Viet Nam: 110 risico's
+ Arbeidsrechten (46)
Kinderarbeid (20 risico's)
Er zijn sterke signalen dat er bij de productie van bakstenen in Vietnam kinderarbeid plaatsvindt.
Product: Bouwmaterialen van klei of vuurvaste materialen (bakstenen, dakpannen)
Bron(nen):
US Department of Labor, List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor, 2018
https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/ListofGoods.pdf
US Department of State, Trafficking in Persons Report, 2018
https://www.state.gov/documents/organization/282798.pdf
Er zijn sterke signalen dat er bij de productie van textiel/kleding in Vietnam kinderarbeid en
dwangarbeid plaatsvindt.
Kinderarbeid is geconstateerd in kleine particuliere fabrieken en informele werkplekken. Deze
werkplekken bevinden zich voornamelijk in en rond Ho Chi Minh-stad. Veel van deze kinderen
zijn gemigreerd of verhandeld van het platteland, en wonen in de fabrieken.
Werkgevers voorkomen dat kinderen weglopen door geweld of door het achterhouden van hun
loon. Dit laatste gebeurt ook om kinderen te dwingen een extra jaar te blijven. De kinderen
worden gedwongen om lange dagen te werken, soms zelfs 18 uur per dag, en met weinig pauzes.
Er is ook reden om aan te nemen dat kinderen vanaf 12 jaar oud moeten werken in de
detentiecentra van de regering. Deze kinderen worden gedwongen om kleding te naaien onder
bedreiging van fysieke of andere straffen en zonder loon.
Product: Textielvezels en textielafval (algemeen)
Bron(nen):
US Department of Labor, List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor, 2018
https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/ListofGoods.pdf
US Department of State, Trafficking in Persons Report, 2018
https://www.state.gov/documents/organization/282798.pdf
Kinderarbeid is een probleem in Vietnam. Veel kinderen lopen het risico op arbeid en seksuele
uitbuiting. Ze zijn te vinden in informeel werk, in een opstelling die zonder toezicht en nietgereguleerd is.
Bron(nen):
ILO, Child Labour in Viet Nam, 2018 http://www.ilo.org/hanoi/Areasofwork/child-labour/lang-en/index.htm
Er komt in toenemende mate kindersekstoerisme voor in toeristische gebieden, waarbij jongeren

en kinderen seksueel geëxploiteerd worden.
Product: Toerisme & horeca
Bron(nen):
US Department of State, Trafficking in Persons Report, 2018
https://www.state.gov/documents/organization/282798.pdf
US Department of Labor, 2017 Findings on the Worst Forms of Child Labor, 2018
https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/ChildLaborReport.pdf
Kinderen kunnen onderworpen worden aan dwangarbeid in Vietnam. NGO’s rapporteren dat
straatkinderen en kinderen met een handicap zeer kwetsbaar zijn.
Bron(nen):
US Department of State, Trafficking in Persons Report, 2018
https://www.state.gov/documents/organization/282798.pdf
Sommige kinderen in Vietnam zijn het slachtoffer van dwang- en slavenarbeid in particuliere
goudmijnen op het platteland.
Product: Non-ferrometalen (algemeen)
Bron(nen):
US Department of State, Trafficking in Persons Report, 2018
https://www.state.gov/documents/organization/282798.pdf
Er zijn sterke signalen dat er bij de productie van cashewnoten in Vietnam kinderarbeid
plaatsvindt.
Product: Cashewnoten, vers of gedroogd
Bron(nen):
US Department of Labor, List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor, 2018
https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/ListofGoods.pdf
Er zijn sterke signalen dat er bij de productie van koffie in Vietnam kinderarbeid plaatsvindt.
Product: Koffie en koffievervangers
Bron(nen):
US Department of Labor, List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor, 2018
https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/ListofGoods.pdf
Er zijn sterke signalen dat er bij de productie van vis in Vietnam kinderarbeid plaatsvindt.
Product: Vis, schaal- en weekdieren (algemeen)

