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COMMISSIE VOOR DE 
BUITENLANDSE BETREKKINGEN

COMMISSION DES RELATIONS 
EXTÉRIEURES

van

DINSDAG 2 DECEMBER 2014

Namiddag

______

du

MARDI 2 DÉCEMBRE 2014

Après-midi

______

De vergadering wordt geopend om 14.56 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen.
La séance est ouverte à 14.56 heures et présidée par M. Dirk Van der Maelen.

01 Vraag van de heer Egbert Lachaert aan de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd 
aan de minister belast met Buitenlandse Handel, over "de handelsrelatie tussen ons land en Maleisië" 
(nr. 628)
01 Question de M. Egbert Lachaert au secrétaire d'État au Commerce extérieur, adjoint au ministre 
chargé du Commerce extérieur, sur "les relations commerciales de notre pays avec la Malaisie" 
(n° 628)

01.01 Egbert Lachaert (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer 
de staatssecretaris, mijn vraag was al ingediend voordat de missie 
naar Maleisië heeft plaatsgevonden. We hebben dat ook via de media 
kunnen volgen.

Uit verschillende mediaberichten – in kranten, op het internet en in de 
journaals – blijkt dat er een conflict smeult tussen ons land en 
Maleisië over het gebruik van palmolie. Diverse distributieketens 
gebruiken bij ons emblemen om te vermelden dat er palmolie in het 
product zit. Daarmee wekken zij de indruk dat het product al dan niet 
schadelijk kan zijn. Blijkbaar is er daarover een hele discussie 
geweest, ook in de vorige legislatuur, met de Hoge Gezondheidsraad.

In de media werd aangekondigd dat Maleisië dit thema aan bod zou 
brengen tijdens de missie die recent heeft plaatsgevonden en 
waaraan de staatssecretaris heeft deelgenomen. Is dat thema ter 
sprake gekomen? Ik heb ook gezien dat men zelfs een diplomatiek 
incident over had voor de discussie over de palmolie en de labeling 
die in België wordt gebruikt. 

Aan de andere kant heb ik mediaberichten gezien na de missie, 
waarin men schrijft – ik lees dat via Belga – dat Belgische bedrijven 
twaalf contracten in Maleisië hebben getekend, waaronder contracten 
over de bijkomende import van palmolie. Er moet dus blijkbaar toch 
een constructief gesprek gevoerd zijn over het gebruik van palmolie.

Vandaar mijn vragen.

Is het thema aan bod gekomen tijdens de missie? Wellicht wel.

Drijft men het zover dat het een diplomatiek incident wordt?

Wat is het standpunt van de regering over het gebruik van palmolie en 
over de labeling?

01.01 Egbert Lachaert (Open 
Vld): Un conflit commercial couvait 
entre la Belgique et la Malaisie à 
propos de l'utilisation d'huile de 
palme. Dans le secteur belge de la 
distribution, la présence d'huile de 
palme dans un produit déterminé 
est indiquée par un étiquetage 
susceptible de donner l'impression 
que le produit en question est 
potentiellement dangereux pour la 
santé.

La Malaisie avait, semble-t-il, 
l'intention d'aborder ce problème 
lors de la récente mission 
économique belge à Kuala 
Lumpur. L'a-t-elle fait? Risquait-on 
effectivement un incident 
diplomatique? Un tel incident a 
sans doute pu être évité, puisque 
j'ai lu que des entreprises belges 
auraient signé douze contrats lors 
de la dernière mission 
économique, notamment en vue 
de l'importation en Belgique d’une 
quantité supplémentaire d'huile de 
palme malaise.

Quel est le point de vue du 
gouvernement en ce qui concerne 
l'utilisation d'huile de palme et son 
étiquetage?
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01.02 Staatssecretaris Pieter De Crem: Collega’s, ik heb vorige week 
deelgenomen aan de economische missie in Maleisië en Singapore 
onder voorzitterschap van prinses Astrid die er de Koning 
vertegenwoordigde.

Ik wil kort iets zeggen over deze missie. Deze missie was een groot 
succes met meer dan 300 deelnemers en meer dan 150 bedrijven die 
vertegenwoordigd waren. Dit voor de setting.

De landen waren bijzonder goed gekozen omdat ze goede 
economische groeicijfers kennen. Ze zijn een goede uitvalsbasis voor 
de ASEAN-landen. ASEAN dat een steeds belangrijkere rol gaat 
spelen. 

Voor Singapore is vrij recent een vrijhandelsakkoord met de Europese 
Unie in werking getreden. Voor Maleisië zit een dergelijk akkoord in 
de onderhandelingsfase. 

Dankzij deze missie konden onze bedrijven zich positioneren om deze 
nieuwe opportuniteiten met betrekking tot handel te gaan exploreren.

Tijdens de missie vonden talrijke politieke contacten plaats. Ikzelf had 
heel uitgebreide en interessante contacten en gesprekken met mijn 
collega’s uit Maleisië en Singapore. Ik heb van de gelegenheid ook 
gebruikgemaakt om Belgische bedrijven aan de ministers voor te 
stellen. Zo konden deze bedrijven specifieke punten die van belang 
zijn voor hun agenda ook naar voor brengen. Er waren dus vele 
contacten tussen bedrijven en er werden talrijke contracten 
afgesloten. 

