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1. INLEIDING 

Gerangschikt als de 10e grootste economie ter wereld naar bbp1, met een bevolking van bijna 52 

miljoen en lid van de OECD (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), is 

Zuid-Korea een van de meest welvarende landen ter wereld geworden, met groot potentieel voor 

buitenlandse bedrijven.  

Het bbp van Zuid-Korea bedroeg in 2020 1.630 miljard USD2 met een gemiddeld (bruto) inkomen 

van 41.960 USD3, vergeleken met België met een bbp van 515 miljard USD4 en een gemiddeld 

inkomen van 54.327 USD5. Bij de interpretatie van het gemiddelde inkomen dient u wel rekening 

te houden met de grote discrepantie tussen de inkomens in Seoul en de rest van Zuid-Korea. 

1.1 DE KOREAANSE ZAKENWERELD6 

Relatie opbouwen en sociaal netwerk 

Het opbouwen van relaties is een belangrijke stap voordat je diep in het zakenleven binnen de 

Koreaanse cultuur duikt. Aanzienlijke vooruitgang zal worden geboekt na een goede persoonlijke 

ontmoeting. Koreanen houden van gezelligheid en gaan vaak na het werk samen eten en 

drinken. Deze sociale netwerken kunnen Belgische importeurs helpen om hun relatie met hun 

Koreaanse zakenpartner te ontwikkelen. Online aanwezigheid is ook nodig, veel Koreanen zijn 

actief lid van sociale media zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. 

Taal 

Engels is de meest gebruikte vreemde taal die in Zuid-Korea. Hoewel Engels wordt onderwezen 

op openbare scholen kan de communicatie stroef verlopen. Het is aangeraden om gemakkelijk te 

begrijpen woorden te gebruiken en geen uitdrukkingen en jargon te gebruiken. Wees direct en 

gericht in je taalgebruik. 

Businesscards 

Wanneer u uw Koreaanse partner voor het eerst ontmoet, is het uitwisselen van visitekaartjes 

heel gebruikelijk. Geef en ontvang met beide handen en neem de tijd om het visitekaartje te 

bekijken, leg het niet direct weg. Het is aan te raden de achterkant van uw businesscards te 

vertalen voor een beter begrip door uw Koreaanse tegenhangers. Namen op visitekaartjes 

bestaan voornamelijk uit de functie en achternaam. Achternamen worden vóór voornamen 

geschreven. Spreek uw Koreaanse collega's niet aan met hun voornaam, zeker niet als ze ouder 

of hoger in rang zijn, tenzij specifiek gevraagd.  

  

 
1 Bbp Zuid-Korea: https://researchfdi.com/world-gdp-largest-economy/  
2 Bbp Zuid-Korea: https://tradingeconomics.com/south-korea/gdp 
3 Gemiddeld inkomen Zuid-Korea: https://www.statista.com/statistics/557759/south-korea-average-annual-wage/ 
4 Bbp België: https://tradingeconomics.com/belgium/gdp . In 2020 
5 OECD gemiddelde inkomen: https://data.oecd.org/earnwage/average-wages.htm  
6 Exporter guide: 
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Exporter%20Guide_Seoul%20ATO_Korea%2
0-%20Republic%20of_12-31-2021  

https://researchfdi.com/world-gdp-largest-economy/
https://tradingeconomics.com/south-korea/gdp
https://www.statista.com/statistics/557759/south-korea-average-annual-wage/
https://tradingeconomics.com/belgium/gdp%20.%20In%202020
https://data.oecd.org/earnwage/average-wages.htm
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Exporter%20Guide_Seoul%20ATO_Korea%20-%20Republic%20of_12-31-2021
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Exporter%20Guide_Seoul%20ATO_Korea%20-%20Republic%20of_12-31-2021
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Dresscode 

Uiterlijk en eerste indruk zijn erg belangrijk tijdens het zakendoen in Korea. Het wordt 

aangeraden om formele kleding te dragen, tenzij u een specifiek idee wilt overbrengen door 

speciale kleding te dragen. 

Do’s en Don’ts7 

 
Bron: The Food and Beverage Market Entry Handbook – South Korea 

 

 
7 https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/content/food-and-beverage-market-entry-handbook-south-korea 

https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/content/food-and-beverage-market-entry-handbook-south-korea
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2. DE VOEDINGSSECTOR IN DE TOTALE ECONOMIE 

Zuid-Korea beschikt over een landoppervlakte van 97.489 m², waarvan 16,94% agrarisch land is8 

(België: 30.689 m², waarvan 44% agrarisch).  

Zelfvoorziening  

Landbouw, visserij en bosbouw bedragen 1,75% van het bbp en Zuid-Korea is slechts voor 45,8% 

zelfvoorzienend (2019). Zuid-Korea produceert 92% van haar rijst binnenlands, maar is voor de 

meeste voedingswaren en dierlijke producten afhankelijk van import.  

In 2020 en 2021 werd de Zuid-Koreaanse voedselvoorziening negatief beïnvloed door de 

logistieke problemen als gevolg van de COVID-19. Op de lange termijn kunnen lockdowns en 

reisbeperkingen ook leiden tot verstoringen in de landbouwproductie als gevolg van de lagere 

beschikbaarheid van landarbeiders9. 

Tewerkstelling 

Tewerkstelling in de landbouwsector wordt voorspeld te dalen in de komende jaren omdat 

jongeren steeds meer naar de grote steden trekken voor beter betaalde jobs10.  

• Tewerkstelling per sector in 2019: 

• Landbouw 5,14% 

• Industrie 24,58% 

• Diensten 70,28% 

Voedselinflatie  

Zuid-Korea had de hoogste voedselinflatie tijdens het tweede Kwartaal van 2021 uit de 38 OECD 

landen. Prijzen voor voeding en niet-alcoholische dranken stegen in Q2 van 2020 met 7,3% op 

jaarbasis11.  

In Juli 2021 zagen we de grootste stijging op jaarbasis als gevolg van logistieke problemen en 

verschillende ziekte uitbraken. De prijzen voor varkensvlees en gevogelte stegen als gevolg van de 

Afrikaanse varkenspest en vogelgriep; waardoor de eigen productie en/of import onder druk 

kwam. Dit onderstreept opnieuw de grote afhankelijkheid van import en de beperkte lokale 

productiecapaciteit. 