Bron(nen):
US Department of Labor, List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor, 2018
https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/ListofGoods.pdf
Er zijn sterke signalen dat er bij de productie van schoenen in Vietnam kinderarbeid plaatsvindt.
Product: Schoeisel en schoenen
Bron(nen):
US Department of Labor, List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor, 2018
https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/ListofGoods.pdf
Er zijn sterke signalen dat er bij de productie van meubels in Vietnam kinderarbeid plaatsvindt.
Product: Meubelen, meubeltoebehoren en (artikelen voor) bedden
Bron(nen):
US Department of Labor, List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor, 2018
https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/ListofGoods.pdf
Er zijn sterke signalen dat er bij de productie van leder in Vietnam kinderarbeid plaatsvindt.
Product: Leder (leer) en lederwaren (algemeen)
Bron(nen):
US Department of Labor, List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor, 2018
https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/ListofGoods.pdf
Er zijn sterke signalen dat er bij de productie van peper in Vietnam kinderarbeid plaatsvindt.
Product: Peper, chili, paprika
Bron(nen):
US Department of Labor, List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor, 2018
https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/ListofGoods.pdf
Er zijn sterke signalen dat er bij de productie van rijst in Vietnam kinderarbeid plaatsvindt.
Product: Rijst
Bron(nen):
US Department of Labor, List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor, 2018
https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/ListofGoods.pdf
Er zijn sterke signalen dat er bij de productie van rubber in Vietnam kinderarbeid plaatsvindt.

Product: Rubberwaren (algemeen)
Bron(nen):
US Department of Labor, List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor, 2018
https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/ListofGoods.pdf
Er zijn sterke signalen dat er bij de productie van suikerriet in Vietnam kinderarbeid plaatsvindt.
Product: Wortels en knollen, m.n. voor menselijke consumptie, vers of gedroogd (suikerriet,
suikerbiet, cassave)
Bron(nen):
US Department of Labor, List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor, 2018
https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/ListofGoods.pdf
Er zijn sterke signalen dat er bij de productie van thee in Vietnam kinderarbeid plaatsvindt.
Product: Thee en maté (incl. coca, khat/qat/miraa)
Bron(nen):
US Department of Labor, List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor, 2018
https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/ListofGoods.pdf
Er zijn sterke signalen dat er bij de productie van hout in Vietnam kinderarbeid plaatsvindt.
Product: Hout in plakjes, spanen e.d. en afval van hout
Bron(nen):
US Department of Labor, List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor, 2018
https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/ListofGoods.pdf
Er zijn sterke signalen dat er bij de productie van tabak in Vietnam kinderarbeid plaatsvindt.
Product: Tabak en tabaksfabrikaten (algemeen)
Bron(nen):
US Department of Labor, List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor, 2018
https://www.dol.gov/sites/default/files/documents/ilab/ListofGoods.pdf
Volgens de 'Children's Rights and Business Atlas' scoort dit land slecht als het gaat om de mate
waarin de overheid kinderarbeid reguleert en fatsoenlijk werk biedt voor jonge werknemers,
ouders en zorgverleners.
Bron(nen):
Unicef & Global Child Forum, Children's Rights and Business Atlas, 2018
http://www.childrensrightsatlas.org/
Discriminatie & gender (5 risico's)

De afgelopen jaren zijn schendingen van de godsdienstvrijheid door de Vietnamese regering
verergerd. Het harde optreden van de regering tegen religie, meningsuiting, vereniging en
bijeenkomst gebeurt landelijk. De United States Commission on International Religious
Freedom (USCIRF) adviseert dat Vietnam wordt aangewezen als ‘bijzonder zorgwekkend land’
onder de International Religious Freedom Act.
Bron(nen):
Human Rights Watch, Persecuting "Evil Way" Religion: Abuses Against Montagnards in
Vietnam, 2015 https://www.hrw.org/report/2015/06/26/persecuting-evil-way-religion/abusesagainst-montagnards-vietnam
United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF), 2018 Annual Report,
2018 http://www.uscirf.gov/sites/default/files/2018USCIRFAR.pdf
Er zijn signalen dat vrouwen die werken in fabrieken voor digitale camera's in Vietnam, worden
gediscrimineerd op basis van geslacht en zwangerschappen. Dit betekent dat vrouwen vaak
kortere arbeidsovereenkomsten krijgen dan mannen.
Product: Elektrische apparaten & elektronica (algemeen)
Bron(nen):
Worker Rights Consortium, Labor rights violations in Vietnam's export manufacturing sector,
2013 http://www.usfashionindustry.com/pdf_files/WRC-Report-Vietnam.pdf
Er zijn sterke aanwijzingen dat LHBT-personen in Vietnam gediscrimineerd worden en seksuele
intimidatie ondervinden op de werkvloer en bij het vinden van werk.

