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ZUIDOOST-AZIË

De Indo-Pacifische regio verandert snel en aangezien meer dan 50 % van de
wereldbevolking hier woont, wordt de regio van steeds groter geostrategisch belang.
Twee derde van de wereldwijde containerhandel loopt via de Indo-Pacifische
regio. Bovendien zijn de scheepvaartroutes in de regio belangrijk voor handel en
energievoorziening. In september 2021 is de EU-strategie voor samenwerking in de
Indo-Pacifische regio aangenomen om de betrokkenheid van de EU te vergroten
en partnerschappen op te bouwen om de op regels gebaseerde internationale orde
te versterken en mondiale uitdagingen aan te pakken. De Unie is bezig met een
aanpassing van de huidige instrumenten om de strategische autonomie van de
EU te ondersteunen. Het strategisch kompas voor veiligheid en defensie, dat in
maart 2022 formeel door de Raad is goedgekeurd, bevordert een open en op regels
gebaseerde regionale veiligheidsarchitectuur, met inbegrip van veilige maritieme
routes, capaciteitsopbouw en een versterkte maritieme aanwezigheid in de Indo-
Pacifische regio.
De EU spant zich in om de banden met de landen in Zuidoost-Azië aan te halen en
de regionale integratie in de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (Asean) te
bevorderen. Er zijn geostrategische problemen in de regio, zoals het geschil over
de Zuid-Chinese Zee en de kwestie Taiwan, alsook milieuproblemen, met name in
de Mekong-subregio. De EU is in Zuidoost-Azië een sterke economische speler
en belangrijke donor van ontwikkelingshulp, en richt zich op het stimuleren van
institutionele opbouw, democratie, goed bestuur en mensenrechten. De EU heeft
een pakket van ruim 800 miljoen EUR gemobiliseerd om de COVID-19-pandemie in
de regio aan te pakken en de sociaaleconomische gevolgen ervan in te dammen.

Deze infopagina bevat een omschrijving van de regio Zuidoost-Azië. Zie ook de
infopagina’s over Zuid-Azië (5.6.7) en Oost-Azië (5.6.8).

RECHTSGROND

— Titel V (extern optreden van de Unie) van het Verdrag betreffende de Europese
Unie;

— de artikelen 206-207 (handel) en 216-219 (internationale overeenkomsten) van
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU);

— partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten (bilaterale betrekkingen).
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A. Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten (Asean)
Tijdens de eerste Asean-top, die in februari 1976 op Bali werd gehouden, kwamen
Indonesië, Maleisië, de Filipijnen, Singapore en Thailand bijeen. Brunei, Vietnam, Laos,
Cambodja en Myanmar traden later toe. De Asean hanteert een strikt beleid van niet-
inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van haar leden.
De EU en de Asean zijn gelijkgestemde partners in een ingewikkelde geopolitieke
context, die allebei op regels gebaseerd multilateralisme voorstaan. In de loop
van 45 jaar samenwerking hebben de Asean en de EU een nauwe band met
elkaar opgebouwd, vooral wat handels- en economische betrekkingen betreft. Ze zijn
momenteel strategische partners. De EU is de op een na grootste handelspartner van
de Asean: het aandeel van de EU in de totale handel die de Asean met de rest van de
wereld voert, bedraagt 13 %. De Asean is de op twee na grootste partner van de EU
buiten Europa (na de Verenigde Staten en China). Het ultieme doel blijft het sluiten van
een interregionale vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Asean.
De meest recente ministeriële bijeenkomst EU-Asean in juli 2021 werd afgesloten
met een overeenkomst om het in december 2020 afgesloten strategisch partnerschap
verder te ontwikkelen. De twee partijen verbinden zich nu tot regelmatige
topbijeenkomsten op het niveau van staatshoofden en regeringsleiders om hun
economische en veiligheidssamenwerking te versterken en hun betrekkingen op
gebieden als connectiviteit en ontwikkeling te verbeteren. De EU en de Asean
hebben zich ertoe verbonden meer inspanningen te leveren om een praktisch
kader voor een interregionale vrijhandelsovereenkomst tot stand te brengen. Beide
partijen verkennen de mogelijkheden van een connectiviteitspartnerschap, rekening
houdend met de EU-strategie inzake het verbinden van Europa en Azië en het
masterplan inzake connectiviteit van de Asean 2025. Beide partijen werden het ook
eens over de oprichting van een gezamenlijke werkgroep om de uitdagingen in
verband met de verwezenlijking van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen in de
sector plantaardige olie, met name palmolie, aan te pakken. De 29e vergadering
van het Gemengd Samenwerkingscomité Asean-EU vond plaats in februari 2022.
Beide partijen onderstreepten de belangrijke rol die de Asean en de EU spelen in
regionale en mondiale aangelegenheden, evalueerden het vierde jaar van uitvoering
van het actieplan EU-Asean 2018-2022, waarvan meer dan 88 % van de actielijnen zijn
verwezenlijkt of momenteel worden aangepakt, en zagen uit naar de tijdige afronding
van het volgende actieplan (2023-2027).
Op 14 september 2021 vond het 17e overleg tussen de ministers van Economische
Zaken van de Asean en de EU-commissaris voor Handel plaats. Beide partijen
hechtten hun goedkeuring aan het programma voor handel en investeringen
van de EU en de Asean voor 2021-2022 en bevestigden hun toezegging om
de economische samenwerking te versterken en krijtlijnen voor de toekomstige
vrijhandelsovereenkomst tussen de Asean en de EU uit te zetten.
In het kader van het nieuwe strategische partnerschap tussen de EU en de Asean
wil de EU de parlementaire dimensie van de betrekkingen blijven bevorderen,
bijvoorbeeld door meer structurele uitwisselingen te ondersteunen en een gezamenlijke
parlementaire vergadering tussen het Europees Parlement en de interparlementaire
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assemblee van de Asean (AIPA) te bevorderen, om te zorgen voor democratische
aansprakelijkheid en een forum voor multilateraal overleg om mondiale problemen aan
te pakken. Op 14 juni 2021 hield de Delegatie voor de betrekkingen met de Asean een
vergadering om met de Asean-landen en de Europese Dienst voor extern optreden van
gedachten te wisselen over het strategisch partnerschap tussen de EU en de Asean
en de Indo-Pacifische strategie van de EU. Op 22 juni 2021 werd de constituerende
interregionale parlementaire dialoog EP-AIPA gehouden, waar de toekomst van de
handelsbetrekkingen tussen de EU en de Asean en de gevolgen van de COVID-19-
pandemie werden besproken.
Het regionaal alomvattend economisch partnerschap (RCEP), dat in november 2020
werd ondertekend, is in januari 2022 in werking getreden. Het RCEP, waarbij
de tien Asean-landen en vijf van de Aziatische en Pacifische partners van de
Associatie betrokken zijn, is de grootste vrijhandelsovereenkomst ter wereld en
bestrijkt meer dan de helft van de wereldwijde uitvoer en bijna een derde van
het mondiale bruto binnenlands product (bbp). De vrijhandelsovereenkomst omvat
de meeste economische sectoren, en naar verwachting zal ongeveer 90 % van
de goederen vrij van rechten worden verhandeld. Voor de meeste van deze
goederen geldt dit voordeel al in het kader van de bestaande overeenkomsten
tussen de leden. De invoering van de tariefverlagingen zou tot 20 jaar in beslag
kunnen nemen. Cambodja, Laos en Myanmar hebben langere overgangsperioden.
Gevoelige sectoren zoals de landbouw zijn meestal uitgesloten van tariefverlagingen.
RCEP-leden zullen kunnen profiteren van gemeenschappelijke oorsprongsregels, de
afschaffing van uitvoerquota, vereenvoudigde douaneprocedures en gemakkelijkere
grensoverschrijdende toegang tot handelsgebieden. Grondstoffen, machines,
motorvoertuigen en consumentenproducten zullen wellicht belangrijke groeigebieden
zijn.
