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Verslag van de ontmoeting met Z.E.H. Makita Shimokawa, Ambassadeur van Japan in
België
Aanwezig:
-

Mevrouw Annick Ponthier (Vlaams Belang, Kamer), voorzitster van de sectie;
De heer Andries Gryffroy (N-VA, Senaat), lid van de sectie;
De heer Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen, Kamer), lid van de sectie;
Mevrouw Els Van Hoof (CD&V, Kamer), lid van de sectie.
Z.E.H. Makita Shimokawa, Ambassadeur van Japan in België;

De heer Makita Shimowaka, Ambassadeur van Japan in België, wil allereerst kwijt dat hij
betreurt dat er gedurende twee jaar weinig activiteiten konden plaatsvinden maar hij geeft
aan dat hij optimistisch is voor de toekomst omdat de voormalige minister van Buitenlandse
Zaken van Japan nu als parlementslid voorzitter is geworden van de vriendschapsgroep met
België. Er zou ook in de zomer al een parlementaire delegatie naar België komen. Net zoals
de parlementsleden kan hij alleen maar vaststellen dat de wereld er na de pandemie en de
inval van Rusland in Oekraïne er gevoelig anders uitziet.
Mevrouw Annick Ponthier (Kamer, Vlaams Belang), voorzitster van de sectie, kan dit alleen
maar beamen en had graag geweten wat dit voor Japan betekent.
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De heer Andries Gryffroy (Senaat, N-VA) pikt hierop in door te vragen in welke mate Japan
afhankelijk is van Rusland voor gas. De Ambassadeur antwoordt het om ongeveer 10% gaat
(LNG). Daarnaast is er ook het Sakhalin-2-project voor Russisch gas waar Japan niet wil
uitstappen omdat het te belangrijk is voor de economie en het desgevallend ook gewoon
door China zou worden overgenomen.
De heer Wouter De Vriendt (Kamer, Ecolo-Groen) vraagt hierop bevestiging van het feit dat
Japan dus niet volledig onafhankelijk van Russische energie wil worden zoals de Europese
Unie.
De Ambassadeur antwoordt dat Rusland slechts een beperkte leverancier is en dat zijn land
momenteel nog zeer sterk afhankelijk is van import van fossiele energie voor zijn
energievoorziening. Hij legt uit dat na de kernramp in Fukushima in 2011 het aandeel van
aardgas, olie, steenkool en hernieuwbare energie in het totale energieverbruik toenam door
de stillegging van de kerncentrales. Hij voegt hieraan toe dat het Basic Energy Plan van 2021
een groot aandeel hernieuwbare energie voorziet (bijna 40% tegen 2030), 20 % voor
nucleaire energie maar ook 20% voor steenkool die twee jaar geleden echter nog goed was
voor meer dan 30%.
De heer Wouter De Vriendt vraagt wat de huidige stand van zaken is op het vlak van
kernenergie. De Ambassadeur antwoordt dat Japan vroeger 40 centrales had en nu nog 10.
Men zou nu eerst terug naar 20 en later naar 40 centrales gaan. Ook small modular reactors
(SMR) worden overwogen. Men vreest evenwel de publieke opinie waardoor niemand over
de constructie van nieuwe centrales durft te beginnen.
De heer De Vriendt vraagt of Japan ondertussen het Treaty on the Prohibition of Nuclear
Weapons (TPNW) wenst te ratificeren.
De Ambassadeur antwoordt dat dit niet op de agenda staat maar dat er wel sterke druk is
van de publieke opinie. Desondanks is de huidige regering niet geneigd om deel te nemen
aan het verdrag.
De heer De Vriendt en mevrouw Ponthier hadden ook graag geweten wat de Japanse
houding inzake de oorlog in Oekraïne is en of die gematigder is dan die van de EU.
De Ambassadeur antwoordt dat zijn land op de lijn zit van de Verenigde Staten en de
Europese Unie en de invasie streng veroordeelt. Japan wil solidair zijn met de G7-landen
(behalve Rusland) en mee de financiering van de oorlog bemoeilijken door niet langer
transacties met de Russische banken toe te laten. Er is ook een exportverbod voor
technologische goederen (halfgeleiders), luxegoederen, auto’s,… Japan was inderdaad
gematigd ten opzichte van Rusland omwille van historische redenen (er is nog geen steeds
geen vredesverdrag gesloten met Rusland na WO II) en ook wegens de geografische ligging.
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Daarom wou Japan traditioneel een “voorspelbare relatie” met Rusland. De inval in Oekraïne
is echter zodanig schandalig dat Japan vond dat het de lijn van de G7 moet volgen.
Mevrouw Ponthier vraagt of de Belgische handelsmissie die voorzien was voor dit jaar zal
doorgaan. De Ambassadeur antwoordt dat ze inderdaad in december zal doorgaan. Er zijn
meer dan 300 bedrijven ingeschreven en het is de eerste handelsmissie sinds 2016. Hij is ook
verheugd dat België al bevestigd heeft dat het zal deelnemen aan de Wereldtentoonstelling
in 2025 in Osaka.
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