Bron(nen):
USAID, Being LGBT in Asia: Vietnam country report, 2014
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1861/Being_LGBT_in_Asia_Vietnam_Country_Re
De wet verbied discriminatie op basis van ras, geslacht, handicap, taal of sociale status, maar de
handhaving hiervan was ongelijk, en de wet verbiedt niet specifiek discriminatie op basis van
seksuele geaardheid of genderidentiteit. Discriminerende praktijken bij het aannemen van
werknemers blijft bestaan, meestal op basis van geslacht, leeftijd en burgerlijke staat.
Er zijn sterke aanwijzingen dat vrouwen in Vietnam te maken krijgen met discriminatie en
geweld. Het in dienst nemen van vrouwen wordt in 79 beroepen verboden, waarvan 45 van
toepassing zijn op alle vrouwelijke werknemers, terwijl de overige 34 beroepen van toepassing
zijn op zwangere en borstvoeding gevende vrouwen.
Bron(nen):
OHCHR, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 61
session, 2015
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=944&Lang=en
Fair Wear Foundation, Vietnam Country Study, 2015 https://www.fairwear.org/wpcontent/uploads/2011/12/Country-Study-Vietnam-FINAL_web.pdf
US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2017, 2018
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper

Er zijn sterke aanwijzingen dat discriminatie tussen mannen en vrouwen op het gebied van
salaris en promotie plaatsvindt in de kledingsector in Vietnam. Vrouwen werken vaak in
laaggeschoolde, laagbetaalde banen, terwijl de technische en leidinggevende posities bezet
worden door mannen. Daarnaast zijn er sterke signalen dat er discriminatie bestaat tussen lokale
werknemers en migranten.
Product: Kleding en toebehoren (algemeen)
Bron(nen):
Fair Wear Foundation, Vietnam Country Study, 2015 https://www.fairwear.org/wpcontent/uploads/2011/12/Country-Study-Vietnam-FINAL_web.pdf
Dwangarbeid & mensenhandel (5 risico's)
Er is een reden om aan te nemen dat er sprake is van mensenhandel en gedwongen arbeid in
Vietnam, omdat de regering niet volledig voldoet aan de minimumnormen voor de uitbanning
van mensenhandel en dwangarbeid.
Bron(nen):
US Department of State, Trafficking in Persons Report, 2018
https://www.state.gov/documents/organization/282798.pdf
Bij de verwerking van cashewnoten in Vietnam bestaat de kans dat gevangenen en
drugsverslaafden onder dwang en onder slechte werkomstandigheden werken. Ze werken lange
dagen in fabrieken, zonder eten of drinken en onder dreiging van fysiek geweld.
Product: Cashewnoten, vers of gedroogd
Bron(nen):
Open Society Foundation, Detention and punishment in the name of drug treatment, 2017
https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/detention-and-punishment-namedrug-treatment-20160315.pdf
Better Work beschrijft een aantal gevallen waarin kledingarbeiders in Vietnam worden
geconfronteerd met omstandigheden die te maken hebben met dwangarbeid. In één geval sloot
de fabriek de slaapzalen voor arbeiders om 10 uur ’s avonds. In twee andere fabrieken voelden
werknemers zich gedwongen om overuren te maken.
Product: Kleding en toebehoren (algemeen)
Bron(nen):
Better Work, Vietnam: Garment Industry 7th Compliance Synthesis Report, 2014
https://betterwork.org/global/wp-content/uploads/Better-Work-Vietnam-Synthesis-ReportN%C2%B07-July-20141.pdf
Er is een reden om aan te nemen dat er in Vietnam sprake is van dwangarbeid en mensenhandel.
Daarnaast worden sommige slachtoffers van mensenhandel onderworpen aan dwangarbeid in de
bouw, visserij, landbouw, mijnbouw, houtkap en industrie in het buitenland. Voornamelijk in
Taiwan, Maleisië, de Republiek Korea, Laos, Angola, de Verenigde Arabische Emiraten en

