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Ontmoeting met een Koreaanse parlementaire delegatie

Samenstelling van de Koreaanse delegatie:









Dhr. Baek, Jae-Hyun, lid van de Nationale Assemblee, delegatieleider
Dhr. Hong, Ihk-pyo, lid van de Nationale Assemblee
Dhr. Kwak, Dae-Hoon, lid van de Nationale Assemblee
Mevr. Lee, Jae-jung, lid van de Nationale Assemblee
Mevr. Kim, Hyo-Jung, staf van de National Assembly
Mevr. Jung, Eunjin, tolk
Dhr. Insang, Hwang, ambassade van Korea
Mevr. Jung, Eun-Lee, ambassade van Korea

Aanwezigen van Belgische kant:




Dhr. Werner Janssen, volksvertegenwoordiger, ondervoorzitter van de sectie België-Korea
Mevr. Gwenaëlle Grovonius, volksvertegenwoordiger
Dhr. Brecht Vermeulen, volksvertegenwoordiger

In tegenstelling met het bezoek van 12 januari, had dit bezoek van een Koreaanse parlementaire
delegatie meer een economische inslag en ging het meer bepaald over de economische impact van
de Brexit voor België. Dhr. Vermeulen en mevr. Grovonius hebben beiden hierover een korte
uiteenzetting gegeven, onder andere in het licht van de recente toespraak van Theresa May, die
uiteindelijk het idee van een harde Brexit heeft bevestigd.
Dhr. Vermeulen merkte op dat 85% van de Belgische export naar het UK vanuit Vlaanderen komt,
zodat de te verwachten negatieve impact van een harde Brexit vooral Vlaanderen zal treffen en in
het algemeen vooral kleine open economieën als de Belgische. De angst is dat de reeds bestaande
achteruitgang in industriële activiteiten zodoende nog zal worden versneld ten voordele van een
verdergaande verplaatsing naar het buitenland, onder andere naar Zuid-Oost-Azië. Hij voegde eraan
toe dat het Verenigd Koninkrijk niet betrokken was bij de oprichting van de Europese Gemeenschap,
pas laat is toegetreden en steeds een koele minnaar is geweest van de Europese constructie, zoals
blijkt uit het handhaven van de eigen munt en het niet-toetreden tot de Schengenzone.
In antwoord op een vraag naar de lange periode van lopende zaken tijdens de vorige legislatuur
wees mevr. Grovonius onder andere op de afwezigheid van een hiërarchie tussen de rechtsnormen
van regionale en federale overheden als zeer specifiek voor ons land en als factor van stabiliteit.
Verder ging zij in op vragen over migratie als één van de grootste uitdagingen voor de Europese
Unie.

