
Vietnam heeft zich, mede door een jonge bevolking met een goed arbeidsethos, lage lonen en een open investerings
klimaat, ontwikkeld tot een populaire bestemming voor buitenlandse handel en investeringen. De ondernemer die in
Vietnam zaken wil doen, moet wel bedenken dat Vietnam nog steeds met grote maatschappelijke problemen kampt. 
Belangrijk zijn onder andere milieuvervuiling, een groeiende kloof tussen arm en rijk en corruptiearbeidsomstandigheden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is in Vietnam nog lang geen gemeengoed. De economische hervormingen en het open 

deurbeleid van de ‘doi moi’, wat ‘vernieuwing’ betekent, hebben al wel geleid tot initiatieven om MVO in praktijk te brengen. Het zijn vooral 

buitenlandse internationaal opererende ondernemingen die door stringente voorwaarden te stellen bij handel en productie MVO in Vietnam 

op de kaart weten te krijgen. 

Sociale aspecten 
Voor Vietnam ligt de grootste MVO-uitdaging op het gebied van de 

arbeidsomstandigheden. Vanuit de overheid is er veel wet- en regel-

geving, maar onvoldoende capaciteit om het beleid uit te voeren. 

Het minimumloon is vaak niet voldoende voor de dagelijkse basis-

voorzieningen. Verder komen problemen op het gebied van veiligheid

en gezondheid regelmatig voor. 

MVO-uitdagingen die bedrijven kunnen tegenkomen op gebied van

arbeidsomstandigheden zijn onder andere: omgaan met werknemers

met een handicap en met HIV/AIDS; verhogen van het minimumloon;

omgaan met stakingen; creëren van veiligheidsstandaarden en 

reguleren van overwerk. 

Milieu

Mede ‘afgedwongen’ door exportmarkteisen, is het milieubewustzijn

van de Vietnamezen in de afgelopen jaren snel toegenomen. Sinds

2003 staat milieubescherming officieel op de politieke agenda met de

instelling van het Ministry of Natural Resources and Environment

(MoNRE). Ondanks strenge milieuwetgeving hebben in Vietnam 

economische groei en werkgelegenheid nog steeds de overhand. 

De boetes op overtreding van milieuwetten zijn veel lager dan de 

vereiste investeringen om wel aan de wettelijke vereisten te voldoen. 
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Meer informatie
Deze onderwerpen en vele andere komen aan bod in de MVO-toolkit Vietnam. De toolkit geeft tips en adviezen uit de Vietnamese 

ondernemingspraktijk: www.internationaalondernemen.nl/mvo/vietnam

Daarnaast kunnen bedrijven gebruik maken van de website van de “Vietnam Chamber of Commerce and Industry” http://vccinews.com

en de CSR law database, gecreëerd door Vietnamese consultants, met die maandelijks updates over arbeidsregels omtrent arbeid publiceren

voor bedrijven die in Vietnam opereren http://www.csr.vn

De OESO-richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid van alle bedrijven die internationaal ondernemen in het buitenland verwacht

op het gebied van MVO. Ze bieden een handvat voor gedragscodes van ondernemingen om met maatschappelijke kwesties als kinderarbeid, 

milieu en corruptie om te gaan: www.oesorichtlijnen.nl