Voedselinflatie heeft invloed op de tarieven in de leveringsketen, maar dankzij de 

vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea kunnen Europese importeurs profiteren 

van voordelige tarieven. (Vind meer info over de EU-Korea Vrijhandelsovereenkomst “VHO” onder 

het hoofdstuk “Regelgeving”) 

 
8 Totaal agrarisch land Korea: https://www.theglobaleconomy.com/South-Korea/Percent_agricultural_land/ 
9 Zelfvoorziening Korea:https://www.straitstimes.com/asia/south-korea-needs-to-cope-with-global-food-shortage-korea-herald 
10 Tewerkstelling Korea: https://www.statista.com/topics/5892/agriculture-in-south-korea/ 
11 Voedselinflatie Korea: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210808000189 

https://www.theglobaleconomy.com/South-Korea/Percent_agricultural_land/
https://www.straitstimes.com/asia/south-korea-needs-to-cope-with-global-food-shortage-korea-herald
https://www.statista.com/topics/5892/agriculture-in-south-korea/
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210808000189
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3. IMPORT- EN EXPORT VOEDING 

3.1 WERELDWIJD 

In 2020 importeerde Zuid-Korea voor 27 miljard dollar aan voeding: de Verenigde Staten zijn de 

belangrijkste exporteur van voeding met een marktaandeel van 30%, de EU27 + het Verenigd 

Koninkrijk 14%, en China 10%.12  

 

Wat betreft de export van Koreaanse voeding: volgens statistieken van de Koreaanse douane, 

bereikte deze een recordhoogte van 4,3 miljard dollar in 2020 met rijst en ‘ramen’ (Koreaanse 

noedels) als belangrijkste exportproducten. 

De Koreaanse eetcultuur speelt in op de vraag naar snelle maaltijden, de groeiende populariteit 

van gefermenteerd voedsel en de algemene interesse in de Koreaanse cultuur (i.e. K-pop en 

drama’s)13. 

3.2 EUROPA 

De Europese export van voeding naar Korea bedroeg ongeveer 3 miljard euro. Zuid-Korea staat 

voor de EU op de 12e plaats als exportbestemming. De belangrijkste exportproducten voor 

Europa zijn varkensvlees, wijn, zuivel en confiserie14.  

Vermoedelijk zal de export van rundsvlees snel aan belang winnen aangezien de Koreaanse 

markt voor rundsvlees langzaam open gaat voor de EU. We verwachten dat dit voor België 

misschien al vanaf 2023 kan zijn, mits de nodige goedkeuringen en inspecties kunnen uitgevoerd 

worden. 

 
12 Top import landen van voedingsproducten naar Korea: https://www.fas.usda.gov/south-korea-2020-export-highlights 
13 Koreaanse export van voeding: https://keia.org/the-peninsula/koreas-food-exports-reach-new-highs/ 
14 EU-South Korea Agri-food trade statistical report 2020: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/agrifood-south-korea_en.pdf 

https://www.fas.usda.gov/south-korea-2020-export-highlights
https://keia.org/the-peninsula/koreas-food-exports-reach-new-highs/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agrifood-south-korea_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agrifood-south-korea_en.pdf
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Europese export van voedingsproducten naar Korea - 2020: 

 

Koreaanse export van voedingsproducten naar Europa - 2020: 

 

3.3 BELGIË 

De export van voeding vanuit België naar Zuid-Korea groeit jaarlijks. Enkel in 2020 was er een 

daling als gevolg van COVID-19.  

In de periode 2019-2020 zagen we sterke schommelingen in de export van bepaalde 

voedingsproducten. Covid-19 had een belangrijke impact in 2020, maar ook meerdere 

virusuitbraken zoals de varkenspest of de vogelgriep.  
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Belgische export van voeding naar Korea - 2020 (in €)15: 

Jaar Totaal export Verschil 

2016 145.837.462,00 €  

2017 158.307.047,00 € 7,88% 

2018 164.145.283,00 € 3,56% 

2019 168.308.111,00 € 2,47% 

2020 165.004.900,00 € -1,96% 

Belangrijkste Belgische exportproducten naar Korea: 

Product 2016 2017 2018 2019 2020 

Suikers, suikerwerk, cacao en 
cacaopreparaten 

32.240.290  34.673.827  35.291.860  36.224.341  35.856.295  

Vlees en eetbare slachtafval 29.889.796  32.838.049  24.378.559  
 

204.717  

Dranken, sterke drank en azijn 11.487.810  18.600.757  23.434.322  25.869.323  10.890.419  

Zuivelproducten; vogeleieren; 
natuurlijke honing; eetbare 
producten van dierlijke 
oorsprong, niet elders genoemd 
of elders onder begrepen 

14.323.069  19.766.903  21.290.785  27.182.771  24.599.293  

Bereidingen van granen, meel, 
zetmeel of melk; producten van 
banketbakkers 

10.143.143  14.192.109  13.098.166  17.905.706  20.914.431  

Bereidingen van groenten, fruit, 
noten of andere plantendelen 

6.208.794  9.740.078  10.621.487  11.018.176  13.761.255  

Producten van de maalderij; 
mout; zetmeel; inuline; graan 
gluten 

19.483.662 11.974.104 12.964.179 13.224.960 12.712.204 

Dierlijke of plantaardige vetten 
en oliën en hun 
splitsingsproducten; bereide 
eetbare vetten; dierlijke of 
plantaardige wassen 

2.674.404 3.397.921 3.855.815 9.989.021 18.611.066 

• Vlees en eetbare slachtafval: door de COVID 19-pandemie, meerdere virusuitbraken zoals 

de varkenspest of de vogelgriep, heeft de Zuid-Koreaanse regering het afgelopen jaar de 

voedselimport van vlees uit meer dan 36 landen verboden. Daardoor daalde de 

vleesimport uit België tussen 2018 en 2020 met 99,2%. In 2021 hief Korea het 

importverbod van varkensvlees op. Zie de nieuwe regels hieronder bij "Regelgeving", 

onder "Sanitaire en fytosanitaire Belemmeringen". 

• Dranken, sterke dranken en azijn: In de afgelopen jaren heeft de Koreaanse bierindustrie 

een negatieve volumegroei gekend als gevolg van de pandemie (sluiting van pubs en 

clubs). De export van Belgisch bier naar Korea daalde met 57,9% in 202016. Bovendien was 

er de boycot van Japanse bieren, waardoor de lokale bevolking meer lokale merken 

consumeerde.  

 
15 Access2Market; EU Trade Statistics per HS code: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/statistics  
16 Bier import: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210802000170  

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/statistics
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210802000170
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Recente trends tonen echter een toegenomen interesse voor buitenlandse dranken en 

België gerangschikt in de top 5 van bierexporteurs. We verwachten dan ook dat de 

export van Belgisch bier zeer snel zal herstellen. Onze contacten met lokale importeurs 

tonen aan dat de bierverkoop in Q4 2021 bijna de pre-corona niveaus evenaarden.  

• Zuivelproducten: Zuivelproducten zijn populaire voedingsmiddelen in de Koreaanse 

eetcultuur en kunnen om verschillende redenen worden gebruikt. Onlangs daalde de 

consumptie van verse melk, terwijl de verkoop van gearomatiseerde, magere en 

biologische melk toenam.  

Zuid-Korea wordt ook geconfronteerd met lage vruchtbaarheidscijfers en een 

verouderende bevolking. Als gevolg hiervan onderzoeken lokale verwerkers momenteel de 

markt voor (poeder)melk voor volwassenen en senioren. Importeurs worden 

aangemoedigd om hun business portfolio te diversifiëren en nieuwe trends te 

onderzoeken. 

