
 
 

  

 

  

 

 

 

 
 

 
SYMPOSIUM 

VIETNAM A WORLD OF OPPORTUNITIES: BINH DUONG SMART CITY, SMART INDUSTRIAL, 
SMART INVESTMENT 

UITNODIGING 
Maandag 4 juli 2016, aanvang 10:15 

Locatie: Stenden Hogeschool, Van Schaikweg 94, 7811 KL Emmen 
 

Waarom zakendoen of investeren in Vietnam en in de provincie Binh Duong in het bijzonder steeds 
aantrekkelijker wordt. 
 
De gemeente Emmen en Hoogeveen en Stenden Hogeschool organiseren in samenwerking met Binh 
Duong Smart City uit Vietnam een symposium dat is bedoeld voor investeerders en voor ondernemers 
uit de regio Zuidoost Drenthe. Het gaat om ondernemers die al actief zijn in het buitenland en op zoek 
zijn naar nieuwe markten en om ondernemers die nog niet exporteren, maar erover denken naar Azië te 
gaan exporteren.  
 
U treft hierbij het programma aan en een toelichting waarom het de moeite waard is om in Vietnam en 
Binh Duong zaken te doen. 
 
De voertaal tijdens het symposium is Nederlands, er zal voor simultane vertaling worden gezorgd naar 
het Vietnamees. Voor de sprekers die hun inleiding in het Vietnamees uitspreken, zal voor een 
simultane vertaling naar het Nederlands worden gezorgd. 
 
Wij hopen u op 4 juli te mogen verwelkomen. 
 

Namens de gemeente Emmen Namens de gemeente Hoogeveen Namens Stenden Hogeschool 
   

Bouke Arends, Karel Loohuis, Hanny van Geffen, 
Burgemeester Burgemeester Directeur School of Commerce 



 
 

 

 

PROGRAMMA 
 
10.15 Registratie, 

Welkom en koffie/thee met een stroopwafel 
 
10.40  Opening en woord van welkom 

Dhr. Bouke Arends, Burgemeester van Emmen 
Dhr. Tran Van Nam, Secretary of Provincial Party Committee 
 

10.50  Binh Duong Smart City 
Dhr. Mai Hung Dung, Vice Chairman of Binh Duong People’s Committee 

 
11.00  ”Kansen om zaken te doen in Vietnam” 

Dr. Nguyen Duc Tri, University of Economics HCMC 
Dhr. Vo Son Dien, Advisory & Marketing Director of Becamex IDC 
Dhr. Sebastiaan Smit Esq., Twiceans International Law Firm 
Dr. Johannes Drees, De Heus Animal Nutrition BV, Investeren in Vietnam 
 

11.45 Ronde Tafel: “De drie O’s” 
Overheid (Gemeenten), Ondernemers en Onderwijsinstellingen  
“Vietnam uw volgende bestemming” 
Sprekers: 
Dhr. Bouke Arends, Burgemeester van Emmen 
Dhr. Karel Loohuis, Burgemeester van Hoogeveen 
Dhr. Ton Bosch, directeur Kraats Kaas te Hoogeveen 
Dhr. Kevin Mooibroek, directeur Amsterdam Good Cookies te Emmen 

   Dhr. Gert-Jan Hummel, docent Marketing en Marketing Research Stenden Hogeschool  
 
12.10  Afronding: project Zuidoost Drenthe - Vietnam 

Dhr. Simon Dousma, Voorzitter van de stuurgroep Zuidoost Drenthe-Vietnam. 
 
12.15  Vragen en antwoorden 
 
12.30 14:00 Lunch 
  Een lunch wordt aan de deelnemers aangeboden, lunch is in de vorm van een  
  “Running Lunch” met de mogelijkheid om nader kennis te maken met de sprekers  
  en andere deelnemers. 
 
Adres Stenden Hogeschool: 
Stenden Hogeschool Emmen  
Van Schaikweg 94  
7811 KL Emmen  
receptie.emmen@stenden.com  
+31 (0)591 853 100 
 
Parkeren: 
Komt u met de auto? Dan kunt u gratis parkeren op het parkeerterrein van de Hogeschool.  
 
Opgave via: 
www.twissinternational.com/vietnamsymposium 
  



 
 

 
Informatie over de onderwerpen  
 
“Kansen om zaken te doen in Vietnam” 
In dit gedeelte van het symposium zullen de sprekers ingaan op de kansen en mogelijkheden om zaken 
te doen in Vietnam. 
 