Daarnaast bezochten we ook omvangrijke Belgische investeringen in 
deze landen, om bijvoorbeeld Aegias, DEME en Katoen Natie ook 
naar voor te schuiven. Dat zijn er maar enkele. Het betreft immers 
niet enkel grote en bijzonder grote bedrijven, maar ook kleine spelers 
die een rol moeten kennen.

Ik heb ook de troeven van België als bestemmingsland voor 
investeringen in de verf gezet tijdens een powerlunch in Singapore 
waar heel wat bedrijfsleiders van belangrijke Singaporese bedrijven 
aanwezig waren.

Ik kom nu tot het concrete antwoord op de door u gestelde vragen.

De impact van de discussie over de antipalmolielabels op de 
uitwisselingsmissie kan als positief worden beschouwd, in die zin dat 
ik verschillende contacten op hoog niveau heb gehad die hebben 
bijgedragen tot een positieve en open bespreking van de 
problematiek. Zo konden we aangeven dat ons land oog en oor heeft 
voor de Maleisische bezorgdheid.

Naast het kader van de uitwisselingsmissie vond er ook een contact 
met de betrokken sector plaats. Zo werd op 15 oktober laatstleden 
een delegatie van de Malaysian Palm Oil Council op haar verzoek op 
de FOD Buitenlandse Zaken door de administratie ontvangen.

Er waren geen problemen bij de organisatie van de economische 
zending. De minister of Plantations, Industries and Commodities heeft 

01.02 Pieter De Crem, secrétaire 
d'État: La mission commerciale 
effectuée en Malaisie et à 
Singapour est un grand succès. 
Elle a rassemblé plus de 
300 participants, qui représentai-
ent quelque 150 entreprises. Ces 
deux pays font partie de 
l'Association des nations de l'Asie 
du Sud-Est (ANASE) et sont des 
modèles de réussite sur le plan 
économique. Un accord de libre-
échange entre Singapour et 
l'Union européenne est 
récemment entré en vigueur et un 
tel accord est en voie de 
négociation avec la Malaisie.

Des contacts ont été établis au 
cours de la mission économique, 
non seulement entre les ministres 
compétents de notre pays, de la 
Malaisie et de Singapour, mais 
également entre des entreprises 
belges et les autorités locales. De 
très nombreux contrats ont ainsi 
été signés.

Nous avons également visité les 
sites où des investissements 
belges ont été réalisés dans les 
pays concernés. J’ai profité d’une 
rencontre avec des chefs 
d’entreprise à Singapour pour 
mettre la Belgique en valeur en 
tant que pays propice aux 
investissements étrangers.

Notre pays n’est absolument pas 
sourd à la préoccupation exprimée 
par la Malaisie au sujet de 
l’étiquetage signalant la présence 
d’huile de palme dans certaines 
denrées alimentaires d’origine 
malaise. Des contacts avaient déjà 
eu lieu avec les producteurs de ce 
pays d’Asie du Sud-Est: une 
délégation du Malaysian Palm Oil 
Council avait ainsi été reçue le 
15 octobre au SPF Affaires 
étrangères à Bruxelles.

Ce problème n’a influé d’aucune 
manière sur le déroulement de la 
mission économique. Cette 
question a d’ailleurs été abordée 
plusieurs fois à cette occasion, 
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onze ambassadeur in de aanloop naar de missie ontvangen en zijn 
volle medewerking bij de organisatie van de onderdelen van het 
programma toegezegd. Ook tijdens de missie zelf kwam de kwestie 
meermaals aan bod, onder meer tijdens het onderhoud met de 
premier en met de minister of International Trade and Industry en 
tijdens ons bezoek aan de UniOleon-fabriek waarbij ook de minister 
of Plantations, Industries and Commodities aanwezig was.

Ik nam persoonlijk akte van het Maleisisch standpunt inzake de 
labeling en beloofde om de bevoegde ministers in België in te lichten 
over de Maleisische bezorgdheden.

Van Belgische zijde werd gesteld dat deze praktijk ook bestaat voor 
andere producten, onder meer voor suiker waarvan ons land een 
belangrijke producent is. Er werd gewezen op het feit dat dit initiatief 
uitgaat van de privésector en er werd ook gewezen op het recht van 
de consument om geïnformeerd te worden over de samenstelling van 
het product, zonder eventueel het gebruik van een negatieve labeling 
hiertoe aan te moedigen.

Eigenlijk hebben we daar dus een boodschap ontvangen – ik heb dat 
ook gezegd in mijn persconferentie – en hebben we die boodschap 
terug meegenomen naar België. Nu zal ik die met de verschillende 
actoren bespreken om een constructieve oplossing naar voor te 
schuiven. De bevoegde minister is tussen nu en 14 dagen in België, 
wellicht kunnen we dan een gevolg geven aan onze gesprekken.

Er was op geen enkele manier sprake van een egelstelling.

Tot daar mijn antwoord, mijnheer de voorzitter.

notamment lors de contacts avec 
le premier ministre de Malaisie et 
son ministre compétent en la 
matière. J’ai promis de relayer leur 
inquiétude auprès de mes 
collègues membres du 
gouvernement.

01.03 Egbert Lachaert (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, mijnheer 
de staatssecretaris, ik dank u voor uw antwoord. 

Ik kijk uit naar het vervolg en naar de bespreking met de verschillende 
actoren. Ik heb ook begrepen dat de bevoegde minister komt en dat 
het dossier dan een opvolging zal krijgen.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

De behandeling van de vragen en interpellaties eindigt om 15.03 uur.
Le développement des questions et interpellations se termine à 15.03 heures.


