Sesame Credit is dus een puntensysteem

waarin een score behaald wordt en gebruikers

zelfs suggesties krijgen om die score te verbeteren.

Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen door meer te

kopen op Alibaba-platforms of door hun persoon-

lijke profiel beter in te vullen. Maar in tegenstelling

tot de hardnekkige berichtgeving dat elke burger

in China van de overheid een score krijgt, is het 

sociale managementsysteem geen systeem dat per

definitie gebaseerd is op scores en het krijgen van

bonus- en strafpunten. Door de verwarring met

Ant Financial’s Sesame Credit is er in de vroege 

berichtgeving over sociaal krediet een misverstand

ontstaan dat hardnekkig stand is blijven houden.

Naast het eerder genoemde centrale systeem met

zwarte lijsten experimenteren diverse lokale over-

heden momenteel met sociale managementsyste-

men. Ook deze bestaan eerder uit zwarte lijsten

dan uit scoresystemen. Tevens wordt er geëxperi-

menteerd met naming and shaming, waarbij perso-

nen die zich misdragen op een moderne

technologische manier aan de schandpaal worden
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genageld. Zo is er een lokaal experiment waarbij je

een speciale boodschap te horen krijgt als je 

iemand belt die zijn boetes weigert te betalen. Ook

is er een lokaal experiment waarbij voetgangers die

regelmatig door rood licht lopen geïdentificeerd

worden door middel van gezichtsherkenning. 

Vervolgens verschijnen ze met naam en toenaam

op een publicatiebord of moeten ze via hun sociale

media een aantal likes verzamelen voor een bericht

waarin ze zich excuseren voor hun overtreding.

Volgens de website Foreign Policy wordt in Rong-

cheng, in de provincie Shandong, wel geëxperi-

menteerd met een puntensysteem zoals we dat

vaak beschreven zien in de media. Maar het is niet

meer dan dat; een van de vele lokale experimenten.

In het begin van het decennium is eenzelfde soort

test overigens al eens gedaan in de stad Suining,

gelegen in de provincie Jiangsu. Dat experiment is

stilgezet na kritiek van de burgers en staatsmedia

op de subjectiviteit van het systeem. 

Er is met andere woorden geen sprake van een

centraal puntensysteem. Het is bovendien onwaar-

schijnlijk dat een dergelijk systeem er gaat komen

– zeker op korte termijn niet – vanwege de techni-

sche complexiteit en genoemde negatieve ervarin-

gen in Suining.

Misverstand 3: Internetbedrijven delen 
al hun data met de overheid

Chinese internetbedrijven zijn verplicht data aan

de overheid te leveren als die erom vraagt. In dat

opzicht verschilt dat niet zo sterk met Nederland

waar internetbedrijven data in geval van een 

gerechtelijk verzoek ook moeten delen met de

overheid. Maar er is geen bewijs voor de vaak 

gedane aanname dat Alibaba en andere internet -

bedrijven op grote schaal hun data delen met de

overheid. Wel is het mogelijk dat de overheid de

transacties van personen die bijvoorbeeld gevoe-

lige producten hebben gekocht of verkocht 

opvraagt bij Alibaba.

Hoewel de overheid waarschijnlijk niet op structu-

rele basis grote hoeveelheden data onttrekt aan

Alibaba’s platforms, is het wel zo dat Sesame 

Credit gebruikmaakt van de zwarte lijsten van de

overheid. Aan de hand van die lijsten kunnen de

kredietscores van de klanten van Sesame Credit

lager worden, waardoor ze bepaalde voordeeltjes

mislopen. Ook zou het kunnen dat betrokken 

personen geen luxeartikelen meer kunnen kopen

op Alibaba’s platforms.

Ook de aanname dat gedrag op sociale media als

WeChat en Weibo een sociaal managementsysteem

zou voeden berust niet op harde feiten. 