Japan.
Product: Diensten voor landbouw & jacht
Bron(nen):
US Department of State, Trafficking in Persons Report, 2018
https://www.state.gov/documents/organization/282798.pdf
Bij de productie van rubber wordt in dit land naar verluidt gebruik gemaakt van gedwongen
(kinder)arbeid. Rubbertappers die verantwoordelijk zijn voor het onttrekken van vloeibaar
rubber uit de bomen, ontvangen lage lonen en moeten voldoen aan hoge quota. Hierdoor hebben
ze vaak de hulp van familieleden - inclusief kinderen - nodig.
Product: Rubberwaren (algemeen)
Bron(nen):
Verité, Strengthening Protections Against Trafficking in Persons in Federal and Corporate
Supply Chains, 2016 https://www.verite.org/wp-content/uploads/2017/01/VeriteCommodityReports-2016-0229.pdf
Salaris & beloning (5 risico's)
Volgens het ILO Global Wage Report 2016/17 neemt de inkomensongelijkheid in Vietnam toe.
De top 10 procent verdient ongeveer vijf keer zoveel als de onderste 10 procent.
Bron(nen):
ILO, Global wage report 2016/2017, 2016 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_537846.pdf
Het salaris voor medewerkers in de Vietnamese leerlooierij past meestal niet bij de hoge
werkdruk en de precaire bescherming van veiligheid- en gezondheidomstandigheden waarmee
zij worden geconfronteerd.
Product: Leder (leer)
Bron(nen):
Ernst & Young, Sustainability in the leather supply chain, 2013
http://mvonederland.nl/publicatie/sustainability-leather-supply-chain
In Vietnamese fabrieken waar digitale camera's worden geproduceerd, is het gebruikelijk om
kortlopende contracten te gebruiken. Dit creëert onzekere werkgelegenheid.
Product: Elektrische apparaten & elektronica (algemeen)
Bron(nen):
Worker Rights Consortium, Labor rights violations in Vietnam's export manufacturing sector,
2013 http://www.usfashionindustry.com/pdf_files/WRC-Report-Vietnam.pdf
Sommige kledingfabrieken in Vietnam betalen niet tenminste het wettelijk minimumloon.

Daarnaast compenseren veel fabrieken hun arbeiders te weinig voor overuren, of betalen sociale
en andere verzekeringspremies niet op tijd.
Product: Kleding en toebehoren (algemeen)
Bron(nen):
Better Work, Vietnam: Garment Industry 7th Compliance Synthesis Report, 2014
https://betterwork.org/global/wp-content/uploads/Better-Work-Vietnam-Synthesis-ReportN%C2%B07-July-20141.pdf
Fair Wear Foundation, Vietnam Country Study, 2015 https://www.fairwear.org/wpcontent/uploads/2011/12/Country-Study-Vietnam-FINAL_web.pdf
Werknemers in de garnalenindustrie in Vietnam ontvangen gemiddeld een loon dat 80% van het
leefbare loon is.
Product: Schaal- en weekdieren (vers, gekoeld of verduurzaamd)
Bron(nen):
Oxfam Novib, Ripe for Change, 2018 https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fspublic/file_attachments/cr-ripe-for-change-supermarket-supply-chains-210618-en.pdf
Veiligheid & gezondheid op de werkvloer (5 risico's)
Problemen in bedrijven wat betreft veiligheid en gezondheid komen in Vietnam vaak voor; het
aantal bedrijfsongevallen ligt hoog. Dit komt door verouderde machineparken, gebrek aan
deskundigheid en vakbekwaamheid en onvoldoende scholing. Vaak zijn er geen
veiligheidsvoorschriften en is het niet duidelijk welke maatregelen moeten worden genomen in
geval van calamiteiten. Fabrieken houden zich weinig of niet aan de arbeidswetgeving,
registreren zich vaak niet en werken zonder de vereiste vergunningen.