Dr. Nguyen Duc Tri is Head of School van de Economische Universiteit van Ho Chi Minh City, hij heeft 
inmiddels veel ervaring opgebouwd met Nederlandse bedrijven die zich in Vietnam willen vestigen. In 
zijn inleiding zal hij ingaan op de kansen en met name de nieuwe mogelijkheden die zijn (zullen) 
ontstaan door de inwerkingtreding van het EU-Vietnam vrijhandelsakkoord. 
 
Dhr. Vo Son Dien is lid van de directie van Becamex, dit bedrijf staat centraal in de ontwikkelings-
mogelijkheden in de provincie Binh Duong in Vietnam (zie hieronder). In zijn inleiding zal hij ingaan op 
de investeringsmogelijkheden aldaar en de faciliteiten die aan ondernemingen geboden worden. 
 
Dhr. Sebastiaan Smit Esq. Is directeur van Twiceans International Law Firm, met vestigingen in Emmen, 
Vietnam en Hong Kong. Hij zal kort ingaan op de juridische en fiscale implicaties van het zakendoen in 
Vietnam. 
 
Dr. Drees is manager business development van De Heus Diervoeders. Het bedrijf is tevens gevestigd 
in Binh Duong, Vietnam. De heer Drees zal ingaan op de praktische kanten van investeren in Vietnam 
en met goede tips komen hoe startende ondernemers deze markt kunnen benaderen. 
 
Ronde tafel: “De drie O’s” 
In dit onderdeel zal interactief op algemene vragen worden ingegaan over het zakendoen en investeren 
in Vietnam en op welke wijze daarbij de overheid en het onderwijs een ondersteunende rol kunnen 
hebben. 
 
Informatie bij het symposium 

Vietnam heeft de laatste 20 jaar een enorme economische en sociale transformatie ondergaan en 
daarmee haar plek in de wereldeconomie veroverd. De economie groeide met 6.7% in 2015, en de 
industrie- en servicesector namen zelfs met 9.4 en 6.3 % toe. Vietnam telt meer dan 90 miljoen mensen. 
 
Op 1 februari 2016 werd na onderhandelingen tussen Vietnam en de Europese Unie de tekst van het 
EU-Vietnam vrijhandelsverdrag gepubliceerd. Vietnam is verder toegetreden tot de ASEAN ECONOMIC 
COMMUNITY (AEC) en is daarmee een nog aantrekkelijkere partner geworden voor Europese 
bedrijven, ook voor het midden en klein bedrijf. ASEAN als geheel is de derde grootste handelspartner 
van de EU, na de VS en China. Van de tien deelnemende landen van de AEC, is Vietnam de vijfde 
belangrijkste handelspartner van de EU. 
  
In 2015 groeide de import in Vietnam veel sneller dan de export, wat resulteerde in een handelstekort 
van 3.2 miljard US dollar. De export steeg met 8.1% tot 162.4 miljard, terwijl de import omhoogschoot 
met 12 % tot een bedrag van 165.6 miljard. De export vanuit de EU wordt gedomineerd door high tech 
producten, zoals elektrische machines en apparatuur, vliegtuigen, voertuigen, en farmaceutische 
producten. De belangrijkste Vietnamese exportproducten zijn: telefoons, elektronische producten, 
schoenen, textiel en kleding, koffie, rijst, vis en schaaldieren en meubelen. 
De overeenkomsten met de EU en de AEC creëren niet allen nieuwe kansen voor bedrijven uit 
Nederland en Europa, maar ze dragen tevens bij aan de overgang van Vietnam naar een meer 
competitieve en duurzamere economie.  
De Trans-Pacific Partnership (TPP) werd op 4 februari, 2016 door 12 landen getekend: Australië, 
Brunei, Canada, Chili, Japan, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Peru, Singapore, de VS en Vietnam. 
Deze landen vertegenwoordigen 40% van het wereldwijde BBP en 30% van de wereldhandel. Volgens 
onafhankelijke analisten zal het BBP van Vietnam in 2020 met 23.5 miljard US dollar toenemen en in 
2015 met 33.5 miljard. De export zal in de periode tot 2025 met 68 miljard groeien. Met name het 
afschaffen van de tarieven voor grote markten, zoals de VS en Canada zal grote voordelen bieden voor 
de Vietnamese export in het algemeen en Binh Duong in het bijzonder.  