B. Ontmoeting Azië-Europa (ASEM) en het parlementair samenwerkingsverband
Azië-Europa (ASEP)
ASEM heeft tot doel de economische samenwerking, de politieke dialoog
en de interpersoonlijke contacten tussen de EU en Azië te versterken. De
partners hebben recentelijk benadrukt dat er daadkrachtig en snel moet worden
opgetreden met betrekking tot klimaatverandering, veiligheidssamenwerking, handel
en mensenrechten.
In november 2021 was Cambodja gastheer van de 13e ASEM-top (ASEM13) en de 11e
bijeenkomst van het parlementair samenwerkingsverband Azië-Europa (ASEP-11).
ASEM13 had tot doel het multilateralisme te versterken met het oog op het delen
van groei, waarbij de nadruk lag op het aanpakken van mondiale uitdagingen zoals
klimaatverandering, duurzame ontwikkeling en terrorisme, en op het verbeteren van
het multilaterale handelssysteem. In overeenstemming met dit algemene thema werd
ASEP-11 georganiseerd als een van de nevenevenementen van ASEM13, met als
specifiek thema de versterking van het parlementair partnerschap voor vrede en
duurzame ontwikkeling na COVID-19.
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C. Indonesië
Als lid van de G20, de op twee na grootste democratie en het grootste land met
een islamitische meerderheid ter wereld, wordt Indonesië een steeds belangrijker
partner voor de EU. De samenwerking tussen de EU en Indonesië is gebaseerd
op de in 2014 ondertekende partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst. De
bijeenkomst van de Gemengde Commissie EU-Indonesië in juni 2021 vormde
een stap voorwaarts in de lopende bilaterale samenwerking in het kader van de
partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst. De leiders benadrukten het belang
van het versterken en uitvoeren van de mondiale agenda’s van de internationale
gemeenschap in de Indo-Pacifische samenwerking en bevestigden dat zij vastbesloten
zijn de klimaatverandering te bestrijden en te werken aan een gezamenlijke groene
agenda.
Tijdens de zesde bijeenkomst van de Gemengde Commissie EU-Indonesië in juli 2022
in Bali werden de bilaterale betrekkingen geëvalueerd. Beide partijen waren ingenomen
met de wederzijdse erkenning van hun respectieve COVID-19-vaccinatiecertificaten
sinds mei 2022. De zesde dialoog over veiligheidsbeleid vond plaats in november
2021 en in maart 2022 werd de zesde politieke dialoog gehouden. Indonesië
heeft belangstelling getoond voor een betere mobiliteit bij binnenkomst in de EU
door de liberalisering van Schengenvisa voor zakelijke en toeristische bezoeken
vanuit Indonesië. Indonesië en de EU hebben hun inzet voor de soevereiniteit,
onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Oekraïne bevestigd en de Russische
agressie betreurd. Beide partijen prezen het bezoek van president Joko Widodo
aan Kiev en Moskou en steunden het initiatief voor het veilig vervoer van graan
en levensmiddelen uit Oekraïense havens waarover Rusland, Oekraïne, Turkije
en de VN in juli 2022 overeenstemming hebben bereikt. Zij herhaalden hun
engagement om de geest van het multilateralisme en de naleving van het internationaal
recht te versterken teneinde vrede en stabiliteit te bevorderen. De twee partijen
kwamen overeen een partnerschap met wederzijdse voordelen na te streven op
het gebied van veiligheidssamenwerking, met inbegrip van maritieme veiligheid,
vredeshandhavingsoperaties, cyberveiligheid en terrorismebestrijding.
Indonesië pleitte voor verdere uitwisseling van kennis en overleg over samenwerking
op het gebied van veiligheid en defensie via de EU-programma’s ter versterking
van de veiligheidssamenwerking in en met Azië (ESIWA) en kritieke zeeroutes
in de Indische Oceaan (CRIMARIO). Beide partijen waren ingenomen met de
planning voor een toekomstige gezamenlijke marine-oefening en met het feit dat
de Indonesische Defensie-universiteit zich als geassocieerd lid bij het netwerk van
de Europese Veiligheids- en defensieacademie heeft aangesloten. De Gemengde
Commissie heeft tijdens de bijeenkomst van juli 2022 ook nota genomen van de
vergadering van de werkgroep handel en investeringen van april 2022, waarin bilaterale
handel en investeringen aan bod kwamen, en bevestigde dat zij vastbesloten is
vaart te zetten achter de lopende onderhandelingen over een brede economische
partnerschapsovereenkomst tussen Indonesië en de EU.
In juni 2021 publiceerde de Wereldhandelsorganisatie (WTO) een document over het
geschil tussen de EU en Indonesië inzake biobrandstoffen en palmolie. Indonesië
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had in december 2019 bij de WTO een rechtszaak aangespannen tegen de EU over
bepaalde maatregelen met betrekking tot palmolie en biobrandstoffen op basis van
palmolie, met als argument dat de beperkingen van de EU op biobrandstoffen op basis
van palmolie oneerlijk en discriminerend waren, waarbij het de WTO om overleg voor
geschillenbeslechting verzocht. Het overleg over de maatregelen vond plaats op 19
februari 2020, maar omdat het geschil niet kon worden opgelost, heeft Indonesië het
Geschillenbeslechtingsorgaan van de WTO in maart 2020 verzocht een panel in te
stellen om de zaak te onderzoeken. De WTO heeft zich nog niet uitgesproken en er
wordt verwacht dat er tegen eind 2022 een besluit zal worden genomen. De Russische
invasie in Oekraïne heeft echter geleid tot een wereldwijd tekort aan spijsolie, hetgeen
Indonesië zou kunnen helpen om weer een marktaandeel voor palmolie in de EU
te verwerven. Ongeacht de uitkomst van het WTO-besluit wil de EU haar reputatie
versterken en nieuwe overeenkomsten sluiten, mede als gevolg van de energiecrisis
die wordt veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, en er wordt gespeculeerd dat de
invoer van palmolie in de EU de komende jaren zou kunnen toenemen.
Met een totaal handelsvolume van 20,6 miljard EUR in 2020 en een overschot van
6,2 miljard EUR in het voordeel van Indonesië is de EU de op twee na grootste
handelspartner van Indonesië. De directe buitenlandse investeringen van de EU in
Indonesië bedroegen 25,8 miljard EUR.
Indonesië heeft in april 2020 tegelijkertijd presidents-, parlements- en regionale
verkiezingen gehouden. Joko Widodo (Indonesische Democratische Partij) keerde
voor een tweede termijn terug. De COVID-19-crisis vormde een grote uitdaging voor
zijn leiderschap en brede populariteit. De regering gaf prioriteit aan de ontwikkeling
van infrastructuur, met de hulp van buitenlandse en particuliere investeringen. De
beleidsvorming was echter vooral gericht op het herstel na de COVID-19-pandemie.
De volgende presidentsverkiezingen zijn gepland voor 2024. President Widodo zal zich
hoogstwaarschijnlijk kandidaat stellen voor een derde ambtstermijn. Het afgelopen jaar
zijn er verschillende kabinetsherschikkingen geweest.
Toen president Widodo aankondigde dat hij van plan was een nieuwe hoofdstad te
bouwen, beloofde hij een schitterende, groene, hoogtechnologische metropolis. De
toekomst van dit project van 30 miljard EUR zal afhangen van het resultaat van de
verkiezingen van februari 2024. De bouw van Nusantara zal naar verwachting duren
tot 2045, het jaar waarin Indonesië honderd jaar onafhankelijk zal zijn. De stad ligt in
Borneo, en brengt aanzienlijke milieukosten met zich mee in een regio die bekend staat
om haar enorme regenwoud en wilde fauna, waaronder orang-oetans en neusapen.
De regering heeft beloofd de rijkdom te herverdelen en de ontwikkeling in andere delen
van Indonesië te bevorderen.
Indonesië is dit jaar voorzitter van de G20. Veel aandacht gaat uit naar het feit dat de
G20-landen verdeeld zijn over de vraag of Rusland recht heeft op een plaats aan de
G20-tafel. Rusland was uitgenodigd voor de top van Bali in november 2022, net als
Oekraïne. President Poetin was echter niet aanwezig en president Zelensky nam deel
via een videoverbinding.