Bron(nen):
US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2017, 2018
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO), Factsheet IMVO Vietnam, 2015
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/05/Factsheet%20IMVO%20Vietnam_november%202015.pdf
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO), MVO Vietnam: Overheid, 2018
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaalondernemen/landenoverzicht/vietnam/mvo/vietnamese-overheid
Vietnamese looierijen negeren vaak de bescherming van veiligheid en gezondheid op de
werkvloer. Er wordt geen gebruik gemaakt van beschermende kleding en veiligheidssystemen.
Er is weinig kennis over de juiste opslag en verwerking van gevaarlijke chemische stoffen.
Product: Lederwaren (ook zadel- en tuigmakerswerk)
Bron(nen):
Ernst & Young, Sustainability in the leather supply chain, 2013
http://mvonederland.nl/publicatie/sustainability-leather-supply-chain
Partij slachten wordt nog steeds toegepast in Vietnam. Zonder de juiste apparatuur om het

karkas op te tillen van de vloer vervuilt de plek voor het slachten met de uitwerpselen en urine
van de levende dieren, en gedroogd bloed en organisch afval. Werknemers in deze slachthuizen
werken soms op blote voeten.
Product: Ruwe dierlijke producten (o.a. ivoor, koraal, haar, botten, veren)
Bron(nen):
Ernst & Young, Sustainability in the leather supply chain, 2013
http://mvonederland.nl/publicatie/sustainability-leather-supply-chain
Veiligheid en gezondheid op de werkvloer is een probleem in de Vietnamese kledingindustrie.
Uit onderzoek van Better Work blijkt dat meer dan de helft van de kledingfabrieken niet
voldoen aan de veiligheidsnormen voor chemicaliën en gevaarlijke stoffen, vluchtwegen,
beschermende kleding en het gebruik van machines. Daarnaast bieden veel fabrieken te weinig
gezondheid en eerste-hulp diensten aan.
Product: Kleding en toebehoren (algemeen)
Bron(nen):
Better Work, Vietnam: Garment Industry 7th Compliance Synthesis Report, 2014
https://betterwork.org/global/wp-content/uploads/Better-Work-Vietnam-Synthesis-ReportN%C2%B07-July-20141.pdf
Volgens onderzoek door Danwatch in het zuiden van Vietnam, hebben werknemers in de
garnalenindustrie last van chronische sinusitis, vermoeidheid en uitdroging door lange
werkdagen (11-17 uur per dag), nachtdiensten, inademing van chloorgassen en door het tillen
van zware boxen.
Product: Vis (vers, gekoeld of bevroren)
Bron(nen):
Danwatch, Vietnamese Workers Get Chronical Diseases From Pealing Shrimps, 2018
https://danwatch.dk/en/undersoegelse/vietnamese-workers-get-chronical-diseases-from-pealingshrimp-for-danish-supermarkets/
Arbeidsvoorwaarden (incl. contracten, werktijden) (4 risico's)
De werkomgeving in Vietnamese looierijen is zeer slecht. Werknemers zijn niet beschermd en
de geur van chemicaliën en grondstoffen is indringend. De meeste werknemers hebben een zeer
laag opleidingsniveau. Echter, sommige grotere leerlooierijen hebben hooggekwalificeerd
personeel in dienst voor de technische aspecten van het bedrijf.
Product: Leder (leer)
Bron(nen):
Ernst & Young, Sustainability in the leather supply chain, 2013
http://mvonederland.nl/publicatie/sustainability-leather-supply-chain
Excessieve overuren is een wijdverbreid probleem in de kledingsector in Vietnam. Dit is vooral
te wijten aan fabriekspraktijken, bijvoorbeeld correctie van fouten in de productielijn, en

