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Vietnam: een markt op maat
van de Belgische bedrijven!
De economische zending naar Vietnam werd voorgezeten door ZKH Prins Filip en in Hanoi geleid
door de heer Didier Reynders, Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse
Handel en Europese Zaken. In Haiphong en Ho Chi Minh City werd die taak overgenomen door
de heer Armand De Decker, Minister van Staat.
Ook regionale ministers waren aanwezig. Kris Peeters, Minister-president van de Vlaamse
regering en Vlaams Minister van Economie, Buitenlands beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid
gaf present te Hanoi en Jean-Claude Marcourt, Vicepresident en Minister voor Economie,
KMO’s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën van de Waalse Regering en Minister voor
Hoger Onderwijs van de Federatie Wallonië-Brussel en Benoît Cerexhe, Minister van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse
Handel en Wetenschappelijk Onderzoek waren zowel aanwezig in Hanoi als in Ho Chi Minh stad.
Deze Aziatische tijger wekte heel wat belangstelling op. Liefst 117 ondernemingen, Kamers van
Koophandel en beroepsgroeperingen (zij vertegenwoordigden een handelsdelegatie van 185
personen) en daarnaast ook 15 universiteiten en instellingen van het hoger onderwijs (46
deelnemers) namen eraan deel. Met afgevaardigden van de pers en de publieke diensten kwam
het aantal deelnemers neer op exact 300 personen.

KEUZE VOOR VIETNAM
In deze tijden van economische crisis kan de Vietnamese economie groeicijfers voorleggen
waarvan de ondernemingen in de ontwikkelde landen alleen maar kunnen dromen. Dankzij de
jonge en groeiende bevolking en de hervormingen van de overheid is Vietnam uitgegroeid tot
één van de meest dynamische economieën in Zuidoost-Azië.
Het land wordt vaak genoemd als één van de meest aantrekkelijke groeipolen van Azië en staat
op tal van internationale rankings van landen met een groot potentieel. Zo behoort het land tot
de CIVETS, een letterwoord dat staat voor de zes economieën die geacht worden de BRIClanden voorbij te steken in termen van groeipotentieel.
Vietnam dankt deze positie aan zijn strategische ligging midden in een groeizone en aan zijn
jonge, groeiende bevolking. Ze is ook het resultaat van de hervormingsinspanningen die in 1986
werden ingezet om het economische isolement waarin het land zich bevond te doorbreken. Ook
de toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie is een van de bepalende factoren voor de
huidige economische evolutie. Dat proces, dat in 2007 voltooid werd, was een belangrijk
element in de overgang van een planeconomie naar een markteconomie.
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Vietnam kende tussen 2006 en 2010 een forse economische groei van gemiddeld 7 procent per
jaar. Voor de periode 2012-2015 verwacht de Economist Intelligence Unit (EIU) een gemiddelde
jaarlijkse groei van 6,7 procent. Deze sterke groei is volgens analisten te danken aan de
toenemende consumentenbestedingen, investeringen en export.
Al deze elementen maken dat Vietnam van nabij gevolgd wordt door onze ondernemingen,
waarbij het bovendien gaat om een markt op maat van Belgische KMO’s.

OFFICIELE CONTACTEN

De Belgische delegatie werd op het hoogste niveau ontvangen. Hierbij een greep uit het grote
aantal officiële contacten:
ZE Truong Tan Sang, President,
ZE Nguyen Thi Doan, Vicepresident,
ZE Nguyen Tan Dung, Vicepremier,
ZE Nguyen Quan, Minister van Wetenschap en Technologie,
ZE Bui Quang Vinh, Minister van Urbanisme en Investeringen,
ZE Dinh La Thang, Minister van Vervoer,
ZE Vuong Dinh Hue, Minister van Financiën,
ZE Nguyen Thi Kim Tien, Minister van Volksgezondheid,
ZE Trinh Dinh Dung, Minister van Bouwkunde,
ZE Pham Vu Luan, Minister van Onderwijs en Opleiding,
ZE Duong Anh Dien, Voorzitter van het Hai Phong People’s Committee,
ZE Le Hoang Quan, Voorzitter van het Ho Chi Minh People’s Committee.