In oktober 2019 heeft het Parlement een resolutie aangenomen over het voorgestelde
nieuwe strafwetboek van Indonesië, waarin het zijn bezorgdheid uitsprak over de
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bepalingen inzake godslastering en overspel, en dat het nieuwe wetboek zou worden
gebruikt tegen minderheden en discriminatie op grond van geslacht, religie en
seksuele oriëntatie mogelijk zou maken. Het voorgestelde nieuwe wetboek leidde tot
demonstraties in het land. Het Parlement toonde zich verheugd over het besluit van
president Widodo om de aanneming van de wet uit te stellen naar aanleiding van de
grootschalige protesten in heel Indonesië waaraan duizenden mensen deelnamen.
D. Myanmar
De EU is een actieve partner geweest bij de overgang van Myanmar naar democratie
en heeft een voortrekkersrol gespeeld in het kader van de inspanningen van de
internationale gemeenschap sinds Myanmar in 2015 begon de democratie en de
betrekkingen met de rest van de wereld te herstellen. Als gevolg van tientallen jaren
van internationaal isolement en sancties is er echter geen formele kaderovereenkomst.
De grondwet van Myanmar, die door een militaire regering werd opgesteld en in 2008 bij
referendum werd aangenomen, beperkt de handelingsvrijheid van de burgerregering
en verleent uitzonderlijke bevoegdheden aan het leger, waaronder de toekenning
van 25 % van de zetels in het parlement en de controle over de belangrijkste
ministeries die bevoegd zijn voor veiligheid en territoriaal bestuur. Er woedt in Myanmar
nog altijd een burgeroorlog, die in 1948 begon. In oktober 2015 werd een staakt-
het-vuren overeengekomen, maar verschillende opstandige etnische groeperingen
sloten zich hier niet bij aan. Er werden vorderingen gemaakt bij de democratische
hervormingen sinds de verkiezingen van 2015, toen Aung San Suu Kyi de functies
van regeringsleider, minister van Buitenlandse Zaken en minister in het kabinet van
de President bekleedde. De meest recente algemene verkiezingen vonden plaats op
8 november 2020. De regerende partij van Aung San Suu Kyi, de Nationale Liga voor
Democratie (NLD), sleepte genoeg parlementszetels in de wacht om een regering te
vormen.
In februari 2021 greep het leger echter bij een staatsgreep de macht en werden
Aung San Suu Kyi, president U Win Myint en andere hooggeplaatste NLD-figuren
gearresteerd wegens vermeende verkiezingsfraude. Legerchef generaal Min Aung
Hlaing werd aangewezen als leider van de militaire junta. Tegen Aung San Suu Kyi
en andere topfiguren van de NLD werden aanklachten ingediend. De gebeurtenissen
hebben geleid tot protesten voor democratie en bij confrontaties met het leger zijn
doden en zwaargewonden gevallen.
De EU heeft, samen met andere internationale actoren, talrijke verklaringen over
Myanmar afgelegd en sancties opgelegd aan de junta en entiteiten die eigendom
zijn van het leger. In februari 2021 heeft de Raad conclusies aangenomen waarin de
militaire staatsgreep werd veroordeeld en werd opgeroepen tot een de-escalatie van
de crisis, het beëindigen van de noodtoestand, het herstel van de legitieme regering
en de onmiddellijke vrijlating van degenen die in verband met de staatsgreep zijn
vastgehouden of gearresteerd. In maart, april en juni 2021 heeft de Raad sancties
opgelegd aan de personen die verantwoordelijk waren voor de militaire staatsgreep en
de sancties uitgebreid tot door het leger gecontroleerde ondernemingen en entiteiten.
In april 2021 legde de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van
de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) een verklaring af over
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de vijfpuntenconsensus die tijdens de bijeenkomst van de Asean-leiders in Indonesië
werd bereikt en waarin steun werd uitgesproken voor de speciale gezant van de Asean.
In oktober 2021 riep de VV/HV Myanmar op om constructief samen te werken met
de Asean. Myanmar bracht echter een persbericht uit waarin het verzoek van de
speciale gezant van de Asean om Aung San Suu Kyi te ontmoeten, werd afgewezen.
In februari 2022 hechtte de Raad zijn goedkeuring aan een vierde sanctiepakket tegen
hooggeplaatste leden en entiteiten van het leger van Myanmar (Tatmadaw), waaronder
de Myanma Oil and Gas Enterprise.
De totale handel tussen de twee partners bedroeg in 2020 3,1 miljard EUR. Myanmar
behoort tot de minst ontwikkelde landen (MOL’s) en profiteert daarom van de
regeling “alles behalve wapens” (EBA), in het kader van het EU-stelsel van algemene
preferenties (SAP). Myanmar valt momenteel onder een procedure van grotere
betrokkenheid, die moet waarborgen dat het land aan de basisvereisten van de SAP-
verordening voldoet. Voor de periode 2014-2020 heeft de EU 688 miljoen EUR voor
Myanmar uitgetrokken. Ondanks de recente staatsgreep heeft de Commissie tot dusver
geaarzeld om handelsbeperkingen in te voeren, wegens de gevolgen voor de bevolking
van Myanmar en de beperkte impact op het leger. Het indicatieve meerjarenprogramma
2021-2027 van de EU is gebaseerd op specifieke prioriteiten voor Myanmar: goed
bestuur, de rechtsstaat, duurzame groei, bijstand aan ontheemden, de Green Deal en
de digitale agenda.
Sinds de militaire staatsgreep van februari 2021 is het aantal doodvonnissen in het land
alarmerend gestegen, maar er werden vermoedelijk geen executies uitgevoerd tot juli
2022, toen de militaire junta van Myanmar melding maakte van de executie van vier
mannen die op grond van de Myanmarese wet inzake terrorismebestrijding van 2014
in beschuldiging waren gesteld.
Volgens de cijfers van de VN bereikte het aantal intern ontheemden in Myanmar in mei
2022 een miljoen. Volgens de meest recente cijfers zijn sinds de staatsgreep meer dan
1 900 mensen door het leger gedood.
Myanmar wordt geconfronteerd met escalerende spanningen tussen de
bevolkingsgroepen. In augustus 2020 werd de vierde bijeenkomst van de Union
Peace Conference ofwel “21st Century Panglong” hervat. Deze vredesconferentie was
bedoeld om conflicten tussen het leger en opstandige etnische groeperingen op te
lossen door een landelijk staakt-het-vuren om te zetten in een duurzame oplossing.
In de democratie-index 2021 neemt Myanmar de 166e plaats in op 167 landen. Er
spelen in het land ernstige mensenrechtenkwesties, met name de vervolging van de
Rohingya in de staat Rakhine. Sinds augustus 2017 zijn meer dan 800 000 Rohingya
naar Bangladesh gevlucht om aan vervolging in Myanmar te ontkomen. In augustus
2019 weigerden duizenden vluchtelingen, uit angst voor hun veiligheid, de door
Bangladesh, Myanmar en de VN geïnitieerde poging tot repatriëring. Het Parlement
heeft de mensenrechtenschendingen ten aanzien van de Rohingya veroordeeld
in zijn resolutie van september 2019. In februari 2021 heeft het Parlement een
resolutie aangenomen waarin de militaire machtsovername en de schending van de
mensenrechten krachtig worden veroordeeld en waarin de junta wordt opgeroepen
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de burgerregering opnieuw te installeren en alle personen die worden vastgehouden
onmiddellijk vrij te laten.
In oktober 2021 heeft het Parlement een resolutie aangenomen waarin de schendingen
van de mensenrechten, de aanhoudende discriminatie van etnische minderheden en
het gebruik van geweld door de junta tegen haar burgers, alsook de militaire aanval op
medisch personeel en medische faciliteiten werden veroordeeld. Het Parlement heeft
er tevens bij Myanmar op aangedrongen samen te werken met de speciale gezant van
de Asean en heeft de Raad verzocht gerichte sancties te blijven opleggen aan degenen
die verantwoordelijk zijn voor de militaire staatsgreep van februari 2021.