De markt voor kaas blijft groeien en de consumptie per hoofd van de bevolking is de 

afgelopen tien jaar verdubbeld. Kaas is populair bij zowel kinderen als volwassenen, 

waarbij de vraag naar smeltkaas snel groeit17. 

  

 
17 Zuivelproducten Korea: https://www.dairyindustries.com/news/36099/south-korean-production-dips/  

https://www.dairyindustries.com/news/36099/south-korean-production-dips/
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4. MARKTTOEGANG 

4.1 SWOT ANALYSE 

De Koreaanse voedingssector biedt grote kansen voor importeurs, vind hier een overzicht van de 

sterktes, zwaktes, opportuniteiten, en bedreigingen van de sector18:  

 
Bron: The Food and Beverage Market Entry Handbook: South Korea. 

  

 
18 https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/content/food-and-beverage-market-entry-handbook-south-korea 

https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/content/food-and-beverage-market-entry-handbook-south-korea
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4.2 PRODUCTEN OP DE MARKT BRENGEN 

Om uw producten op de Koreaanse markt te brengen, kunt u dit zelf doen of contact opnemen 

met een agent/importeur om u daarbij te helpen. Het laatste wordt aanbevolen om problemen 

met taalbarrière, regelgeving, invoermodaliteiten, enz. te vermijden. Meer informatie kan u vinden 

op onze website: https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/zuid-

korea/zakendoen-zuid-korea. 

Hier volgt een korte beschrijving van de mogelijkheden.  

Tussenpersoon 

De meeste bedrijven die de Koreaanse markt betreden, kiezen tussen deze drie opties: 

1. Een agent op commissie: is meestal nauw verbonden met KOMA (Korea Importers 

Association) en fungeert als tussenpersoon. Soms werkt een agent ook samen met een 

invoerder specifiek om de invoerformaliteiten af te wikkelen. 

2. Een invoerder: Dit is de meest voortkomende situatie voor exporteurs die naar Korea 

uitvoeren. De invoerder werkt voor eigen rekening en is meestal aangesloten - alhoewel 

niet verplicht - bij KITA (Korean International Trade Association).  

Vaak betreft het hier kleinere gespecialiseerde familiebedrijven die zowel de invoer als 

distributie verzorgen. Er bestaan ook invoerders die gespecialiseerd zijn in 

invoerformaliteiten.  

3. Een general trader: vaak betreft het hier grote bedrijven die onderdeel zijn van een 

Chaebol (Lotte, Emart,…) en die meestal grote hoeveelheden invoeren en verdelen voor 

hun moederbedrijf.  

Om een tussenpersoon te vinden, kunt u contact opnemen met de Flanders Investment & Trade, 

die u potentiële zakenpartners kan voorstellen, op maat van uw product of dienst. U kan ook 

terecht bij Invest Korea, die een lijst van potentiële partners op hun website hebben: 

https://www.investkorea.org/file/ik-en/Food_ENG.pdf. Beurzen zijn een andere manier om een 

zakenpartner te vinden.  

Marketing 

Bij de marketing van een product, zullen Koreaanse bedrijven het in een creatieve en opvallende 

manier doen. Voorbeelden zijn: 

• Online reclame is alomtegenwoordig en is de belangrijkste reclamevorm: Instagram, 

facebook en Kakaotalk zijn zeer populair. 

• Het gebruik van beroemdheden en influencers in Korea voor reclame of product 

placement is een vast onderdeel geworden in marketing campagnes. 

• LED-schermen strategisch geplaatst met 24/7 reclame 

• Promotie op bushaltes, metrostations, spoorwegen en luchthavens 

Om uw producten naar de consument te brengen, is het aangeraden om samen te werken met 

uw Koreaanse agent of invoerder. Deze kent de huidige markttendensen en zal u helpen uw 

producten op de mark brengen of aan te passen aan de Koreaanse voorkeuren. Daarom is het 

ook ten zeerste aangeraden om langdurige relaties aan te gaan met uw Koreaanse agent of 

importeur.. 

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/zuid-korea/zakendoen-zuid-korea
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/zuid-korea/zakendoen-zuid-korea
https://www.investkorea.org/file/ik-en/Food_ENG.pdf
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In veel gevallen zal de kleinhandelaar in samenwerking met de Agent of Invoerder de marketing 

verzorgen. Maar er bestaan ook gespecialiseerde marketing bureaus om de online media te 

bespelen.  

Indien u verkoopt via een webwinkel, dan is het gebruikelijk om hiervoor een marketing bureau 

in te schakelen. Weinig invoerders zijn zelf in staat om dit goed uit te voeren. Het marketing 

bureau zorgt voor een geïntegreerde aanpak op de sociale media en de promoties op de 

webwinkel. Meestal werken ze op commissie en ontvangen dus een deel van de verkoopmarge. 

Niet goedkoop maar zeker de moeite om te overwegen. 

Andere nuttige links.  

• KOTRA: Korean Tade-Investment Promotion Agency: 

https://www.kotra.or.kr/biz/?TOP_MENU_CD=INVEST 

• Investeren in Korea: https://www.investkorea.org/ik-kr/index.do.  

• Doing Business in Korea: World Bank: 

https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/korea/starting-a-business.  

4.3 MARKTSTUDIE PER PRODUCTGROEP 

Het departement voor de promotie van landbouwproducten van de Europese commissie heeft 

een zeer goed handboek geschreven over de belangrijkste voeding en dranken die naar Korea 

worden uitgevoerd. https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/content/food-and-beverage-market-

entry-handbook-south-korea 

In het deel “Snapshot for selected products” vindt u informatie terug over de volgende 

producten 

 

  

https://www.kotra.or.kr/biz/?TOP_MENU_CD=INVEST
https://www.investkorea.org/ik-kr/index.do
https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/korea/starting-a-business
https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/content/food-and-beverage-market-entry-handbook-south-korea
https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/content/food-and-beverage-market-entry-handbook-south-korea
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Men gaat dieper in op: 

• Consumptie: cijfers over de consumptie, client profielen en trends 

• Aanbod: Koreaanse productie, import en export, competitiviteit van de markt en 

specifieke import procedures en wetenswaardigheden 

• Distributie: belangrijkste kanalen, Koreaanse en buitenlands aanbod. 

• SWOT analyse en belangrijkste aandachtspunten 
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5. CONSUMPTIE EN TRENDS  

5.1 CONSUMPTIE 

In 2020 waren dit de data voor Korea, vergeleken met België en het OECD gemiddelde19:  

• BBP per capita in Zuid-Korea was $31.489,1 

o Minder dan België met $44.594,4 

o Minder dan OECD-gemiddelde van $38.093,5 

• Gemiddelde bruto inkomen per werknemer in Zuid-Korea was $41.96020 

o Minder dan België met $54.327 

o Minder dan OECD-gemiddelde van $49.165 

Koreaanse huishoudens gaven in 2020 gemiddeld 705.722 KRW (€ 530) per maand uit aan 

voeding. Boodschappen waren goed voor 55% van de voedseluitgaven en uit eten gaan 44%. De 

pandemie heeft ertoe geleid dat consumenten meer uitgeven aan online aankopen van voeding 

in plaats van restaurantbezoeken21. Meer informatie hierover vindt u onder "Trends".  

