Nederlands bedrijfsleven in Vietnam juicht EVFTA toe
door Matthijs van den Broek

Dutch Business Association in Vietnam (DBAV) en Netherlands-Vietnam Chamber of Commerce
(NVCC) tekenen een Memorandum of Understanding (MoU) over samenwerking, in aanwezigheid van
Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen, Vice-Premier Nguyen Chi Dung,
VNO-NCW voorman Hans de Boer en de Nederlandse Ambassadeur in Vietnam Elsbeth Akkerman.

Nu Vietnam de economie heropent en zich opmaakt voor een nieuwe golf aan
buitenlandse investeringen, lijkt Vietnam in de huidige Corona-crisis als winnaar
uit de bus te komen. Het Nederlands bedrijfsleven in Vietnam,
vertegenwoordigd door de Dutch Business Association in Vietnam (DBAV),
voorziet een bloeiende toekomst voor Nederlandse bedrijven die van plan zijn
de Vietnamese markt te betreden of er uit te breiden. Met ondersteuning van
NL in Business ontwikkelt de DBAV zich tot een volwaardige Business Hub.
Post-COVID-19-tijdperk
Nu vrijwel alle landen worstelen met de beheersing en impact van het COVID19-virus, heeft Vietnam de wereld laten zien hoe de verspreiding van het virus
met succes te beteugelen. Sinds eind-januari van dit jaar heeft het land
individuele infectiegevallen weten op te sporen, de scholen gesloten, lokale
lockdowns ingesteld en strikte quarantainemaatregelen ingevoerd. Vietnam is,

terecht, veelvuldig geprezen om de tijdige en adequate respons op het virus.
Nu de Vietnamese economie stap voor stap weer wordt opgestart, de bedrijven
weer opengaan en de fabrikanten hun productie weer opvoeren, is het tijd om
vooruit te kijken, naar de post-Corona-toekomst. Vietnam loopt voorop
wanneer het gaat om het uitrollen van het “nieuwe normaal” en het
terugwinnen van ‘s lands groeiscenario.
EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA)
Een enorme mijlpaal voor de Vietnamese economie is het vrijhandelsakkoord,
het EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA). Met ingang van 1 juli dit jaar,
zal naar alle waarschijnlijkheid de EUVFTA van kracht worden. Daarnaast zal de
invoering van Investment Protection Agreement (IPA) in de nabije toekomst
plaatsvinden. De EVFTA zal stapsgewijs, over een periode van 10 jaar, alle
handelstarieven tussen de twee regio’s elimineren. De waarde van de export
van Vietnam zal naar verwachting in 2020 met 20% toenemen en tot 2030 zelfs
met 44%. De EVFTA zal het BBP van Vietnam in de periode 2019-2023 met
2.18-3.25% doen groeien en in de periode 2024-2028 naar verwachting met
4.57- 5.30 %. De huidige bilaterale overeenkomsten met betrekking tot de
bescherming van directe buitenlandse investeringen zullen worden vervangen
door de nieuwe IPA.
EVFTA maakt de weg vrij voor EU-ASEAN FTA
Dit jaar, 2020, is Vietnam Voorzitter van ASEAN (Association of South East Asian
Nations), wat de vooraanstaande rol van Vietnam in de 10-landen-tellende
handelsunie nog eens onderstreept. Met het aanhalen van de banden met de
buurlanden, maakt Vietnam zich sterk voor meer intra-ASEAN-handel en –
investeringen. De directe buren van Vietnam, over het algemeen minder
geraakt door het COVID-19 virus dan het verder weg gelegen Europa en
Amerika, zullen de eersten zijn die de handel met Vietnam weer oppakken.
Bovendien zorgt een groeiende belangstelling voor Vietnam als volwaardige
productie- en supply chain-optie voor een verdere stimulering van de
economie van het land.
De EVFTA zal niet alleen het nationale beleid van iedere afzonderlijke ASEANlidstaat beter op elkaar afstemmen en de integratie in ASEAN bevorderen,
maar zal het voor Europese bedrijven ook makkelijker maken cross-border
binnen ASEAN te opereren. Tenslotte, is de ratificatie en implementatie van de
EVFTA een opmaat naar nieuwe onderhandelingen over een EU-ASEAN FTA.