In maart 2022 heeft het Parlement een resolutie aangenomen over Myanmar, één jaar
na de staatsgreep, waarin het zijn standpunt ten aanzien van Myanmar heeft bevestigd.
De EU heeft een bijkomend bedrag van 1 miljoen EUR verstrekt aan het onafhankelijk
onderzoeksmechanisme van de VN voor Myanmar, een groep die in 2018 door de VN-
Mensenrechtenraad is opgericht om bewijsmateriaal over mensenrechtenschendingen
te verzamelen.
E. Filipijnen
De partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst (PSO) tussen de EU en de
Filipijnen werd in 2011 ondertekend en trad in maart 2018 in werking. Tijdens de eerste
bijeenkomst van de Gemengde Commissie, die plaatsvond in Brussel op 28 januari
2020, werden gespecialiseerde subcommissies ingesteld, waardoor de Filipijnen en
de EU het volledige potentieel voor samenwerking kunnen aanboren, met het doel de
bilaterale betrekkingen naar een hoger plan te tillen en de banden aan te halen. Voorts
hebben de Filipijnen in augustus 2021 de rol van Asean-coördinator voor de dialoog
met de EU op zich genomen tot 2024.
Tijdens de tweede bijeenkomst van de Gemengde Commissie in april 2022 werd de
lopende bilaterale samenwerking in het kader van de PSO geëvalueerd. Met betrekking
tot regionale ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, zoals het geschil over de
Zuid-Chinese Zee, waren de EU en de Filipijnen het erover eens dat vreedzame en
inclusieve oplossingen voor conflicten moeten worden gevonden, met inachtneming
van de beginselen van het internationaal recht en het Handvest van de Verenigde
Naties. Beide delegaties bespraken de aanneming van de desbetreffende resoluties
tijdens de speciale noodzitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties over Oekraïne en de Mensenrechtenraad, waarin de Russische agressie tegen
Oekraïne werd veroordeeld.
De EU is een belangrijke donor voor de Filipijnen: tijdens de periode 2014-2020 heeft
de EU 325 miljoen EUR uitgetrokken. Deze steun was met name bedoeld voor de
rechtsstaat en inclusieve groei. In het kader van het indicatieve meerjarenprogramma
2021-2027 van de EU zal de algemene samenwerking met de EU worden voortgezet.
De bilaterale handel in goederen tussen de EU en de Filipijnen bedroeg in 2020
12,3 miljard EUR, wat betekent dat de EU de op drie na grootste handelspartner
van de Filipijnen is, goed voor 8,4 % van de totale handel van het land in 2020.
De onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord tussen de EU en de Filipijnen
zijn in december 2015 gestart en de eerste ronde vond in mei 2016 plaats. Er
werd onderhandeld over een breed scala van onderwerpen, waaronder tarieven, niet-
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tarifaire belemmeringen voor de handel en handel in diensten en investeringen, alsook
aan handel gerelateerde aspecten van overheidsopdrachten, intellectuele eigendom,
mededinging en duurzame ontwikkeling.
In mei 2016 won Rodrigo Duterte de presidentsverkiezingen en nam hij controversiële
maatregelen tegen de drugshandel: zijn oproep om drugshandelaars dood te schieten,
heeft geleid tot schendingen van de mensenrechten. Ondanks verdeeldheid over de
kwestie omtrent de Zuid-Chinese Zee (de Filipijnen is een van de Asean-staten die
delen van deze zee claimen) heeft Duterte het roer van het buitenlands beleid van de
Filipijnen omgegooid door een nieuwe alliantie aan te gaan met China en Rusland.
De EU heeft het vredesproces voor Mindanao gesteund en is ingenomen met het
vreedzame verloop van het referendum begin 2019.
De EU maakt zich steeds meer zorgen over mensenrechtenschendingen, met name
de buitengerechtelijke executies in het kader van de oorlog tegen drugs en de
antiterreurwet die in juli 2020 is aangenomen. Aangezien de Filipijnen sinds december
2014 genieten van handelspreferenties in het kader van de SAP+-regeling van de EU,
heeft de EU de Filipijnen herinnerd aan de toezegging om 27 internationale verdragen
inzake mensenrechten en arbeidsrechten te ratificeren en uit te voeren, zoals vermeld
in de SAP+-overeenkomst.
In een resolutie van september 2020 heeft het Parlement er bij de EU en de lidstaten
op aangedrongen onmiddellijk procedurele stappen te ondernemen die tot de tijdelijke
intrekking van de SAP+-preferenties kunnen leiden. Tot dusver is aan dit verzoek geen
gevolg gegeven.
In mei 2022 vonden er presidentsverkiezingen plaats. De nieuwe president van de
Filipijnen is Ferdinand “Bongbong” Marcos. De nieuwe vicepresident, Sara Duterte, is
de dochter van de uittredende president. Tijdens zijn inhuldigingstoespraak op 30 juni
2022 beloofde president Ferdinand Marcos prioriteit te geven aan beleidsdoelstellingen
voor de korte termijn op het gebied van landbouw, infrastructuur en investeringen.
Tegelijkertijd zal de concurrentie tussen Japan en China over de ondersteuning van de
ambitieuze plannen voor nieuwe spoorwegen waarschijnlijk toenemen. In tegenstelling
tot Duterte wil Marcos een evenwichtiger diplomatie tussen Peking en Washington
nastreven. President Ferdinand Marcos zal naar verwachting deelnemen aan de EU-
Asean-top die in december 2022 in Brussel wordt gehouden.
In februari 2022 heeft het Parlement een resolutie aangenomen waarin het de
duizenden buitengerechtelijke executies en andere ernstige schendingen van de
mensenrechten in verband met president Rodrigo Dutertes “oorlog tegen drugs”
krachtig veroordeelt. De leden veroordeelden ook alle vormen van intimidatie en
geweld tegen degenen die beschuldigingen van dergelijk misbruik in het land aan het
licht willen brengen. De Asean-parlementsleden voor de mensenrechten riepen ook op
tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van de Filipijnse senator Leila De
Lima, een van de felste critici van voormalig president Duterte.
F. Vietnam
De betrekkingen tussen de EU en Vietnam zijn gebaseerd op de partnerschaps- en
samenwerkingsovereenkomst die in 2016 is gesloten. Voor de periode 2014-2020
werd in totaal 400 miljoen EUR aan het land toegekend, waarbij de nadruk lag op
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goed bestuur, energie en de klimaatverandering, met name in de Mekong-delta. Het
indicatieve meerjarenprogramma 2021-2027 van de EU voor Vietnam heeft betrekking
op cruciale kwesties en belangrijke sectoren voor het land.
De EU en Vietnam hebben in juni 2019 een vrijhandelsovereenkomst en een
investeringsbeschermingsovereenkomst ondertekend. Vervolgens heeft het Parlement
in februari 2020 zijn goedkeuring gehecht aan beide overeenkomsten, en in augustus
2020 is de vrijhandelsovereenkomst in werking getreden. Het vrijhandelsakkoord
houdt in dat 65 % van alle invoerrechten op EU-goederen die naar Vietnam worden
geëxporteerd, met onmiddellijke ingang wordt opgeheven. Van de invoerrechten
op goederen die uit Vietnam naar de EU worden geïmporteerd, wordt 71 %
opgeheven. De Commissie internationale handel van het Europees Parlement
houdt toezicht op de tenuitvoerlegging van de vrijhandelsovereenkomst. De
investeringsbeschermingsovereenkomst zal in werking treden zodra zij door alle EU-
lidstaten is geratificeerd.
In 2020 bedroeg de handel in goederen tussen de EU en Vietnam 43,2 miljard EUR.
De buitenlandse directe investeringen vanuit de EU in Vietnam bedroegen in 2019
6,1 miljard EUR.
In oktober 2019 hebben de EU en Vietnam een deelnamekaderovereenkomst
gesloten die het wettelijke kader vaststelt voor de deelname van Vietnam aan de
crisisbeheersingsoperaties van de EU.