opgelegde druk van afnemers. Het onderhouden van een dubbele boekhouding (twee
werktijdregistratielijsten) is gebruikelijk om de werkelijk gemaakte werkuren te verbergen.
Product: Garens en weefsels (algemeen)
Bron(nen):
Better Work, Vietnam: Garment Industry 7th Compliance Synthesis Report, 2014
https://betterwork.org/global/wp-content/uploads/Better-Work-Vietnam-Synthesis-ReportN%C2%B07-July-20141.pdf
Fair Wear Foundation, Vietnam Country Study, 2015 https://www.fairwear.org/wpcontent/uploads/2011/12/Country-Study-Vietnam-FINAL_web.pdf
Er zijn veel gevallen bekend waarbij arbeiders in de notenindustrie in Vietnam en India
thuiswerken, wat het moeilijk maakt om toezicht te houden op de veiligheid en het aantal
gewerkte uren.
Product: Hazelnoten, vers of gedroogd
Bron(nen):
The Guardian, The five biggest challenges facing the nut supply chain, 2015
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/may/06/the-five-biggest-challengesfacing-the-nut-supply-chain?CMP=share_btn_tw
In de meeste ontwikkelingslanden wordt ongeveer 15 tot 20% van het gegenereerde afval
verzameld, gesorteerd en gerecycleerd door informele afvalverzamelaars. Deze arbeiders
hebben geen enkele vorm van sociale bescherming.
Product: Afval & recycling
Bron(nen):
The World Bank, Solid waste management, 2017
http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/solid-waste-management
Vrijheid van vereniging (incl. vakbondsvrijheid) (2 risico's)
In veel kledingfabrieken in Vietnam kunnen arbeiders niet overleggen zonder aanwezigheid van
het management, en probeert senior management de vakbond te verstoren, manipuleren of
beheersen.
Product: Garens en weefsels (algemeen)
Bron(nen):
Better Work, Vietnam: Garment Industry 7th Compliance Synthesis Report, 2014
https://betterwork.org/global/wp-content/uploads/Better-Work-Vietnam-Synthesis-ReportN%C2%B07-July-20141.pdf
Fair Wear Foundation, Vietnam Country Study, 2015 https://www.fairwear.org/wpcontent/uploads/2011/12/Country-Study-Vietnam-FINAL_web.pdf
Vietnam scoort een 4 op de ITUC Global Rights Index (schaal 1-5) voor vrijheid van vereniging
en arbeidsrechten, wat betekent dat arbeidsrechten systematisch worden geschonden. Overheid

en/of bedrijven hebben serieuze pogingen ondernomen om kritiek van arbeiders te smoren,
waarbij grondrechten voortdurend worden bedreigd.
Bron(nen):
ITUC-CSI, ITUC Global Rights Index, 2018 https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc-globalrights-index-2018-en-final-2.pdf

+ Milieu & omgeving (42)
Bodem- & (grond)watervervuiling (22 risico's)
Vietnam heeft negen offshoreolievelden, waar door ondeskundig en slordig boren systematisch
olieresten aan de kust aanspoelen. De grootste (offshore)olievelden zijn Nam Con Son en Cuu
Long.
Product: Ruwe aardolie en aardolieproducten (algemeen)
Bron(nen):
Rijksdienst voor Ondernemend NL (RvO), Dossier MVO in Vietnam, 2013
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/vietnam/mvo
De traditionele landbouw en veehouderij in Vietnam staan onder druk door verkeerd gebruik
van pesticiden, door verzilting van het land en door watervervuiling, zowel door de industrie als
door de huishoudens. De kwaliteit van de landbouwproducten is daarmee internationaal ter
discussie komen te staan.
Product: Melk, room en melkprodukten (geen boter en kaas)
Bron(nen):
Rijksdienst voor Ondernemend NL (RvO), Dossier MVO in Vietnam, 2013
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/vietnam/mvo
Slachthuizen veroorzaken watervervuiling in Vietnam, met name in de Tri Thuy gemeenschap
in het Phu Xuyen District.
Product: Ongelooide huiden en vellen (geen bont)
Bron(nen):
Ernst & Young, Sustainability in the leather supply chain, 2013
http://mvonederland.nl/publicatie/sustainability-leather-supply-chain
Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Milieu verbood leerlooi productieactiviteiten in
de drie belangrijkste stroomgebieden van Vietnam, vanwege waterverontreiniging door looierij
fabrieken.
Product: Lederwaren (ook zadel- en tuigmakerswerk)