Opgelet: bovenstaande cijfers zijn deze voor heel Zuid-Korea. Ongeveer de helft van de bevolking 

leeft in Seoul en beschikt over een zeer hoge levenstandaard. Buiten Seoul dalen de inkomens en 

kost in levensonderhoud sterk. 

5.2 TRENDS 

5.2.1 Online boodschappen 

Korea wordt beschouwd als een technologisch geavanceerde maatschappij. Dus het gebruik van 

smartphones en online shopping zijn zeer goed ingeburgerd. Zoals in de rest van de wereld heeft 

COVID-19 deze trend versneld: 

• Na de uitbraak van de COVID-19, is volgens het Ministerie van Handel, de online verkoop 

van voeding bij Coupang en Market Kurly, twee van de meest populaire online winkels, 

met 92,5% gestegen.  

• Baemin, een app voor de levering van voeding, zag zijn cumulatieve transactievolume 

tussen november 2019 en maart 2020 met 270% stijgen tot 2 miljoen transacties. 

• De grootste online supermarkten in Korea zijn Emart, LotteMart, Homeplus, Market Kurly, 

en GSShop (GsFresh). Al deze ketens hebben een hybride model waarbij ze dezelfde of de 

volgende dag je boodschappen thuis bezorgen.  

  

 
19 OECD BBP gemiddelde: https://data.worldbank.org/?locations=OE-KR-BE  
20 OECD gemiddelde inkomen: https://data.oecd.org/earnwage/average-wages.htm  
21 Exporter guide: 
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Exporter%20Guide_Seoul%20ATO_Korea%2
0-%20Republic%20of_12-31-2021  

https://data.worldbank.org/?locations=OE-KR-BE
https://data.oecd.org/earnwage/average-wages.htm
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Exporter%20Guide_Seoul%20ATO_Korea%20-%20Republic%20of_12-31-2021
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Exporter%20Guide_Seoul%20ATO_Korea%20-%20Republic%20of_12-31-2021
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5.2.2 Eenpersoons huishoudens 

In 2021 bestond 39,9% van de totale huishoudens uit één persoon22. Dit zorgde voor trends in 

éénpersoonsmaaltijden, ook “Home Meals Replacement food (HMR)” genoemd. Populaire 

Koreaanse voedingsbedrijven zoals Dongwon en CJ Bibigo, supermarkten, en winkels hebben 

daarom HMR of enkelvoudige voedselpakketten op de markt gelanceerd. Maaltijdbezorging en 

‘uit eten’ zijn ook sterk toegenomen bij eenpersoonshuishoudens, vanwege hoge kosten van 

ingrediënten, drukke levensstijl, en comfort. 

5.2.3 Gezondheid 

Nieuwe gezonde trends betreffen het versterken van het immuunsysteem door middel van 

supplementen, beweging, en voeding23.  

In 2020: 

• 43,9% hield actief toezicht op wat ze aten om hun gewicht te beheersen 

• 42,5% zocht naar gezonde ingrediënten in eten & drinken 

• 45,1% nam gezondheidssupplementen/vitamines 

5.2.4 Veiligheid 

Na meerdere virusuitbraken in verschillende delen van de wereld en het feit dat het grootste 

deel van hun voeding wordt geïmporteerd, zoeken Koreaanse consumenten vooral veiligheid in 

hun voedselconsumptie. Zij gaan actief na waar het product vandaan komt en bekijken vaak de 

ingrediëntenlijst, etc. 

5.2.5 Kwaliteit 

Voeding is een groot onderdeel van de Koreaans cultuur. In een “fast-paced” maatschappij zijn 

consumenten op zoek naar alternatieven die alle benodigde voedingsstoffen bieden, maar die 

ook hun gezondheid ten goede komen. Sommige zijn bereid meer te betalen voor voedsel van 

hogere kwaliteit.  

5.2.6 Diversiteit  

Met het groeiend aantal studenten die naar het buitenland trekken, het toenemend aantal 

buitenlanders die Korea bezoeken en een algemene internationalisering, is de interesse voor 

buitenlandse voeding gegroeid.  

Een andere trend is vegetarisme en veganisme24. Een onderzoek uitgevoerd onder 500 

respondenten door de in Seoel gevestigde organisatie voor Consumentenrechten toonde aan 

dat: 

  

 
22 Households South-Korea 2021: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210914000771  
23 Update on consumer trends and lifestyles after COVID-19 report 2020: 
https://www.marketopportunities.fi/4a8542/siteassets/market-opportunities/futurewatch_consumer-trends-and-lifestyles-in-japan-
and-s-korea-in-light-of-the-covid-19-pandemic.pdf  
24 Veganisme in Zuid-Korea: https://en.yna.co.kr/view/AEN20210803007600315  

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210914000771
https://www.marketopportunities.fi/4a8542/siteassets/market-opportunities/futurewatch_consumer-trends-and-lifestyles-in-japan-and-s-korea-in-light-of-the-covid-19-pandemic.pdf
https://www.marketopportunities.fi/4a8542/siteassets/market-opportunities/futurewatch_consumer-trends-and-lifestyles-in-japan-and-s-korea-in-light-of-the-covid-19-pandemic.pdf
https://en.yna.co.kr/view/AEN20210803007600315
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• 63,2% heeft een vlees vervanger geprobeerd 

• Meer dan 70% was tevreden met de ervaring 

• En 50% vond de ervaring bevorderend voor hun gezondheid. 

In 2020 waren er meer dan 1,5 miljoen vegetariërs in Zuid-Korea en 500.000 veganisten. Ook 

zoeken jaarlijks steeds meer mensen informatie over vegetarisme, in 2015 werden er 7.000 

zoekopdrachten geregistreerd op Naver (Koreaanse zoekmachine) over het onderwerp. Dit aantal 

groeide naar 30.000 zoekopdrachten in 2019. 

5.2.7 Esthetiek 

Bij een restaurantbezoek moet het bord visueel aantrekkelijk zijn. Koreanen zijn sterk verbonden 

op online sociale media en willen hun maaltijden delen met vrienden en followers. 

Merkproducten zijn ook belangrijk voor de uitstraling van succes en klasse. 
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6. DISTRIBUTIEKANALEN 

6.1 BUURTWINKELS25 

Convenience stores hebben een snelle 

groei in hun verkoopvolume gezien 

dankzij het toenemend aantal 

eenpersoonshuishoudens en jonge 

klanten die op zoek zijn naar comfort. Ze 

bieden voornamelijk lunchboxen, 

desserts, snacks, die hun belangrijkste 

verkoopgeneratoren zijn. Convenience 

stores bieden ook een ‘dine-in’ optie, en 

post- en bankdiensten.  