De algemene mensenrechtensituatie in Vietnam is verslechterd, een trend die nog
is verergerd door de COVID-19-pandemie. Hetzelfde geldt voor de vrijheid van
meningsuiting in het land. Er wordt hardhandiger opgetreden tegen afwijkende
meningen en het aantal arrestaties voor staatsvijandige activiteiten neemt toe.
In 2020 werden tientallen vervolgingen wegens activisme ingesteld, werden
journalisten gearresteerd en werden de gevangenisstraffen op grond van de nationale
veiligheidswetten verhoogd. Vietnam is een communistische eenpartijstaat zonder
politieke vrijheid. In mei 2021, midden in de COVID-19-pandemie, heeft het land
parlementsverkiezingen gehouden voor de 15e Nationale Vergadering en de lokale
volksraden. De Vietnamese Communistische Partij (VCP) heeft de verkiezingen
gewonnen en houdt de volledige controle over de media en het verkiezingsproces.
Er is immers geen onafhankelijke instantie die toezicht houdt op de stembusgang.
Bij het volledig door de staat gecontroleerde verkiezingsproces werden 64 van de
75 zelfbenoemde kandidaten geëlimineerd en werden twee onafhankelijke kandidaten
gearresteerd.
Vietnam is een van de beste voorbeelden van een land dat van een slecht
functionerend communistisch economisch stelsel is overgegaan naar een open,
marktgerichte economie. Het is een van de snelst groeiende landen in de Asean-regio,
met een gemiddelde bbp-groei van bijna 7 % tussen 2010 en 2020.
In januari 2021 heeft het Parlement een resolutie aangenomen over Vietnam,
waarin werd opgeroepen tot de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle
mensenrechtenverdedigers en journalisten, en waarin het misbruik van repressieve
wettelijke bepalingen die de grondrechten en fundamentele vrijheden beperken,
werd veroordeeld. In de resolutie werd de regering ook verzocht onafhankelijke
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mediakanalen toe te staan hun werk te doen, en werd aangedrongen op de instelling
van een onafhankelijk mechanisme om toezicht te houden op de mensenrechten. In
2021 nam Vietnam de 175e plaats in van de 180 landen op de Wereldindex voor
persvrijheid.
De leider van de communistische partij van Vietnam, Nguyễn Phú Trọng, heeft tijdens
de meer dan tien jaar dat hij aan de macht is een strikt anticorruptiebeleid ontwikkeld.
In juni 2022 werden de minister van Volksgezondheid van het land, Nguyễn Thanh
Long en de burgemeester van Hanoi Chu Ngọc Anh, ontslagen en gearresteerd op
beschuldiging van fraude met COVID-19-testkits ten belope van 169 miljoen EUR. Ook
andere hooggeplaatste ambtenaren werden gearresteerd. Vietnam kon zijn positie op
de corruptieperceptie-index 2021 van Transparency International, waar het op de 87e
plaats staat van 180 landen, met meer dan 30 plaatsen verbeteren.
G. Thailand
Het partnerschap tussen de EU en Thailand is gebaseerd op de kaderovereenkomst
van 1980, en de samenwerking tussen de EU en Thailand is gebaseerd op de in
1980 ondertekende samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Asean. De
onderhandelingen over een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst (PSO)
tussen de partijen werden in maart 2013 afgerond, maar de ondertekening van de
overeenkomst werd na de militaire staatsgreep van 2014 opgeschort.
Op 2 september 2022 hebben de EU en Thailand de laatste hand gelegd aan de
tekst van de PSO tussen de EU en Thailand, waarmee het onderhandelingsproces
werd afgesloten. De PSO zal de politieke dialoog en samenwerking op een groot
aantal beleidsterreinen versterken, waaronder milieu, energie, klimaatverandering,
vervoer, wetenschap en technologie, handel, werkgelegenheid en sociale zaken,
mensenrechten, onderwijs, landbouw, non-proliferatie, terrorismebestrijding, de
bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad, alsook migratie en cultuur.
Er worden ook stappen ondernomen om de onderhandelingen over een ambitieuze
en brede vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Thailand te hervatten. De
onderhandelingen werden in augustus 2021 hervat, nadat de gesprekken in 2014 als
gevolg van de militaire staatsgreep waren stopgezet. De EU is een van de grootste
uitvoermarkten voor Thailand, en Thailand is een van de belangrijkste handelspartners
van de EU binnen de Asean. In 2020 bedroeg de bilaterale handel 29 miljard EUR. De
Thaise minister van Handel en EU-tegenhangers hebben de handelsbesprekingen in
juni 2021 hervat.
Sinds 2014 heeft het leger de oppositie onderdrukt door de krijgswet op te leggen, en
er is melding gemaakt van mensenrechtenschendingen. Koning Maha Vajiralongkorn
werd in mei 2019 gekroond. In maart 2019 won de promilitaire partij de algemene
verkiezingen, hoewel er klachten zijn geuit over manipulatie van de verkiezingen.
Prayuth Chan-ocha, die van 2014 tot 2019 al premier was in het kader van de Nationale
Raad voor vrede en orde, werd in juni 2019 tot premier benoemd. Hoewel de junta
officieel sinds juli 2019 niet meer aan de macht is, heeft het leger nog steeds invloed
op de regering.
Het Thaise grondwettelijk hof had eerder besloten premier Prayuth Chan-ocha uit
zijn ambt te ontzetten, omdat hij de grenzen van zijn ambtstermijn zou hebben
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overschreden, acht jaar nadat hij in 2014 door een staatsgreep aan de macht was
gekomen. In de definitieve uitspraak van het grondwettelijk hof van 30 september 2022
werd echter geoordeeld dat premier Prayuth Chan-ocha de maximale ambtstermijn van
acht jaar niet had bereikt.
Bij protesten tegen de militaire regering worden onder meer hervormingen van de
Thaise monarchie geëist. De eerste golf van protesten brak in februari 2020 los naar
aanleiding van het besluit van het Thaise grondwettelijk hof om de Future Forward-
partij te ontbinden, een oppositiepartij die een grote populariteit onder jongeren geniet
en bij de verkiezingen in maart 2019 het op twee na hoogste aantal zetels in het
Huis van Afgevaardigden behaalde. De Thaise regering riep in oktober 2020 de
noodtoestand uit, die haar het recht gaf een avondklok in te stellen en de krijgswet
op te leggen. In september 2021 verlengde de Thaise regering de noodtoestand
voor de veertiende achtereenvolgende keer, tot eind november 2021. Ondanks het
grote aantal COVID-19-besmettingen kondigde de premier van Thailand op 11 oktober
2021 plannen aan om het land vanaf november 2021 opnieuw open te stellen
voor gevaccineerde bezoekers uit bepaalde landen. Hoewel de verlenging van de
noodtoestand en het toenemende aantal vervolgingen wegens majesteitsschennis
tegen manifestanten de protesten hebben afgeremd, blijft de door studenten geleide
beweging zich geregeld manifesteren.
In januari 2020 is Thailand in Kuala Lumpur officieel een vredesproces aangegaan met
opstandelingengroepen in de zuidelijke provincies met een islamitische meerderheid.
Maleisië fungeerde als bemiddelaar bij de onderhandelingen. Ondanks de afkondiging
van een staakt-het-vuren in april 2020 hebben zich in 2021 en 2022 nog enkele
bomaanslagen voorgedaan.
In september 2021 heeft het Thaise parlement zijn initiële goedkeuring gehecht aan een
wet inzake bescherming tegen en bestrijding van foltering en gedwongen verdwijning,
nadat de invoering van de wet 14 jaar lang was tegengehouden na de ondertekening
door Thailand, in 2007, van het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke
en onterende behandeling of bestraffing. Het Parlement heeft met betrekking tot
Thailand verschillende resoluties over mensenrechten, migrerende werknemers en
arbeidsrechten aangenomen.