Nederland is de grootse EU-investeerder in Vietnam
De EU is de op 4 na grootste handelspartner van Vietnam en Nederland is
grootste investeerder in Vietnam onder de EU-landen. Nederlandse
multinationals, zoals Heineken, Friesland Campina, Damen Shipyards, Philips en
De Heus, hebben een lange geschiedenis in Vietnam en zijn inmiddels
onlosmakelijk verbonden met de Vietnamese economie. Met een gestaaggroeiende economie en een nog sterker-opkomende middenklasse, zien deze
Nederlandse multinationals Vietnam als een belangrijke driver van groei.
Behalve dat deze multinationals prominent aanwezig zijn in Vietnam, deelt
Nederland sinds jaar en dag haar expertise op het gebied van
watermanagement, landbouw en smart logistics met het land. Met de nadruk
op een circulair economisch model en het gezamenlijk creëren van smart cities,
slaan Nederland en Vietnam de handen ineen bij het ontwikkelen van een
duurzamere economie. Vietnam kan op steun van Nederland blijven rekenen.
Zo heeft Nederland, bijvoorbeeld, zij-aan-zij gestaan met Vietnam bij de aanpak
van het zoutwater-probleem in de Mekong Delta. Verder werken de landen, die
ondernemingsgezindheid gemeen hebben, nauw samen op andere werkgerelateerde terreinen, zoals sociale inclusie, gender-gelijkheid en
arbeidsrechten. In deze context heeft Vietnam vorig jaar November een door
de ILO (International Labour Organisation)- gesteunde en door de EUVFTA-in
gang gezette Labor Code aangenomen.

Dutch Business Association in Vietnam: klaar voor het echte werk
The Dutch Business Association in Vietnam (DBAV) is als sinds midden-jarenNegentig (van de vorige eeuw) actief in het land en vertegenwoordigt
Nederlandse bedrijven, groot en klein, in Vietnam. De doelstelling van de
DBAV is voor de leden mensen en kennis te verbinden. De DBAV ondersteunt
Nederlandse ondernemers bij het zakendoen in Vietnam, door het opbouwen
en onderhouden van een deskundige , betrouwbare en alom-erkende
community. Naast het bedienen van haar leden, is de DBAV een
kenniscentrum, dat nieuwe betreders van de markt snel wegwijs maakt om zo
hun zakelijke doelstellingen te kunnen halen.
De DBAV omarmt de EVFTA en feliciteert Vietnam met de ratificatie ervan. De
DBAV kijkt ernaar uit de uitstekende handelsrelatie tussen de twee landen de
komende jaren nog verder te intensiveren.
Sinds medio-2019, is de DBAV, in samenwerking met NLinBusiness een
professionaliseringsproces ingegaan, waarbij de organisatiestructuur is
verbeterd, het Management Team uitgebreid, het dienstenaanbod verbreed en
de vertegenwoordiging in Hanoi is versterkt. Dit alles om een volwaardige
Business Hub te realiseren. Zo’n hub moet de eerste stappen voor Nederlandse
MKB-ondernemers in Vietnam een stuk makkelijker maken. In Nederland trekt
NLinBusiness nauw op met o.a. MKB-Nederland, VNO-NCW, Evofenedex en
beschikt daardoor over een netwerk van meer dan 200 bedrijfs- en branche
organisaties, naast een groeiend netwerk van NL Business Hubs over de wereld.
Dit maakt het online platform dat NLinBusiness bouwt de ideale
ontmoetingsplaats voor Nederlandse en Vietnamese ondernemers die business
partners en zakelijke dienstverleners in elkaars land zoeken.
De DBAV en NLinBusiness doen dit niet alleen: het diplomatieke netwerk van
Nederland in Vietnam, bestaande uit de Ambassade in Hanoi en het ConsulaatGeneraal in Ho Chi Minh City, en de DBAV trekken samen op in het faciliteren
van het Nederlandse bedrijfsleven in Vietnam. In Nederland werkt
NLinBusiness nauw samen met MKB-Nederland, VNO-NCW en meer dan 200
andere bedrijfs- en werkgeversorganisaties, waardoor verbinding is met . De
DBAV onderhoudt zowel nauwe banden met andere internationale bilaterale
Kamers van Koophandel en de Europese Kamer van Koophandel als met de
Vietnamese overheid en het Vietnamese bedrijfsleven.

In 2019 ontving Vietnam een Nederlandse handelsmissie met meer dan 70
bedrijven onder leiding van Premier Rutte, Minister van Nieuwenhuizen en
VNO-NCW-directeur Hans de Boer. Dit jaar zou de DBAV zeer zeker een
vergelijkbare handelsmissie hebben gesteund, waren we niet overvallen door
de Corona crisis !
Er is veel geschreven over de voordelen van de EVFTA-, en IPA-akkoorden.
Maar er is nog weinig gezegd over de voordelen van twee culturen die elkaar
ontmoeten, nauw samenwerken en voortbouwen op elkaars sterktes. Als
Nederlands ondernemer die anderhalf jaar geleden naar Vietnam verhuisde, zie
ik een breed scala aan voordelen voor beide landen en een unieke kans om in
het post-corona-tijdperk van elkaar te leren !
Voor meer informatie over de Dutch Business Association in Vietnam (DBAV),
het Nederlandse postennetwerk in Vietnam of het EU-VN Vrijhandelsakkoord,
bekijk de informatie op NLinBusiness of bezoek www.dbav.org.vn
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