STEDEN EN SLEUTELSECTOREN

Een zending naar Vietnam omvat steevast contacten in Hanoi, de hoofdstad, en in Ho Chi Minh
stad, het economisch centrum van het land. Tijdens de zending stond eveneens een bezoek aan
Haiphong op het programma, gelet op de belangrijke Belgische belangen aldaar. Minister JeanClaude Marcourt bracht van zijn kant een bezoek aan Danang, gelegen in Centraal-Vietnam.
In het licht van de prioriteiten van het jongste ontwikkelingsplan van het land (periode 20112015) en de toegevoegde waarde waarover onze bedrijven beschikken om hier concreet op in te
spelen, werd tijdens de zending de nadruk gelegd op de volgende thema’s:
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-

Infrastructuur, havenontwikkeling en logistiek
De bouw- en infrastructuursector moet het hoofd bieden aan tal van uitdagingen. De
economische groei van de jongste jaren werd vertaald in een overmatig gebruik van de
bestaande infrastructuur en die is meestal verouderd. Aangezien de maritieme handel in
snel tempo toeneemt, dient ook de haveninfrastructuur volledig te worden
gemoderniseerd.

-

Green technologie (met accent op water en waste water treatment)
De demografische druk, die gepaard gaat met de ontwikkeling van de grote steden, stelt
grote uitdagingen aan het beheer van de stedelijke centra. Die ontwikkelingen zorgen
voor problemen met de afvalverwerking en de recyclage van het water. En omwille van
het grote potentieel aan elektriciteitsopwekking van het land (zowel wind- en zonneenergie, als biomassa en hydro-elektriciteit) schenken de Vietnamese autoriteiten
steeds meer aandacht aan hernieuwbare energiebronnen. Voor al die “cleantech”sectoren biedt Vietnam dus heel wat mogelijkheden.

-

Healthcare
Door de gestegen levensstandaard bestaat er bij de Vietnamezen een vraag naar een
betere en modernere gezondheidszorg. Sinds een aantal jaren is er dan ook een gestage
stijging van de uitgaven in de gezondheidszorg per inwoner merkbaar. Ook de
farmaceutische industrie in Vietnam is sterk afhankelijk van de invoer uit de Europese
Unie.

-

Agro-industrie en aquacultuur
Hoewel Vietnam één van de grootste producenten en uitvoerders van
landbouwproducten is, beschikt het niet over de vereiste moderne uitrustingen. Het
materiaal voor landbouw en visteelt is vaak verouderd en het land is afhankelijk van de
invoer om dat materiaal te moderniseren. De aanpassing van de Vietnamese exploitaties
aan de VietGAP-normen (Good Agricultural Practices) en de ontwikkeling van de
verwerkende sector bieden de Belgische ondernemingen mogelijkheden om contracten
binnen te halen.

-

Ruimtevaarttechnologie
De levering van een micro satelliet van ons land aan Vietnam is hier niet vreemd aan.

Verder kwam ook het element “opleiding” continu aan bod. Voor Vietnam is dit prioritair en de
massale aanwezigheid van universiteiten tijdens deze zending was dan ook niet verwonderlijk.
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ACTIVITEITEN
In Hanoi:
Een werkontbijt met als thema “How to do business in Vietnam: legal aspects”,
georganiseerd door Awex, BIE, FIT en de ONDD,
Een seminarie “Belgian knowhow in Port Development, Transport Infrastructure &
Logistics”, georganiseerd door FIT, Awex en BIE,
Een academische zitting rond the thema “Space for Knowledge, Services and Humanity Future Perspectives”, georganiseerd door de Belgische Ambassade in samenwerking
met Wallonie Espace en VITO,
Een power luncheon in aanwezigheid van Belgische CEO’s en Vietnamese
Staatsbedrijven,
Officieel diner aangeboden door de Vietnamese overheid in aanwezigheid van een
aantal Belgische en Vietnamese CEO’s,
Een seminarie met als thema “Human and Economic Development: technology transfer
offices as key players”, georganiseerd door WBI en Awex in samenwerking met de
Vietnamese Academy of Science & Technology (VAST),
Een seminarie met als thema “Belgian knowhow in the field of (waste) water
treatment”, georganiseerd door BIE, Awex en FIT (lead: BIE),
De organisatie van een “Belgium Education Forum” door de Belgische Ambassade
samen met WBI, CIRI en VLIR.

In Haiphong:
Een werkbezoek aan Dinh Vu Industrial Zone,
Gevolgd door matchmaking tussen de Belgische aanwezige delegatie uit de haven en
logistieke sector en bedrijven uit Haiphong.
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In Danang:

De contacten van Minister Jean-Claude Marcourt spitsten zich toe op een bezoek aan de
haveninfrastructuur van de stad en activiteiten met de Universiteit van Danang, waarbij
op het vlak van transport en logistiek een MOU werd ondertekend met ULg.