H. Cambodja
De betrekkingen tussen de EU en Cambodja begonnen met de
samenwerkingsovereenkomst van 1977. De EU is de belangrijkste donor van het
land en heeft in de periode 2014-2020 410 miljoen EUR uitgetrokken om het bestuur
en de rechtsstaat te bevorderen en het Rode Khmer-tribunaal te steunen. Het
indicatieve meerjarenprogramma 2021-2027 van de EU voor Cambodja voorziet in
510 miljoen USD aan steun voor Cambodja om het land te helpen zijn economische
ontwikkeling een impuls te geven. In 2020 bedroeg de totale waarde van de handel in
goederen tussen de twee partners 4,3 miljard EUR. De EU is de op twee na grootste
handelspartner van Cambodja, na China en de VS, goed voor 10,6 % van de totale
handel van het land.
Als gevolg van jaren van burgeroorlog is Cambodja vandaag de dag een van de
armste landen in Zuidoost-Azië. Na de vredesakkoorden van Parijs van 1991 stelde
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Cambodja in 1993 een grondwet vast waarmee de basis werd gelegd voor een liberale
meerpartijendemocratie. In februari 2018 heeft de Raad conclusies over Cambodja
aangenomen naar aanleiding van de politieke ontwikkelingen en de aanhoudende
verslechtering van de democratie.
Premier Hun Sen en zijn regerende Cambodjaanse Volkspartij (CPP) wonnen in juli
2018 de algemene verkiezingen, maar de oppositie stelt dat de verkiezingen niet vrij
en eerlijk zijn verlopen. De leider van de oppositiepartij CNRP (Cambodia National
Rescue Party), Kem Sokha, werd in september 2017 gearresteerd en Sam Rainsy,
voormalig leider van de CNRP, bevindt zich sinds 2015 in zelfgekozen ballingschap.
De CNRP is in november 2017 ontbonden. In maart 2021 is Sam Rainsy door de
stedelijke rechtbank van Phnom Penh veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf wegens
een vermeend complot om de regering van premier Hun Sen omver te werpen. Het
is hem ook verboden te stemmen en zich kandidaat te stellen voor verkiezingen.
Acht andere voormalige CNRP-politici werden bij verstek veroordeeld tot langdurige
gevangenisstraffen.
In februari 2020 heeft de Commissie besloten om een deel van de tariefpreferenties
die Cambodja in het kader van de EBA-regeling genoot, in te trekken vanwege
ernstige en systematische schendingen van de mensenrechten zoals die verankerd
zijn in het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. De
desbetreffende verordening trad in augustus 2020 in werking. De economie van
Cambodja is afhankelijk van internationale hulp en kledingexport en is zeer gevoelig
voor veranderingen in de loonkosten. Het intrekken van de tariefpreferenties, waarna
de standaard EU-rechten weer golden, heeft vooral de kleding- en schoenensector
getroffen. Het ingetrokken bedrag komt neer op ongeveer een vijfde van de
1 miljard EUR van de jaarlijkse export van Cambodja naar de EU.
In september 2017 nam het Parlement een resolutie aan waarin de Cambodjaanse
regering werd opgeroepen om de politiek gemotiveerde vervolging van Kem Sokha te
beëindigen. In september 2018 nam het Parlement een tweede resolutie aan met de
oproep alle aanklachten tegen Kem Sokha in te trekken.
In maart 2021 nam het Parlement een resolutie aan waarin de toenemende
schendingen van de mensenrechten in Cambodja en de repressie onder het mom van
bescherming tegen COVID-19 werden veroordeeld. Ook werden de veiligheidstroepen
opgeroepen om zich te onthouden van onnodig en buitensporig geweld tegen
vreedzame demonstranten en een einde te maken aan alle vormen van intimidatie,
met inbegrip van gerechtelijke pesterijen.
In februari 2022 heeft de regering besloten de inwerkingtreding van een controversiële
“nationale internetgateway”, waardoor al het internetverkeer in het land via een firewall
naar Chinees model zou worden geleid, uit te stellen. De regering weet het uitstel aan
door de pandemie veroorzaakte vertragingen en ontkende dat het was beïnvloed door
ernstige kritiek van pleitbezorgers van de vrije meningsuiting.
Een Cambodjaanse rechtbank veroordeelde 20 politici en activisten van de oppositie
in een proces dat door Human Rights Watch werd omschreven als “een heksenjacht”.
Tot de in maart 2022 veroordeelde personen behoren ook de in ballingschap levende
oppositieleiders Sam Rainsy, Eng Chai Eang, Mu Sochua en anderen. Het Europees
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Parlement heeft gevraagd de vonnissen onvoorwaardelijk nietig te verklaren. In mei
2022 heeft het Parlement een resolutie aangenomen over het harde optreden tegen
de politieke oppositie in Cambodja.
I. Singapore
De EU en Singapore werken nauw samen op het gebied van handel, wetenschap en
technologie. In februari 2019 hebben de EU en Singapore drie overeenkomsten “van de
nieuwe generatie” geratificeerd: de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst
tussen de EU en Singapore (EUSPCA), de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU
en Singapore (EUSFTA), en de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU
en Singapore (EUSIPA). De vrijhandelsovereenkomst met Singapore is in november
2019 in werking getreden. Deze overeenkomsten hebben tot doel de politieke,
economische en handelsbetrekkingen te bevorderen, en zullen de douanerechten
aanzienlijk verlagen. Technische en niet-tarifaire belemmeringen voor de handel in
goederen worden in een groot aantal sectoren opgeheven.
In 2021 bedroeg de handel in goederen tussen de EU en Singapore 42,9 miljard EUR.
Dit is een stijging van 4,5 % ten opzichte van 2020. De EU-uitvoer naar Singapore
bedroeg 27,3 miljard EUR, terwijl de invoer uit Singapore 15,6 miljard EUR bedroeg.
Singapore was in 2021 wereldwijd de 20e handelspartner van de EU op het gebied
van goederen. De handel in diensten tussen de EU en Singapore bedroeg 50,3 miljard
EUR in 2020, wat betekent dat de EU de vijfde handelspartner van Singapore is wat de
handel in diensten betreft. De totale bilaterale handel tussen de EU en Singapore, voor
zowel goederen als diensten, bedroeg in 2020 91 miljard EUR, waarmee Singapore
de grootste handelspartner van de EU in de Asean is, en haar 11e handelspartner
wereldwijd.
Singapore blijft een belangrijke bestemming voor buitenlandse directe investeringen
uit de EU. Eind 2020 bedroegen de buitenlandse directe investeringen van de EU
in Singapore 255,6 miljard EUR, een stijging van 15,4 % ten opzichte van 2019.
Singapore was wereldwijd de zevende bestemming van de EU voor buitenlandse
directe investeringen en de grootste investeringsbestemming in de Asean. Omgekeerd
bedroegen de buitenlandse directe investeringen van Singapore in de EU in 2020
150 miljard EUR, een aanzienlijke stijging van 26,6 % ten opzichte van 2019.
Begin december 2021 hebben de EU en Singapore gesprekken gevoerd over de
versterking van de bilaterale digitale handel, onder meer door een alomvattend digitaal
partnerschap tussen de EU en Singapore te bevorderen en de samenwerking op het
gebied van artificiële intelligentie en datagovernance te versterken.
In juli 2020 vonden in Singapore algemene verkiezingen plaats. De partij van Lee Hsien
Loong, de People’s Action Party (PAP), behaalde 83 van de 93 parlementszetels. De
grootste oppositiepartij, de Workers’ Party, behaalde met 10 zetels het beste resultaat
tot op heden. De PAP heeft nog nooit een verkiezing verloren en bestuurt de stadstaat
sinds 1959. Premier Lee Hsien Loong had lang geleden al toegezegd dat hij de macht
zou overdragen voordat hij in 2022 70 werd. In april 2021 kondigde vicepremier Heng
Swee Keat, die als Lee Hsien Loongs opvolger was aangewezen, aan dat hij een stap
opzij zou zetten. Lawrence Wong werd de nieuwe leider van de regerende PAP en
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bijgevolg vicepremier, en wordt geacht premier Lee Hsien Loong op te volgen bij de
volgende algemene verkiezingen die gepland zijn voor 2025.