De omzet van buurtwinkels steeg met 59,9% tussen 2013 en 2018. Ook zijn er 18.283 winkels 

geopend tussen 2013 en 2018.  

Belangrijkste marktspelers:  

• CU (BGF Retail Co.) 14.923 winkels 

• GS25 (GS retail Co.) 14.688 winkels 

• 7-Eleven 10.501 winkels 

• Emart  5.165 winkels 

 Samen staan ze voor 90% van de totale buurtwinkels in Zuid-Korea.  

6.2 HYPERMARKTEN 

Hypermarkten zijn de meest populaire vorm, 

met een langzame maar gestage groei. 

Innovatie en nieuwe trends zijn belangrijk, 

zoals shop-in-shop concepten, instore 

restaurants en een verbeterde klantervaring. 

Hypermarkten zagen een groei van 5,2% 

voor de periode 2013-2018, vergeleken met 

59,9% voor buurtwinkels.  

Dit bewijst de trend dat mensen op zoek 

zijn naar comfort bij het winkelen en het stijgend aantal eenpersoonshuishoudens. 

Hypermarkten liggen vaak verder weg en zijn gericht op de aankoop van grotere verpakkingen.  

  

 
25 Market Analysis Report: South-Korea: 
https://www.businessfinland.fi/globalassets/food/fff_coachingday_korea_presentation_final_jt.pdf  

https://www.businessfinland.fi/globalassets/food/fff_coachingday_korea_presentation_final_jt.pdf
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Belangrijke marktspelers:  

• Emart (Shinsegae Group) 157 winkels 

• Homeplus (Homeplus Stores) 141 winkels 

• Lotte Mart (Lotte Group) 127 winkels 

• Hanaro Club (Korea Agricultural Cooperative Marketing) 25 winkels 

• Costco Wholesale (Costco Wholesale Corporation) 20 winkels 

6.3 DEPARTMENT STORES 

Department stores zijn minder 

populair als gevolg van de 

toenemende online verkoop en 

het veranderende concurrentie-

landschap. Om dit probleem op te 

lossen, zijn warenhuizen 

ondergebracht in grootschalige 

complexen zoals winkelcentrums, 

in plaats van individuele winkels. 

Ze bieden ook een online optie 

voor de aankoop van hun producten. 

Belangrijke marktspelers: 

• Lotte Department Store (Lotte Group) 39 outlets  

• Hyundai Department Store (Hyundai Group) 15 outlets  

• Shinsegae (Shinsegae Group) 12 outlets 

6.4 ONLINE VERKOOP 

Een groeiend aantal 

consumenten kiest om hun 

boodschappen online te doen. 

Online voedingswinkels worden 

gedomineerd door 

conglomeraten die super- en 

hypermarkten bezitten, die 

goederen kunnen leveren vanuit 

hun dichtstbijzijnde winkels 

zonder extra kosten.  

Nieuwe e-commerceplatforms 

groeien qua marktaandeel dankzij hun gedifferentieerde marketing, service en producten. Tussen 

2013 en 2018 is het online verkoop van voeding met 58,3% gestegen. Een trend die door COVID-19 

nog versterkt werd de laatste jaren.  
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Belangrijke marktspelers: 
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7. REGELGEVING  

Korea heeft een zeer strikte regeling met betrekking tot voedselveiligheid en is vaak moeilijk op 

te volgen vanuit het buitenland. Tenzij u een lokale vestiging heeft in Korea, is het de gewoonte 

dat een producent of exporteur rekent op een Koreaanse importeur. 

Het is in deze marktstudie niet mogelijk om de volledige regelgeving te bespreken en daarom 

focussen we op de topics waar u als exporteur sowieso mee te maken krijgt. 

Hoewel de regelgeving voor de export van voeding naar Korea op het eerste zicht complex is, 

zijn er slecht 3 eenvoudige stappen die de basis vormen: 

1. Approved exporter status aanvragen bij de Belgische douane 

2. Overseas Manufacturing Facility registreren bij de MFDS in Korea 

3. Ingrediëntenlijst indienen bij de Koreaanse douane 

In dit deel van het rapport gaan we eerst in op de bovenstaande stappen en vervolgens bekijken 

we de specifieke verplichtingen die vaak product gebonden zijn. 

7.1 DRIE BELANGRIJKSTE STAPPEN VOOR DE EXPORT VAN 

VOEDING NAAR KOREA 

7.1.1 Approved Exporter Status aanvragen 

Dankzij het handelsverdrag tussen de EU en Zuid-Korea zijn de meeste producten vrijgesteld van 

heffingen. Om van de vrijstelling of verlaagde tarieven te kunnen genieten heeft u het ‘Approved 

Exporter’ statuut nodig. 

Om in aanmerking te komen voor de preferentiële tarieven, moet worden aangetoond dat de 

goederen van oorsprong uit de Europese Unie of Zuid-Korea zijn. ‘EUR-1’ certificaten of het 

certificaat van oorsprong ‘FORM. A’ zijn niet toegestaan. Er is gekozen voor zelfcertificering door 

de exporteur. 

• Bij export met een waarde van meer dan 6.000 euro moet de exporteur eerst een 

‘Approved Exporter’ of ‘Toegelaten Exporteur’ worden. Anders zal het verlaagd tarief niet 

toegekend worden. 

• Bij export van minder dan 6.000 euro volstaat een factuurverklaring. 

Voor de aanvraag ‘Approved Exporter’ dient u de Gewestelijke Directie Douane en Accijnzen te 

contacteren. De nodige info voor de registratie vindt u op de website van de Belgische Douane:  

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/oorsprong/toegelate
n-exporteur#q3. Het aanvraagformulier kan u, ingevuld en ondertekend, per e-mail (pdf) sturen 

naar: da.ops.douane1@minfin.fed.be.  

Voor een gedetailleerde praktische gids over het ‘Approved Exporter’ statuut kan u terecht op 

onze website: 

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/pages/FTA%20EU-

Korea%20practical%20guide_0.pdf.  

 

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/oorsprong/toegelaten-exporteur#q3
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/douane/oorsprong/toegelaten-exporteur#q3
mailto:da.ops.douane1@minfin.fed.be
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/pages/FTA%20EU-Korea%20practical%20guide_0.pdf
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/pages/FTA%20EU-Korea%20practical%20guide_0.pdf
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7.1.2 Overseas Manufacturing Facility registratie 

Zuid-Korea eist dat de producent van ‘processed food’26 wordt geregistreerd in Zuid-Korea bij de 

MFDS (Ministry of Food & Drug Safety) vóór goederen door de douane kunnen passeren. De 

registratie als Overseas Manufacturing Facility (ook Foreign Food Facility genoemd) is 2 jaar 

geldig. Deze registratie wordt meestal door de importeur gedaan en omvat de naam, adres en de 

productbeschrijving. 

De registratie gebeurt op de website van het MFDS Import Food Inspection system. Hier kan u 

trouwens ook een bestaande registratie consulteren, aangezien u verplicht bent deze up-to-date 

te houden.  