In Ho Chi Minh City:
Een informatiesessie onder de vorm van een werkontbijt over “distributie en
detailhandel”, georganiseerd door Awex en Beluxcham,
Een seminarie “Agro Food & Aquaculture Technologies”, georganiseerd door Awex en
FIT,
Een seminarie met als thema: “Affordable quality healthcare for all - a Belgian
experience”, georganiseerd door Healthcare Belgium met de medewerking van Awex.
Een workshop « Multi-stakeholder Development Cooperation », georganiseerd door de
Provincie Oost-Vlaanderen,
Een werkvergadering over aquacultuur en tuinbouw met speciale aandacht voor de
bestaande samenwerking tussen de universiteiten van Can ho, UGent, KUL, ULg, FUNDP
en de Provincies Oost-Vlaanderen, Lam Dong en Soc Tran,
De Beluxcham Awards uitreiking,
Werkvergaderingen en bezoeken aan Sawaco (Saigon Water Company) en Grand-Place.

ONDERTEKENINGEN

Niet alleen werden tijdens het verblijf in Vietnam een aantal intergouvernementele akkoorden
gesloten, o.m. op het vlak van de dubbele taxatie en samenwerking in de domeinen van
publieke financiën en ruimtevaart, ook werden niet minder dan 30 akkoorden ondertekend
zowel in Hanoi als Ho Chi Minh City.
Het merendeel had vanzelfsprekend een commercieel karakter, maar er waren er ook met een
academische en wetenschappelijke inslag (KU Leuven, UGent, Arteveldehogeschool, Provincie
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Oost-Vlaanderen, Université Libre de Bruxelles, Université de Liège en FUNDP), wat een extra
dimensie gaf aan deze economische zending.
Aan Belgische zijde werden er commerciële akkoorden ondertekend, o.m. door: AMB Ecosteryl,
Balteau, Belourthe, Belgian Vietnamese Alliance, CCIBV, CFE-Ecotech, Dinh Vu Industrial Zone
(DVIZ), Dredging International, Grand-Place Group, Inve Aquaculture, Ion Beam Applications,
Methis Environmental, OCS, Partyspace, Puratos, Rent a Port, Snecma Services Brussels,
Spacebel, VB-FoodNet en VK Architects & Engineers.
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VOOR VERDERE INFORMATIE
De deelnemersbrochure Vietnam (PDF, 3.11 MB) (Engels)
De deelnemersbrochure Vietnam (PDF, 3.96 MB) (Vietnamees)
De landenstudie Vietnam (PDF, 2.71 MB)
De reglementeringsstudie Vietnam (PDF, 1.6 MB)
De bilaterale nota Vietnam (PDF, 5.07 MB)
DIENST COMMUNICATIE
Christelle Charlier – Adjunct Directeur Studies, Statistieken en Communicatie - +32 2 206 35 78 Christelle.Charlier@abh-ace.be
Kathleen Deridder - Communicatie - +32 2 206 35 75 Kathleen.Deridder@abh-ace.be
DIENST HANDELSMISSIES
Nele Demeulemeester - Coördinator economische zendingen - +32 2 206 35 74 Nele.Demeulemeester@abh-ace.be
Rosemary Donck - Coördinator economische zendingen - +32 2 206 35 45 Rosemary.Donck@abh-ace.be
Patrick Gillard - Coördinator economische zendingen - +32 2 206 35 05 Patrick.Gillard@abh-ace.be
WEBSITE
www.abh-ace.be
ABH PROFIEL
België bestaat uit drie autonome gewesten die zelf instaan voor de ondersteuning van hun
internationale economische ontwikkeling. Het “Agence wallonne à l'Exportation & aux
Investissements étrangers” (AWEX) vervult die rol voor Wallonië, “Flanders Investment & Trade”
(FIT) voor Vlaanderen en “Brussel Invest & Export” (BIE) voor ons hoofdstedelijk gewest.
Het Agentschap voor Buitenlandse Handel stelt zich ten dienste van deze drie gewestelijke
exportbevorderende instellingen en werkt samen met de Federale Overheidsdienst
Buitenlandse Zaken.
Dit gebeurt via twee grote pijlers: enerzijds door het mee organiseren van de gezamenlijke
economische zendingen, anderzijds als informatiecentrum voor uiteenlopende aspecten van
buitenlandse handel. Van het creëren en verspreiden van een up-to-date exporteursbestand,
over het verwerken van handelsstatistieken, het publiceren van studies en het geven van advies
over internationale handelsreglementering en -wetgeving.
Zo biedt het Agentschap een forum aan waarin de federale bevoegdheid inzake internationale
betrekkingen en de gewestelijke bevoegdheid inzake internationale handel verenigd worden.
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