De belangrijkste prioriteit van premier Lee Hsien Loong was het aanpakken van de
COVID-19-pandemie, de daaruit voortkomende economische problemen en het herstel
van het land. In oktober 2021 kondigde de regering aan dat Singapore vanaf die maand
zonder quarantainemaatregelen zou worden opengesteld voor volledig gevaccineerde
personen uit acht landen, waaronder een aantal EU-landen.
Eveneens in oktober 2021 hechtte het parlement van Singapore zijn goedkeuring aan
de Foreign Interference (Countermeasures) Act, met het doel buitenlandse inmenging
in de binnenlandse politiek tegen te gaan. Het Europees Parlement ondersteunt het
werk van maatschappelijke organisaties en heeft aangedrongen op de afschaffing van
de doodstraf.
In juni 2022 heeft de minister van Financiën en vicepremier Lawrence Wong een
steunpakket van 1,1 miljard dollar aangekondigd om de druk op de kosten van het
levensonderhoud te beperken. Wong verklaarde dat het initiatief specifiek bedoeld was
om mensen met een laag inkomen te helpen, aangezien Singapore te kampen heeft
met een hoge inflatie. De belangrijkste oorzaken van de prijsstijgingen zijn de verstoring
van de mondiale toeleveringsketens, de hoge grondstoffenprijzen en de Russische
invasie in Oekraïne. Singapore heeft zijn monetair beleid sinds oktober 2021 driemaal
aangescherpt.
J. Brunei
Sultan Hassanal Bolkiah staat aan het hoofd van het land, maar prins Billah Bolkiah
neemt steeds meer taken over. Van enige politieke liberalisering is geen sprake. In
2014 werd het strafrecht hervormd en werden er op de sharia gebaseerde bepalingen
ingevoerd. In april 2019 werd een strafwetboek vastgesteld waarbij nieuwe straffen
werden opgelegd, zoals dood door steniging voor mensen die seks hebben met iemand
van hetzelfde geslacht en mensen die overspel plegen, en de amputatie van ledematen
voor diefstal. Naar aanleiding van de wereldwijde kritiek heeft Brunei een moratorium
afgekondigd op de doodstraf.
De EU werkt aan de verbetering van de betrekkingen met Brunei, maar er
bestaat geen kaderovereenkomst. Onderhandelingen over een partnerschaps- en
samenwerkingsovereenkomst (PSO) tussen de EU en Brunei zijn ingezet en betreffen
allerlei politieke en economische gebieden. In 2020 bedroeg de totale handel in
goederen tussen Brunei en de EU 153 miljoen EUR, met een overschot van 142
miljoen EUR in het voordeel van de EU. De handel tussen de EU en Brunei bestaat
voornamelijk uit machines, motorvoertuigen en chemicaliën.
De betrekkingen tussen de EU en Brunei verlopen voornamelijk via de Asean, waarvan
Brunei in 2021 het voorzitterschap op zich nam met als thema “We Care, We Prepare,
We Prosper”. In augustus 2021 werd de viceminister van Buitenlandse Zaken van
Brunei Erywan Yusof benoemd tot speciaal gezant van de Asean voor Myanmar, die
zal optreden als bemiddelaar met de junta van Myanmar.
In april 2019 heeft het Parlement een resolutie aangenomen waarin het de
inwerkingtreding van het sharia-strafwetboek ten stelligste veroordeelde. Het
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herhaalde ook zijn veroordeling van de doodstraf en onderstreepte dat de bepalingen
van het sharia-strafwetboek een schending vormen van de verplichtingen van Brunei
op grond van de internationale mensenrechtenwetgeving.
De spanningen tussen China en de Zuidoost-Aziatische landen die eisers zijn in de
territoriale geschillen in de Zuid-Chinese Zee zijn in 2022 toegenomen. Hoewel Brunei
er tot dusver het zwijgen toe deed, heeft het land in juli 2022 voor het eerst een
unilaterale verklaring over de Zuid-Chinese Zee afgelegd, als land met concurrerende
vorderingen. In zijn beleid inzake het geschil over de Zuid-Chinese Zee gaat Brunei
echter de confrontatie met China uit de weg, uit angst de bilaterale economische
banden te beschadigen.
De Sultan van Brunei heeft in juni 2022 een vroege herschikking van de regering
aangekondigd. De Sultan behoudt de functie van premier, samen met de portefeuilles
defensie, buitenlandse zaken, financiën en economie. Voor het eerst werd een vrouw
benoemd tot minister (van onderwijs).
K. Laos
De betrekkingen tussen de EU en Laos zijn gebaseerd op de
samenwerkingsovereenkomst van 1997. De EU heeft voor de periode 2016-2020 ruim
500 miljoen EUR aan Laos toegekend ter ondersteuning van het achtste nationale plan
voor sociaaleconomische ontwikkeling, dat gericht was op het tot stand brengen van
meer economische groei met als algemene doelstelling om tegen 2020 niet meer tot
de minst ontwikkelde landen te behoren. In maart 2021 heeft de EU, in partnerschap
met de Wereldgezondheidsorganisatie, 2,8 miljoen EUR beschikbaar gesteld voor
het gezondheidsstelsel van Laos, om de paraatheid en responscapaciteit ervan voor
COVID-19 en andere pandemieën te versterken.
In oktober 2021 kon het land, dankzij de steun van de EU, UNICEF en het wereldwijde
partnerschap voor onderwijs (Global Partnership for Education), zijn eerste nationale
platform voor digitaal onderwijs en digitaal lanceren om tijdens de COVID-19-pandemie
afstandsonderwijs voor studenten en leerkrachten te faciliteren. Het indicatieve
meerjarenprogramma 2021-2027 van de EU voor Laos voorziet in een totale indicatieve
toewijzing van 83 miljoen EUR voor de eerste fase 2021-2024.
De EU is de op drie na grootste handelspartner van Laos (na Thailand, China en
Vietnam), goed voor 3,6 % van de totale handel van het land. De handel tussen de
EU en Laos bedroeg 436 miljoen EUR in 2020. Ondanks economische hervormingen
is het land nog altijd arm en afhankelijk van internationale hulp. Als een van de minst
ontwikkelde landen profiteert Laos van de “alles behalve wapens”-handelsregeling van
de EU.
Laos is een eenpartijstaat. Sinds het einde van de burgeroorlog in 1975 is de macht
in handen van de Revolutionaire Volkspartij van Laos (Laos People’s Revolutionary
Party, LPRP), die het land met ijzeren hand regeert en geen oppositie duldt. In februari
2021 hield Laos parlementsverkiezingen voor zijn negende Nationale Vergadering,
die 164 zetels telt, waarvan er 158 naar de regerende LPRP gingen en 6 naar
onafhankelijke kandidaten. Tijdens de opening van de Nationale Vergadering in maart
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2021 werd Thongloun Sisoulith, de secretaris-generaal van de regerende LPRP die
eerder sinds april 2016 premier was, verkozen tot president van Laos.
Momenteel spant Laos zich in om de banden met China en de Asean aan te halen,
met het doel meer investeringen aan te trekken. De economische hervormingen
hebben tot duurzame economische groei geleid (ruim 7 % sinds 2014). De COVID-19-
pandemie heeft deze inspanningen gedwarsboomd, met aanzienlijke gevolgen voor
de economische groei, die volgens ramingen in 2020 tot tussen -0,6 en -2,4 % is
afgenomen.
De EU hecht bijzonder belang aan de mensenrechtensituatie in het land, waaronder de
benarde situatie van degenen die door de bouw van enorme dammen in de Mekong-
rivier ontheemd zijn geraakt. Begin december 2021 werd in het kader van het “Nieuwe
Zijderoute”-initiatief van Peking een nieuwe spoorlijn van 414 kilometer geopend die
China met de hoofdstad Vientiane verbindt en die bijna een derde van het jaarlijkse
bbp van Laos heeft gekost.