Er bestaat ook een handleiding in het Engels voor de registratie: ‘Easy-to-Understand Guide to 

the Registration of a Foreign Food Facility’. De laatste versie vindt u terug op bovenstaande 

website onder ‘Notice’, waar u ook alle recente wijzigingen kan terugvinden. 

Aangezien uw importeur vermoedelijk de registratie voor u zal doen, is het belangrijk dat u hem 

een uittreksel van de Kruispuntbank voor Ondernemingen (“KBO”) bezorgt. Dit document bevat 

immers de belangrijkste informatie van uw bedrijf: naam, adres, ondernemingsnummer, 

wettelijke vertegenwoordigers, etc. Opgelet: 

• In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat de MFDS een kopie vraagt van specifieke 

licenties of vergunningen om aan te tonen dat uw onderneming in orde is met de 

relevante wetgeving in België. 

• Er bestaat specifieke regulering voor verse producten (fruit en groenten), rauwe vis en 

vlees en alcohol. Hiervoor is een andere registratie nodig. Indien u vragen heeft kan u 

zich richten tot uw importeur, FIT Seoul of het FAVV. 

7.1.3 Ingrediëntenlijst and Processing flow chart 

Deze registratie wordt meestal door de importeur gedaan. 

De exporteur bezorgt de volgende gegevens: 

• Ingrediëntenlijst 

Deze lijst bevat de naam en exacte ratio’s van ieder product. Zodoende kan de importeur 

nakijken of de ingrediënten toegelaten zijn in Korea. De importeur bekijkt de HS-code, 

import heffingen en andere specifieke regelgeving. (Als u als exporteur niet werkt met 

een importeur, dan kan u hiervoor ook een Korean Customs Service agent inhuren.) 

Opgelet: In sommige gevallen zal de exporteur niet de exacte samenstelling van de 

ingrediënten bekend willen maken. Een non-disclosure agreement kan dan een oplossing 

zijn. De exporteur kan wachten met de bekendmaking van de exacte ratio’s tot na de 

ondertekening van een contract of uiterlijk op het moment van de import declaratie. 

• Processing flow chart 

De manier waarop het product gemaakt wordt heeft een impact op de bepaling van de 

HS-code, food type classification, import heffingen, etc. Zo kan bijvoorbeeld wat in 

 
26 Opgelet: Voor vlees- en zuivel producenten (dus slachthuizen en fabrieken voor de verwerking van zuivelproducten) is de Foreign 

Establishment Registration van toepassing die loopt via het FAVV. 

https://impfood.mfds.go.kr/?locale=en_EN
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Europa als limonade verkocht wordt in Korea als ‘thee’ worden geclassificeerd. Het is dus 

belangrijk om dit met uw importeur te bespreken en correct te beschrijven. 

7.2 FIRST SHIPMENT 

Bij aankomst van de eerste levering zal de importeur de douane contacteren en starten met de 

importprocedure. De eerder besproken 3 stappen bevatten de belangrijkste benodigde 

documenten of registraties. 

De MFDS zal bij de eerste levering een chemische analyse vorderen, te betalen door de importeur 

of exporteur, afhankelijk van de gemaakte afspraken. 

7.3 INVOERRECHTEN 

7.3.1 Vrijstelling en verlaagde tarieven onder het EU-

Korea vrijhandelsakkoord 

Sinds 1 juli 2011 bestaat er een vrijhandelsakkoord tussen Korea en de EU. Dit akkoord is het 

meest ambitieuze vrijhandelsakkoord dat de EU ooit heeft afgesloten en biedt een diepgaande 

liberalisering voor de handel in goederen en diensten. Dankzij dit akkoord werden invoerrechten 

herleid tot 0% of worden ze geleidelijk afgebouwd. Voor meer info kan u de Praktische gids voor 
EU-exporteurs raadplegen: EU-Korea Free Trade Agreement.  

De invoerrechten kan u opvragen via Access2Markets. Dit is een essentiële tool voor wie 

internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan 

informatie gratis beschikbaar. 

Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van 

bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u 

informatie over het volgende: 

• Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde 

landen 

• Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de 

ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de 

oorsprongsregels voldoet. 

• Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code. 

• Procedures and formalities: 

1. Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-

eisen. 

2. General: informatie over exportdocumenten. 

3. Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code. 

• Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-

exporteurs geconfronteerd kunnen worden. 

• Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen 

  

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/sites/trade/files/pages/FTA%20EU-Korea%20practical%20guide_0.pdf
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home
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7.3.2 Geharmoniseerd Systeem Codes (HS-codes) 

Om optimaal van deze database gebruik te kunnen maken, moet u de goederencode van uw 

product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die 

geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal 

gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te 

classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de 

Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen. 

Uw importeur kan deze codes in principe ook zelf navragen op de website van de Koreaanse 

douane: https://www.customs.go.kr/cvnci/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=3217&cntntsId=948 

Opmerking: Indien er onduidelijkheid is over de juiste classificatie of andere vragen m.b.t. 

importregels, dan kan uw importeur deze stellen aan https://www.epeople.go.kr/. Dit is het 

officiële online overheidsportaal dat verbonden is met alle ministeries en administraties (Korean 

Customs Service, Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, Animal and Plant Quarantine 

Agency, etc.). Op deze manier kan u bijvoorbeeld op voorhand toelaatbaarheid en correcte 

import procedures aftoetsen. 

7.3.3 Taksen op Alcoholische dranken 

Voor de import van alcohol is er inderdaad ook een vrijstelling op de importtaks. Maar er zijn 

echter nog heel wat andere taksen van toepassing. Hoewel deze niet direct gerelateerd zijn aan 

de import, geven we hier 2 voorbeelden van de taks op bier en gin. Opgelet: deze taksen wijzigen 

regelmatig en zijn dus louter indicatief: 

Taks op Belgisch Bier: 

(a) = Import tax 0% 

(b) = Liquor tax (830,3 KRW/liter) 

(c) = (b) x Education tax 30% 

(d) = {Import price + (a) + (b) + (c)} x VAT 10% 

Total taxes : (a)+ (b) + (c) + (d) 

Voorbeeld: 1 liter bier aan CIF prijs van 1.000 KRW 

Totale taks = 0 + 830,3 + 249,09 + 207,939 = 1.287,329 KRW 

Taks op Belgische gin 

(a) = Import tax 0% 

(b) = Liquor tax 72% on CIF price 

(c) = (b) x Education tax 30% 

(d) = {Import price + (a) + (b) + (c)} x VAT 10% 

Total taxes: (a)+ (b) + (c) + (d) 

Voorbeeld: 1 liter gin aan CIF prijs van 1,000 KRW 

Totale taks = 0 + 720 + 216 + 193,6 = 1.129,6 KRW 

Zoals u uit de voorbeelden kan zien zijn de taksen aanzienlijk en zelfs hoger dan de waarde van 

het product (importprijs). 

https://eservices.minfin.fgov.be/extTariffBrowser/browseNomen.xhtml?suffix=80&country=&lang=NL&page=1&date=20190227
https://www.customs.go.kr/cvnci/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=3217&cntntsId=948
https://www.epeople.go.kr/
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7.4 PRODUCT SPECIFIEKE REGELS 

7.4.1 Overzicht 

In onderstaande tabel vindt u een algemeen overzicht van de belangrijkste documenten en 

voorwaarden m.b.t. export naar Korea:  

 

7.4.2 Ministry of Food and Drug Safety 

Noteer dat u op de website van het MFDS alle wetgeving en informatie kan terugvinden over 

voeding en voedingsadditieven (incl. verpakking, pesticiden, natuurlijke en synthetische 

additieven, etc.): https://www.foodsafetykorea.go.kr/foodcode/index.jsp. 

