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Bezoek van een Koreaanse delegatie
Op 6 augustus 2012 had de heer Herman DE CROO, voormalig Kamervoorzitter en Ondervoorzitter van
de Sectie België – Korea, een onderhoud met de heer AHN Hong Joon, Voorzitter van de commissie
voor Buitenlandse Zaken van het Parlement van de Republiek Korea. Voorzitter AHN Hong Joon was
vergezeld van de heren CHUNG Moon Hun en SHIM Jae Kwon, beiden ondervoorzitters van dezelfde
commissie.
Voorzitter AHN Hong Joon herinnert aan de inspanningen van de Belgische soldaten tijdens de
Koreaanse Oorlog (1951 – 1953). Hij wijst voorts op de gelijkenissen tussen beide landen, die weliswaar
weinig grondstoffen hebben, maar dit compenseren als sterke spelers op het gebied van export en
“human resources”. Hij heeft eveneens lof voor de sterke positie van België in de chemie, de
farmaceutische industrie en de biotechnologie. Deze domeinen bieden perspectieven voor bijstand en
wederzijdse uitwisseling van kennis.
Voorzitter Herman DE CROO wijst op het hoge aantal diplomatieke vertegenwoordigingen in België,
doordat het belangrijke internationale instellingen huisvest, zoals de EU en de Navo. De centrale ligging
maakt van België een draaischijf voor de distributie van goederen en diensten. De Antwerpse haven, de
dynamische KMO’s, de efficiente dienstverlening, onze universiteiten en onze zorgsector hebben
evenzeer een sterk kwaliteitslabel. Voorts vermeldt de heer DE CROO enkele structurele knelpunten,
zoals de vergrijzing van de bevolking, de hoge loonkost en de soms complexe institutionele structuur
van België.
Voorzitter Herman DE CROO merkt op dat het grootste deel van de Belgische export
de buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland als bestemming heeft. Er zijn ook Belgische
investeringen in Korea en de Koreaanse produkten hebben een goede reputatie. Er is ruimte voor
verdergaande contacten.
De Koreaanse delegatie is ervan overtuigd dat het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en ZuidKorea (FTA), dat recent in werking is getreden, de banden met Korea nog zal versterken. Binnen de
sector van de Europese auto-industrie rijst echter kritiek op het akkoord en zouden er stemmen zijn die
aansturen op een heronderhandeling van het akkoord.
De heer DE CROO toont zich een voorstander van het recente Vrijhandelsakkoord tussen de Europese
Unie en Zuid-Korea (FTA) en merkt op dat de mededinging voluit moet spelen en dat in een open markt
geen beperkingen mogen gelden, tenzij er sprake zou zijn van dumping.
Voorzitter AHN Hong Joon spreekt de hoop uit dat de banden tussen de parlementen van beide landen
in de toekomst verder worden versterkt.