 
 

 
Waar ligt Binh Duong in Vietnam? 
 
De provincie Binh Duong is strategisch zeer gunstig gelegen, in het hart van de belangrijkste 
economische zone in het zuiden van Vietnam. In deze regio, waar Ho Chi Minh City ook toebehoort 
wordt meer dan 40% van het BBP van Vietnam verdiend. De provincie ligt 17 kilometer ten noorden van 
Ho Chi Minh City en deelt de infrastructuur met deze grootste stad van Vietnam. Binh Duong ligt in de 
nabijheid van havens en een internationaal vliegveld. Met een snelgroeiende bevolking van bijna 2 
miljoen, waarvan 60 % werkt in Binh Duong, zal de provincie in 2020 de status van ‘metropolitan area’ 
verwerven. De EU is een van de grootste investeerders in Vietnam. In 2015 namen investeerders 1.3 
miljard US dollar voor hun rekening en de EU is daarmee de derde grootste partner op het gebied van 
investeringen. Onder de Europese landen is Nederland de grootste investeerder in Binh Duong met een 
totale investering van 600 miljoen USD. 
  
Binh Duong omarmt een “Smart” socio-economisch ontwikkelingsmodel, waarmee real-life test 
omgevingen (Living Labs) aan bedrijven en universiteiten geboden kunnen worden om hiermee nieuwe 
technologieën, toepassingen en producten te kunnen lanceren, die bijdragen aan de ontwikkeling van 
moderne plekken om te wonen en te werken en daarnaast een duurzame en welvarende toekomst 
waarborgen. 
De nieuw ontwikkelde infrastructuur, de geïntegreerde aanpak met open innovatie en de ontwikkeling 
van woningen, diensten en de industrie, alsmede het high tech karakter en de uit eenzelfde hout 
gesneden partners; omvatten alle nodige ingrediënten voor een succesvolle ontwikkeling van de “Smart 
City” of "Slimme Stad”. 
Slimme Stad / Smart City ontwikkeling betekent niet slechts het blind implementeren van technologie, 
maar de technologie in te zetten om te laten werken aan het welzijn van de mensen. Uiteindelijk gaat het 
om het clusteren van slimme mensen. 
 
Tijdens dit symposium krijgt u de mogelijkheid om met de delegatie uit Binh Duong te spreken, met 
bestuurders uit onze regio die in Vietnam geweest zijn om daar de mogelijkheden te verkennen, met een 
vertegenwoordiger van een Nederlands bedrijf dat is gevestigd in Binh Duong en met ondernemers die u 
kunnen begeleiden naar de Vietnamese markt en Binh Duong.  
 
Introductie Becamex IDC Corp: 
Investment and Industrial Development Corporation (Becamex IDC) is opgericht in 1976, na meer dan 
35 jaar van bouwen en ontwikkelen, is Becamex IDC nu uitgegroeid tot een prestigieus merk op het 
gebied van de investering in en de ontwikkeling van industriële-, residentiële-, stedelijke- en 
transportinfrastructuur. 
 
Momenteel heeft Becamex IDC 28 dochterondernemingen en joint ventures actief op het gebied van 
effectenhandel, financiën, verzekeringen, bankwezen, bouwnijverheid, handelsmaatschappij, onroerend 
goed, warenhuis, hotels, telecommunicatie-informatietechnologie, betonproductie, bouwmaterialen, 
mijnbouw, farmaceutica, gezondheidszorg en onderwijs met geplaatst kapitaal van ca. 22 miljoen Euro. 
 
Naam van het bedrijf: INVESTMENT en INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION 
Afkorting naam: BECAMEX IDC CORP. 
Geplaatst kapitaal: 5.500 miljard VND (~22 miljoen EURO) 
Totaal bedrijfskapitaal: 100.000 miljard VND (~4 miljard EURO)  
Totaal aantal werknemers: 3.922 mensen 
Management personeel: 230 mensen 
Ingenieurs: 90 personen 
Buitenlandse experts: 30 personen 
 
Werkgebieden 
 
De snelle ontwikkeling van Vietnam en de huidige regionale integratie met Zuidoost-Azië (Aziatische 
Economische Gemeenschap - AEC), alsmede de toenemende complexiteit van de klanten en markten 
heeft Becamex IDC Corp. gestimuleerd tot een duidelijke ontwikkelingsstrategie en om het 
toepassingsgebied van de activiteiten te diversifiëren. 


