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Diepvriesfriet  -  Handelsbelemmeringen

In 2018 voerde Colombia een bijkomend handelstarief in voor diepvriesfriet uit België, 
Nederland en Duitsland. Daarmee trad het land in de voetsporen van Brazilië en Zuid-
Afrika die al gelijkaardige toeslagen invoerden. Bij al deze acties werd de verhoging 
gerechtvaardigd als een maatregel tegen zogenaamde ‘dumping’ van diepgevroren 
aardappelproducten, waarbij ons land als ’s werelds grootste exporteur ervan in het 
bijzonder wordt geviseerd. De betrokken producenten spreken dit uitdrukkelijk tegen en 
worden daarin gesteund door de Europese Commissie, die na afgesprongen overleg met 
Colombia, de zaak aanhangig maakt bij de Wereldhandelsorganisatie (WHO). Al dient te 
worden gevreesd dat ook daar geen snelle actie verwacht kan worden.

Vlaanderen is via verscheidene handelsakkoorden en economische verdragen verbonden 
met Colombia, waaraan vorig jaar nog een wijziging werd geratificeerd door het Vlaams 
Parlement. In geval van Zuid-Afrika zijn we zelfs een donor als 
ontwikkelingssamenwerkingspartner.

1. Hoe evalueert de minister de huidige situatie inzake de heffingen van Colombia op 
diepgevroren handelsproducten? Welke acties ondernam de Vlaamse overheid al in het 
kader van dit probleem? In hoeverre verwacht de minister een oplossing via de WHO? 
In hoeverre heeft deze situatie gevolgen voor de uitvoering van onze lopende 
akkoorden met Colombia?

2. Hoe evalueert de minister de huidige situatie inzake de heffingen van Zuid-Afrika en 
Brazilië op diepgevroren handelsproducten? Welke acties ondernam de Vlaamse 
overheid al in het kader van dit probleem? Zijn hierover vanop Europees niveau 
initiatieven lopende of te verwachten? In hoeverre heeft deze situatie gevolgen voor 
de uitvoering van onze lopende akkoorden met Brazilië en Zuid-Afrika, in het bijzonder 
wat betreft het partnerschap voor ontwikkelingssamenwerking?
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1. Deze problematiek staat reeds geruime tijd op de agenda van de Vlaamse Regering, 
die de antidumpingtarieven van Colombia niet in lijn acht met de regels van de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO). Ik plaats ook bedenkingen bij de manier waarop 
Colombia deze maatregelen heeft ingevoerd en exportinformatie van de bedrijven 
negeerde. Ik betreur eveneens de economische impact voor de agrovoedingssector. 
Er is niet alleen de directe impact door de tarieven, maar ook het gevaar dat andere 
landen de methodes van Colombia zullen overnemen. 

Aanvankelijk werd de problematiek opgevolgd door het Meldpunt 
Handelsbelemmeringen en aangekaart in het Market Access Advisory Committee van 
de Europese Commissie. Door de houding van de Colombiaanse autoriteiten werd 
duidelijk dat een meer politieke benadering noodzakelijk was. De vorige minister-
president kaartte de kwestie aan in gesprekken met vertegenwoordigers van de 
Colombiaanse autoriteiten en met Europees Commissaris voor Handel, mevrouw 
Malmström. De Vlaamse administratie heeft ook aangedrongen op federale politieke 
initiatieven om de Europese Commissie in gesprekken en via briefwisseling te blijven 
bevragen over acties om het probleem aan te pakken en in de Raad Handel te pleiten 
voor de opstart van een WTO-geschil. 

De EU heeft consultaties gestart als eerste stap van de WTO-geschillenbeslechting. 
Als deze niet tot een oplossing leiden, kan de EU de oprichting van een panel vragen 
vanaf 60 dagen na de aanvraag voor consultaties. 

Deze aanpak is in lijn met de bepalingen van het handelsakkoord tussen de EU en 
Colombia en Peru.

2. De problematiek van bevroren kippenvlees en diepvriesgroenten in Zuid-Afrika en 
diepvriesfrieten in Brazilië wordt ook reeds geruime tijd via het Meldpunt 
Handelsbelemmeringen opgevolgd en aangekaart in het Market Access Advisory 
Committee van de Europese Commissie. Ook deze zaken werden door de vorige 
minister-president aangekaart in gesprekken met Commissaris Malmström en door de 
diensten van de Vlaamse overheid in intra-federale coördinatievergaderingen over het 
handelsbeleid. Men hoopt dat de WTO-zaak tegen Colombia een afschrikeffect heeft 
op deze landen en dat ze bijgevolg hun maatregelen aanpassen. Mijn diensten zullen 
ook hier druk blijven zetten om een gepaste oplossing te vinden of 
geschillenbeslechting te starten. Zo is in het kader van de EU-SADC EPA (Economisch 
Partnerschapsakkoord) de geschillenbeslechting gestart voor bevroren kippenvlees. 
De anti-dumpingtarieven voor frieten in Brazilië zouden moeten verdwijnen na afloop 
van deze periode (geen hernieuwing). Dit is zo overeengekomen in het kader van de 
onderhandelingen over het EU-Mercosur Associatieakkoord, waar Brazilië deel van 
uitmaakt. 

Deze situatie heeft geen directe impact op het partnerschap voor 
ontwikkelingssamenwerking. Ik verwijs wel graag naar de passage van het Vlaamse 
regeerakkoord die met betrekking tot Zuid-Afrika stelt dat zal worden geëvolueerd 



van een ontwikkelings- naar een sterke politiek-economische diplomatieke 
samenwerking in de brede zin.
BIJLAGE

Te volgen lijn van de Europese Commissie over de WTO-zaak

http://www.vlaamsparlement.be/link?id=9210

