
	  
	  
	  
Juridische	  analyse	  bevestigt	  dat	  geen-‐palmolie-‐etiketten	  een	  overtreding	  zijn	  op	  de	  
Europese	  en	  Belgische	  wetgeving,	  Maleisische	  palmoliesector	  dringt	  er	  bij	  overheid	  
op	  aan	  om	  te	  verwijderen	  
	  
Kuala	  Lumpur	  –	  Een	  juridische	  analyse	  die	  vandaag	  door	  de	  Maleisische	  Palmolieraad	  is	  
bekendgemaakt,	  benadrukt	  hoe	  etiketten	  met	  "Geen	  palmolie"	  of	  "Zonder	  palmolie"	  illegaal	  
zijn	  in	  het	  kader	  van	  de	  Belgische	  en	  Europese	  wetgeving,	  en	  dringt	  er	  bij	  de	  Belgische	  
overheid	  op	  aan	  om	  ze	  te	  verwijderen.	  De	  analyse,	  die	  door	  internationaal	  
advocatenkantoor	  Hogan	  Lovells	  is	  uitgevoerd,	  benadrukt	  een	  groot	  aantal	  onwettigheden	  
van	  de	  anti-‐palmolie-‐etiketten.	  	  	  
	  
De	  CEO	  van	  de	  Maleisische	  Palmolieraad	  (Malaysian	  Palm	  Oil	  Council	  (MPOC)),	  Dr.	  Yusof	  
Basiron,	  verklaarde	  het	  volgende:	  
	  
"Het	  voortdurende	  gebruik	  van	  de	  geen-‐palmolie-‐etiketten	  in	  België	  is	  illegaal	  en	  ongegrond.	  	  
Consumenten	  in	  heel	  België	  worden	  misleid	  door	  valse	  claims	  van	  bedrijven	  als	  Delhaize	  en	  
Galler.	  	  Maleisië	  is	  trots	  op	  de	  productie	  van	  palmolie,	  die	  wereldwijd	  erkend	  wordt	  als	  een	  
gezond,	  ecologisch	  verantwoord	  en	  waardevol	  product.	  We	  dringen	  er	  bij	  de	  Belgische	  
overheid	  op	  aan	  om	  deze	  etiketten	  te	  verwijderen."	  
	  
Dato'	  Zainuddin	  Yahya,	  ambassadeur	  van	  Maleisië	  aan	  het	  Koninkrijk	  België	  en	  het	  hoofd	  
van	  de	  missie	  van	  Maleisië	  bij	  de	  Europese	  Unie,	  verklaarde	  het	  volgende:	  
	  
"De	  geen-‐palmolie-‐etiketten	  zijn	  onrechtvaardig,	  illegaal	  en	  discriminerend	  ten	  opzichte	  van	  
Maleisië.	  Palmolie	  is	  een	  van	  de	  belangrijkste	  exportproducten	  van	  Maleisië	  -‐	  deze	  zorgt	  voor	  
miljoenen	  jobs	  en	  levensonderhoud	  in	  heel	  Maleisië.	  300.000	  kleine	  boeren	  en	  hun	  families	  in	  
Maleisië	  steunen	  op	  palmolie	  om	  hun	  levens	  te	  verbeteren,	  komen	  uit	  de	  armoedespiraal	  en	  
geven	  hun	  families	  een	  beter	  leven.	  	  We	  vragen	  de	  Belgische	  overheid	  om	  deze	  etiketten	  van	  
hun	  producten	  te	  verwijderen."	  
	  
Achtergrond	  -‐	  	  
	  
Belgische	  producenten	  en	  voedselhandelaren,	  waaronder	  Galler	  en	  Delhaize,	  maakten	  
gebruik	  van	  de	  "geen	  palmolie"-‐etiketten	  op	  hun	  producten	  in	  België,	  en	  hebben	  zich	  
negatief	  uitgelaten	  in	  de	  media	  met	  betrekking	  tot	  palmolie.	  	  De	  Maleisische	  Palmolieraad	  
vindt	  dat	  de	  acties	  van	  deze	  en	  andere	  bedrijven	  discriminerend	  en	  tegen	  de	  Maleisische	  



palmolie	  zijn.	  Er	  wordt	  bij	  de	  Belgische	  overheid	  op	  aangedrongen	  om	  deze	  bedrijven	  te	  
verplichten	  om	  de	  etiketten	  te	  verwijderen.	  
	  
De	  Maleisische	  Palmolieraad	  liet	  een	  juridische	  analyse	  van	  deze	  etiketten	  uitvoeren	  en	  
vond	  dat	  de	  etiketten	  de	  volgende	  voorschriften	  en	  decreten	  overtreden:	  
	  

• Belgische wetgeving: 
− Koninklijk besluit betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen 

(13 september 1999) 
− Wet betreffende marktpraktijken (6 april 2010) 

	  
• Europese wetgeving: 

− EU-verordening betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan 
consumenten (Verordening 1169/2011) 

− EU-richtlijn inzake levensmiddelenetikettering (richtlijn 2000/13/EG) 
− EU-verordening inzake gezondheids- en voedingsclaims (Verordening 

1924/2006) 
− EU-reclamerichtlijn (Richtlijn 2006/114/EG) 
− EU-richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken (Richtlijn 2005/29/EG) 

	  
	  