Internetbedrijven zijn al jaren verantwoordelijk

voor de censuur van berichten die burgers op hun

platforms plaatsen en kunnen flink bestraft worden

als ze daarin tekortschieten. Dit betekent echter

niet dat ‘wangedrag’ op sociale media ook auto-

matisch doorstroomt naar een sociaal manage-

mentsysteem. Normaal leidt het tot het verwij -

deren van berichten, sluiten van een gebruikers -

account of in de ergste gevallen arrestatie van een

gebruiker. Om de burger te straffen voor ‘onge-

past’ online gedrag heeft de overheid dus helemaal

geen sociaal managementsysteem nodig.

Dit betekent overigens niet dat internetbedrijven

niet met de overheid zouden samenwerken aan een

sociaal managementsysteem. De overheid kan 

gezien de technische complexiteit een nationaal
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sociaal managementsysteem niet in haar eentje 

opzetten. Ze heeft daar hulp van experts voor nodig.

Die experts moeten wel degelijk gezocht worden

onder de grote internetbedrijven. Die internet -

bedrijven treden dan echter op als technisch expert

en dat betekent niet per definitie dat ze al hun

eigen data ter beschikking stellen van de overheid. 

Misverstand 4: het systeem is 
verschrikkelijk voor de Chinese burger

Het belangrijkste argument van de overheid om

het sociale managementsysteem in te willen voeren

is het verbeteren van het vertrouwen van de burgers

in de Chinese samenleving. In de afgelopen decen-

nia is de economie van China enorm hard gegroeid

en de samenleving sterk veranderd. Van een 

centrale planeconomie met weinig financiële 

stimulans voor ondernemerschap is China nu een

plek waar veel vrijheden zijn om een eigen bedrijf

te beginnen. Tegelijkertijd bevindt China zich in

wat sommigen een moreel vacuüm noemen. Er

ontbreekt een sterk ethisch kader voor wat goed en

slecht is. Handhaving van wetten schiet vaak tekort

en bescherming van de consument staat nog in de

kinderschoenen. Dit heeft onder andere geleid tot

diverse oplichtingspraktijken en schandalen met

de veiligheid van voedsel en medicijnen. Hierdoor

wantrouwen Chinezen vreemdelingen vaak. De

huidige situatie in China is niet eens zo heel 

anders dan de periodes vol oplichterij en malafide

zaken waar Europa en Amerika doorheen zijn 

gegaan. 

In een samenleving waar men elkaar per definitie

niet vertrouwt, waar regelgeving wordt gezien als

een suggestie, handhaving van de regels te wensen

over laat en waar de mogelijkheid om bij de rech-

terlijke macht je gelijk te halen beperkt is, wordt

een sociaal managementsysteem door een groot

deel van de bevolking niet gezien als een bedrei-

ging maar juist als een oplossing. Het helpt om te

bepalen wie wel en niet betrouwbaar is. Veel men-

sen met enige kennis van China zullen begrijpen

dat een groot deel van de bevolking het sociale 

managementsysteem verwelkomt. In recent onder-

zoek van de Vrije Universiteit van Berlijn bleek

maar liefst tachtig procent van de Chinese respon-

denten voorstander te zijn van zo’n systeem.

Samengevat is er geen sprake van een Orwelliaans

puntensysteem waar de westerse pers vaak over

schrijft. En zelfs al zou de overheid zo’n centraal

systeem in willen voeren dan is de vraag of dit op

korte termijn technisch haalbaar is. De grote 

hoeveelheden data en de complexiteit van het 

koppelen van de verschillende databases uit 

verschillende bronnen is een monsterklus. Maar

ondanks alle misverstanden hebbende media één

ding wel goed begrepen: na invoering kan het 

systeem misbruikt worden om de burgers in het

gareel te houden. De overheid krijgt nog meer

macht om het gedrag van de burger te sturen en de

burger te vormen naar haar ideaalbeeld. In het 

huidige China worden burgers op zwarte lijsten

gezet na een uitspraak van het gerechtshof. Door-

dat de staat en het rechtssysteem niet gescheiden

zijn heeft de overheid het alleenrecht over de 

definitie van goed en slecht. Dat zou voor activis-

ten wel eens verkeerd uit kunnen pakken, met of

zonder puntensysteem. Maar eerlijk gezegd heeft

de Chinese overheid helemaal geen sociaal 

managementsysteem nodig om het leven van die

personen moeilijk te maken.
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