Aangezien deze website enkel in het Koreaans bestaat, is het aangeraden om eerst met uw 

importeur contact op te nemen. Eventueel kan u met Google Translate werken, waarbij u de 

pagina’s automatisch naar Engels kan laten vertalen, maar hou dan zeker rekening met fouten in 

deze automatische vertaling.  

7.4.3 Sanitaire en fytosanitaire belemmeringen 

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde 

producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten 

voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe 

bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid 

van de Voedselketen (FAVV).  

Disclaimer This column only provides a general overview and does not entail all rules and regulations.

Standard 

documents

Packing list, pro-forma invoice, Phytosanitary certificate if applicable, Ingredient list.

Import duties 

and taxes

Approved exporter status to benefit from reduced tariffs under the EU-Korea Free Trade Agreement.  Tarrifs 

can be verified at the EU-website of Access2Markets 

Import License Consignee should have a Korean Business number (or be a licensed importer for alcohol and liquor).

Foreign Food 

Facility

Exporter to be registered at MFDS as a Foreign Food Facility

General   

Foodstuff

1. Unprocessed grain related foodstuffs are subject to plant quarantine, and original phytosanitary 

certificate from origin would be required. 

2. Meat products are subject to animal quarantine and require original certificate of quarantine from origin. 

[remark: also check the list of prohibited products]

3. Food quarantine may be imposed by MFDS (Ministry of Food and Drug Safety).

Frozen Phytosanitary certificate is needed.  Note: same import restrictions as for meat, fresh fruit and vegetables

Perishables Perishables(Fruit/Flower/Vegetable) are subject to plant quarantine, and original phytosanitary certificate 

from origin would be required for it. For edible fruits and vegetables, food quarantine would be also 

required. 

Animal prod A blanket ban on any beef and poultry products. Note: list is subject to frequent changes.

Fresh Fruit A blanket ban on all Fresh fruit products

Vegetables See annex

Specific regulation per food type

FOOD Export from Belgium to Korea

Prohibited Food Products

https://www.foodsafetykorea.go.kr/foodcode/index.jsp
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Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export (https://www.favv-

afsca.be/professionelen/export/) naar derde landen, waaronder Zuid-Korea. De diverse 

certificaten worden afgeleverd door de provinciale controle-eenheden van het FAVV. 

Zoals bijna overal betreft het hier voornamelijk verse producten: groenten en fruit, verse dierlijke 

producten zoals vlees, gevogelte, eieren en zuivelproducten. 

Voor dierlijke producten zijn er de afgelopen jaren zeer veel wijzigingen geweest als gevolg van 

de vogelgriep en varkenspest. We verwijzen naar de nieuwsberichten op de website van Flanders 

Invest & Trade voor de meest actuele stand. 

Hieronder de status op 1 december 2021: 

• Varkensvlees: export sinds september 2021 terug mogelijk 

• Rundsvlees: aanvraag tot exportvergunning voor Belgisch rundsvlees is ingeleid en 

mogelijks wordt dit goedgekeurd in de loop van 2023. 

• Gevogelte: op 23 november 2021 werd België vrij van vogelgriep verklaard. Verwacht 

wordt dat in de loop van 2022 de exportlicenties terug vernieuwd/erkend worden. 

7.4.4 Handelsbelemmeringen  

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van 

markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw 

aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties. 

  

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/internationaal/juridisch/hoe-ga-ik-om-met-handelsbelemmeringen
mailto:handelsbelemmering@fitagency.be
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8. ANNEX 

ANNEX 1: Lijst van toegelaten en verboden import van verse groeten en fruit – dec. 2020 

HS-code Description Import 
allowed 

Import prohibited (import 
prohibited pests) 

0701 Potatoes   X 
(Synchytrium endobioticu, 
Potato spindle tuber viroid, 
Globodera rostochiensis, 
Globodera pallida, 
Leptinotarsa decemlineata, 
Peronospora tabacina etc.) 

0702 Tomatoes  X 
(Radopholus citrophilus 
Radopholus similis) 

07031010 Onions  X  

07031020 Shallots X  

070320 Garlic X  

070390 Leeks and other alliaceous vegetables X X -The roots of Chinese 
chive: oriental garlic 
(Radopholus citrophilus, 
Radopholus similis) 

070410 Cauliflowers and headed broccoli X  

070420 Brussels sprouts X  

07049010 Cabbages X  

07049020 Chinese cabbages X  

07051 Lettuce X  

07052 Chicory X  

070521 Witloof chicory X  

07061010 Carrots  X 
(Radopholus citrophilus) 

07061020 Turnips X  

07069010 Radishes  X (Radopholus citrophilus, 
Radopholus similis) 

07069020 Wasabi & horseradishes  X  

0707 Cucumbers  X 
(Ceratitis capitata, 
Bactrocera cucurbitae etc.) 

070810 Peas, pisum sativum X (Dried 
peas) 

X-Fresh peas 
(Ceratitis capitata, Ceratitis 
Quinaria etc.) 

070820 Beans, vigna spp., phaseolus spp X (Dried 
beans) 

X-Fresh beans (Ceratitis 
capitata, Ceratitis quinaria 
etc.) 

070910 Globe artichokes X  

070920 Asparagus X  

070930 Aubergines (egg-plants)  X 
(Peronospora tabacina) 

070940 Celery X  
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070951 Mushrooms X  

070952 Truffles X  

070960 Fruits of the genus capsicum or of the 
genus pimenta 

 X (Ceratitis capitata, 
Ceratitis quinaria etc.) 

070970 Spinach X  

070930 Pumpkins  X 
(Radopholus citrophilus 
Radopholus similis ) 

071420 Sweet potatoes  X 
(Synchytrium endobioticu, 
Potato spindle tuber viroid, 
Globodera rostochiensis, 
Globodera pallida, 
Leptinotarsa decemlineata, 
Peronospora tabacina etc.) 

 chives, maize, pepper  X 
(Synchytrium endobioticu, 
Potato spindle tuber viroid, 
Globodera rostochiensis, 
Globodera pallida, 
Leptinotarsa decemlineata, 
Peronospora tabacina etc.) 

 All fresh fruits  X (Ceratitis capitata, 
Ceratitis quinaria etc.) 

Fresh vegetables without soil (or root) and most of dried vegetables are allowed to be imported. 