Tijdens de conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie in Genève heeft de
EU Laos opgeroepen om het probleem van de seksuele uitbuiting van kinderen
aan te pakken. In juli 2022 heeft de EU haar bezorgdheid geuit over het gebrek
aan vooruitgang bij het aanpakken van langdurige mensenrechtenschendingen in
Laos en heeft zij er bij de autoriteiten op aangedrongen te voldoen aan de
mensenrechtenverplichtingen van het land in het kader van de Internationale Federatie
voor de mensenrechten (FIDH) en de daarbij aangesloten organisatie Lao Movement.
De twee organisaties hebben een briefingdocument uitgebracht met een samenvatting
van de ontwikkelingen op het gebied van de mensenrechten in Laos. De meest recente
mensenrechtendialoog tussen de EU en Laos vond in juli 2022 plaats.
L. Maleisië
De EU en Maleisië hebben in december 2015 de onderhandelingen over
een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst (PSO) afgerond. De
onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord tussen de EU en Maleisië zijn
in april 2012 na zeven ronden op verzoek van Maleisië opgeschort. In maart
2017 heeft de Raad de Commissie en de hoge vertegenwoordiger verzocht de
voorgestelde overeenkomst te herzien en te wijzigen in een gemengde overeenkomst.
De EU en Maleisië bespraken de invoeging van nieuwe bepalingen en kwamen
hierover tot een princiepsakkoord, zodat de ondertekening van de overeenkomst
naar verwachting binnenkort kan plaatsvinden. Momenteel wordt onderhandeld
over twee overeenkomsten: een vrijhandelsovereenkomst en een vrijwillige
partnerschapsovereenkomst met betrekking tot wetshandhaving, governance en
handel in de bosbouw. In mei 2022 heeft de Commissie het eindverslag van de
duurzaamheidseffectbeoordeling ter ondersteuning van de onderhandelingen over de
vrijhandelsovereenkomst gepubliceerd.
De EU is een belangrijke handelspartner en een grote investeerder in Maleisië,
waarvan de opkomende economie de EU aantrekkelijke handelsmogelijkheden biedt.
De handel tussen de EU en Maleisië neemt toe en is sinds 2010 met meer dan 50 %
gegroeid. In 2020 was Maleisië de 20e handelspartner van de EU, terwijl de EU de
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vijfde handelspartner van Maleisië was. Maleisië is de op twee na grootste Asean-markt
voor de EU, na Singapore en Vietnam.
De EU was in 2021 goed voor 8,1 % van de totale handel van Maleisië. De EU-
invoer uit Maleisië is geleidelijk toegenomen tot 29,2 miljard EUR in 2021, terwijl de
EU-uitvoer naar Maleisië 11,8 miljard EUR bedroeg. Het totale handelsoverschot van
Maleisië met de EU is in de loop der jaren gestaag toegenomen tot 17,4 miljard EUR in
2021. Als gevolg van het liberaliseringsbeleid van Maleisië en de vooruitzichten voor
een vrijhandelsovereenkomst, zijn de buitenlandse directe investeringen van de EU
in Maleisië gestegen tot 27,8 miljard EUR in 2020. De bilaterale handel tussen de
EU en Maleisië wordt gedomineerd door industrieproducten, die goed zijn voor meer
dan 90 % van de handel. In maart 2019 kondigde de Commissie aan dat het gebruik
van palmolie in vervoersbrandstoffen geleidelijk aan moest worden stopgezet op basis
van de richtlijn hernieuwbare energie, waarin een streefcijfer van 32 % duurzame bio-
energie is opgenomen. Indonesië en Maleisië protesteerden hiertegen en dienden een
klacht in bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO). In januari 2021 volgde Maleisië, de
op een na grootste producent van palmolie ter wereld, het voorbeeld van Indonesië
en diende bij de WTO een klacht in over de EU-regels inzake biobrandstoffen. In
januari 2021 kondigde de Maleisische regering aan dat zij juridische stappen zou
ondernemen tegen de EU-lidstaten Frankrijk en Litouwen omdat die landen het gebruik
van biobrandstoffen op basis van palmolie beteugelen. Ondanks het feit dat de EU het
verzoek van Maleisië om een panel over het geschil over biobrandstoffen in te stellen in
april 2021 had afgewezen, hechtte de WTO in mei 2021 uiteindelijk haar goedkeuring
aan het verzoek van Maleisië om een panel in te stellen om de EU-wetgeving te
onderzoeken. In oktober 2021 nam de Raad van de EU conclusies aan over de
herziene EU-lijst van jurisdicties die niet-coöperatief zijn op belastinggebied. Maleisië
werd voor het eerst toegevoegd aan de grijze lijst van Bijlage II. Hoewel palmolie in
de onderhandelingen over een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Maleisië als
een belangrijke kwestie wordt beschouwd, vertegenwoordigt palmolie in feite minder
dan 5 % van de EU-invoer uit Maleisië. Uit statistieken van de Maleisische Raad voor
palmolie van 2019 blijkt ook dat de beperkingen van de EU op palmolie slechts een
impact zullen hebben op 0,04 % van de jaarlijkse productie van Maleisië. De Russische
invasie in Oekraïne heeft echter geleid tot een wereldwijd tekort aan spijsolie, hetgeen
Maleisië zou kunnen helpen om weer een marktaandeel voor palmolie in de EU te
verwerven. Zoals de Maleisische minister van plantage-industrie en grondstoffen in
mei 2022 heeft opgemerkt, zal de vraag van de EU naar spijsolie wereldwijd naar
verwachting in de nabije toekomst toenemen als gevolg van de krappe zonnebloem-
en sojaolievoorraden.
De Maleisische coalitie Barisan Nasional (BN), die de United Malays National
Organisation (UMNO) omvat, werd in mei 2018 voor het eerst verslagen bij de
landelijke verkiezingen. Premier Mahathir Mohamad, leider van de Alliance of Hope,
nam de plaats in van Najib Razak, die een gevangenisstraf van twaalf jaar boven
het hoofd hing, afhankelijk van de uitkomst van de lopende beroepsprocedure. In
november 2019 won de oppositionele coalitie BN een tussentijdse verkiezing, waarna
de regering van premier Mahathir Mohamad ten val kwam. Met de steun van UMNO
heeft koning Abdullah in maart 2020 de voorzitter van de United Indigenous Party

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl
https://www.consilium.europa.eu/media/52208/st12519-en21.pdf


Eurofeiten - 2023 19
www.europarl.europa.eu/factsheets/nl

(PPBM), Muhyiddin Yassin, beëdigd als premier en leider van de nieuwe coalitie
Perikatan Nasional (PN). In oktober 2020 heeft oppositieleider Anwar Ibrahim koning
Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah ontmoet om hem ervan te overtuigen dat hij over
een ruime meerderheid in het parlement beschikt, en heeft hij premier Muhyiddin Yassin
opgeroepen om af te treden.
De koning verwierp het voorstel van de heer Ibrahim, maar in een context van diepe
politieke crisis besloot premier Muhyiddin Yassin in augustus 2021 ontslag te nemen
nadat hij de meerderheidssteun in het parlement had verloren. De koning maakte
opnieuw gebruik van zijn grondwettelijke macht en greep in om de opvolging van de
premier te regelen. In augustus 2021 benoemde hij Ismail Sabri tot negende premier
van Maleisië, de derde premier binnen de huidige vijfjarige verkiezingsperiode. De
volgende algemene verkiezingen zullen in 2023 worden gehouden.
In zijn resoluties heeft het Parlement de toepassing van de doodstraf veroordeeld,
alsook de niet-eerbiediging van lgbti-rechten, het monddood maken van ontevreden
burgers en het gebrek aan vreedzame meningsuiting, waaronder het voeren van een
openbaar debat.
In juni 2022 heeft de Maleisische regering aangekondigd dat zij de verplichte doodstraf
zou afschaffen. Dit is een stap vooruit en een voorbeeld voor de regio. De EU heeft
de autoriteiten van het land aangemoedigd concrete stappen te ondernemen om de
overeenkomst snel in wetgeving om te zetten.

Jorge Soutullo / Samuel Cantell / Cristina Stanculescu / Airis Meier
10/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/nl

	Zuidoost-Azië
	Rechtsgrond