Source: Animal & Plant Quarantine Agency (QIA www.qia.go.kr ) 
  

http://www.qia.go.kr/
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ANNEX 2: Lijst van verboden landen voor import van dierlijke producten – 23 nov. 2021 

1. Het principe is dat alle landen zijn uitgesloten, behalve diegene die expliciet vermeld staan. 

2. Voor de landen die dus vermeld staan, kan de uitvoer pas starten nadat de nodige 

exportvergunningen werden toegekend! Voor gevogelte en eetbare eieren was dit op 23 nov. 2021 

nog niet het geval. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Prohibited region(s) for imports of dedicated animal products 

(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs Notification No. 2020-84 ) 

In accordance with Article 32 of Act on the Prevention of Contagious Animal Diseases, 
‘‘Prohibited region(s) for imports of dedicated animal products’’ is partially revised as follows. 

23 November 2021 

Minister of Agriculture, Food and Rural Affairs 

Addendum 

This notification goes into effect immediately 

Prohibited region(s) for imports of dedicated animal products 

1. Animals 

Animal type Prohibited region(s) 

Artiodactyl (excluding ruminant animals) 

All areas banned except for USA, Canada, Australia, 

New Zealand, Denmark, Sweden, Finland, France, 

Switzerland, Ireland, and UK 

Ruminant animals  All areas except Australia and New Zealand 

Poultry (including domestic and wild birds, live 

domestic fowls, day-old chicks, hatching eggs)  

All areas except New Zealand, Canada, Spain, USA, 

Australia, the Philippines (only for birds other than 

poultry) Finland, Sweden, Hungary and Belgium  

Ostrich (including newly born ostrich and its 

eggs)  

All areas except New Zealand, Canada, USA, and 

Australia 
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2. Meat and its processed meat products 

Types of meat Prohibited region(s) 

a. Beef  
All areas except Australia, New Zealand, Mexico, USA, Canada, Chile, Uruguay, 

the Netherlands and Denmark 

b. Pork  

All areas except USA, Canada, Australia, New Zealand, Sweden, Denmark, 

Finland, Austria, Mexico, Chile, the Netherlands, Spain, Ireland, France, 

Switzerland, Italy (only for processed products), UK, Brazil (only for Santa 

Catarina), Portugal and Belgium  

c. Goat meat and lamb  All areas except Australia and New Zealand  

d. Venison All areas except Australia and New Zealand 

e. Poultry meat 

- Fresh, Cold, Frozen meat: All areas except Brazil, Chile, Canada, Thailand, 

USA, Australia, the Philippines (chicken meat only), Finland, Sweden and 

Hungary  

- Heat-treated meat: All areas except Brazil, Thailand, China, France, Chile, 

Denmark, Hungary, Poland, Sweden, Japan, Australia, the Netherlands, UK, 

Canada, USA, Finland and Lithuania 

f. Ostrich meat  All areas except New Zealand 

g. Kangaroo meat  All areas except Australia  

h. Heat-processed beef 

(cooked in boiling 

water)  

All areas except Australia, New Zealand, Mexico, Argentina, and Uruguay  

3. Other by-products except meat  

Type of domestic animals 

other than edible meat 
Prohibited region(s) 

Raw milk 
All areas except USA, Canada, Australia, New 

Zealand, Denmark, Sweden, Finland 

Bovine semen 
All areas except USA, Canada, Australia, New 

Zealand, France, the Netherlands 

Bovine fertilized egg 
All areas except Australia, New Zealand, Canada, 

USA  

Swine semen 

All areas except New Zealand, Denmark, USA, 

Sweden, UK, Ireland, Canada, France, Finland, 

Australia, Switzerland 

Goat/sheep semen All areas except Australia 

Deer semen and deer by-products 
All areas except Australia (excluding semen) and 

New Zealand 
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Edible eggs 

All areas except New Zealand, Canada, Thailand, 

Spain, USA, Australia, Finland, Sweden, Hungary 

and Belgium  

Products relevant to bovine spongiform 

encephalopathy (BSE) 

Bones and horns or antlers of ruminant animals 

(with the exception of raw hide and milk)  

Processed animal proteins (PAP): meat and bone 

meal(MBM), meat meal, bone meal, hoof meal, 

dried plasma, horn meal, other blood products, 

hydrolysed protein, poultry offal meal, feather 

meal, dry greaves, fish meal, Dicalcium phosphate, 

gelatine and their mixtures (animal feed, feed 

additives and premixture containing the listed 

products)  

Greece, the Netherlands, Denmark, Germany, 

Luxembourg, Belgium, Spain, Ireland, UK, Italy, 

Portugal, France, Norway, Romania, Macedonia, 

Bosnia and Hercegovina, Bulgaria, Slovakia, 

Slovenia, Albania, Servia, Montenegro, Croatia. 

Poland, Hungary, Austria, Sweden, Finland, 

Switzerland, Liechtenstein, Czech Republic, Japan, 

Canada, Israel, USA and Brazil (36 countries) 

※ Excluded products among products relevant to BSE 

• Fish meal produced in a facility manufactures pure fish meal; 

• Pet food that does not contain any ruminant-derived protein and packaged for retail 

sale;  

• Beef tallow that contains less than 0.15% of insoluble impurities; 

• Foetal bovine serum (FBS);  

• Porcine blood, hydrolysed protein from porcine intestine and intestinal mucosa for 

animal feed produced in a manufacturing facility dedicated only to production of the 

products and the facility is approved by the Korean government;  

• Poultry offal meal, feather meal, and chicken cartilage powder produced in a 

manufacturing facility dedicated only to production of the products and the facility is 

approved by Korean government; 

• Bovine embryos treated according to the standards set by the International Embryo 

Transfer Society (IETS); 

• Gelatine and collagen derived from hides and skins; 

• Dicalcium phosphate with no trace of protein and/or fat;  

• Hydrolysed proteins derived from liver or heart of poultry produced in a manufacturing 

facility dedicated only to production of the products and the facility is approved by the 

Korean government;  

• Whole blood, serum and plasma derived from non-ruminants for use in tests/research 

and in production of biologicals (for pharmaceutical manufacturing such as 

immunization vaccines) and segregated albumin/globulin; and 

• Among the processed animal proteins (PAP) for experiment and research purposes, 

blood products which are not derived from specified risk materials (SRM) of ruminant 

animals (whole blood, plasma, serum, antibodies, antiserum, coagulation factors, red 

blood cells, white blood cells and albumin), cell lines, hybridoma, monoclonal antibody, 

tissue culture, ascitic fluid, extract, faeces, fluids, hormones, peptides, tissue, urine and 

processed animal protein (PAP) contained in diagnostic kit.  
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Disclaimer 

De informatie die u in deze publicatie vindt, is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in 

staat stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de 

grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van 

de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor 

uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of 

ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit 

verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of 

onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het 

gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze 

publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere 

aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen 

teweegbrengen. 

datum van publicatie: december ’2021 
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