Bron(nen):
Ernst & Young, Sustainability in the leather supply chain, 2013
http://mvonederland.nl/publicatie/sustainability-leather-supply-chain
In Vietnam hebben niet alle leerlooierijen afvalwaterbehandelingssystemen. Factoren die
bijdragen aan dat bedrijven huiverig zijn om te investeren in processen voor de behandeling van
afvalwater omvatten lakse controle, onzekere regelgeving, hoge kosten, gebrek aan kennis van
de beschikbare technologieën en het gebrek aan ervaring met schonere productieprocessen.
Product: Lederwaren (ook zadel- en tuigmakerswerk)
Bron(nen):
Ernst & Young, Sustainability in the leather supply chain, 2013
http://mvonederland.nl/publicatie/sustainability-leather-supply-chain
Lakse controle, lage boetes en achtergebleven technologie in de leerindustrie droegen bij aan de
degradatie van land en water in Vietnam.
Product: Leder (leer) en lederwaren (algemeen)
Bron(nen):
Ernst & Young, Sustainability in the leather supply chain, 2013
http://mvonederland.nl/publicatie/sustainability-leather-supply-chain
Omdat ziekten veelvoorkomend zijn in de garnalen aquacultuur (voornamelijk in de Ca Mau
provincie), worden hoge concentraties profylactische- en ontsmettingsmiddelen toegepast. Deze
worden vervolgens afgevoerd in het natuurlijke watersysteem, wat waterverontreiniging
veroorzaakt.
Product: Bereidingen van vis, schaal- en weekdieren

Bron(nen):
Sustainable Fisheries Partnership, Report on the Shrimp Sector: Asian Shrimp Trade and
Sustainability, 2016
http://cmsdevelopment.sustainablefish.org.s3.amazonaws.com/2016/04/07/Asian%20shrimp_long%20fo
05098e04.pdf
De Mekong Delta in Vietnam wordt aangeduid als een "vervuilingshotspot". Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door landbouwontwikkeling, verstedelijking en door industrieel afval.
Product: Bouw & architectuur
Bron(nen):
Chea, et al., Evidence of Water Quality Degradation in Lower Mekong Basin Revealed by SelfOrganizing Map, 2016 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4701190/
Vietnam produceert meer dan 90% van de wereldwijde pangasius export. De Vietnamese

pangasius aquacultuur wordt door sommigen het meest intensieve (hoog-volume)
voedselproductiesysteem ter wereld genoemd. Op sommige plaatsen vervuilt overtollig afval het
water, wat een negatieve invloed heeft op de natuurlijke omgeving. Daarnaast zijn pangasius
kwekerijen gevoelig voor ziekten. Het ongepaste gebruik van geneesmiddelen en chemicaliën
kan het milieu verontreinigen, evenals een negatieve invloed hebben op de menselijke
gezondheid.
Product: Bereidingen van vis, schaal- en weekdieren
Bron(nen):
World Fishing & Aquaculture, Vietnam turning a blind eye to industrial pollution, 2016
https://www.worldfishing.net/news101/industry-news/vietnam-turning-a-blind-eye-to-industrialpollution-in-the-mekong-delta
Slow Food, Pangasius: why is it being farmed intensively along the rivers of Southeast Asia?,
2017 https://www.slowfood.com/pangasius-farmed-intensively-along-rivers-southeast-asia/
Bodemerosie door water is een ernstig probleem in gebieden met droge- en regenseizoenen in
Zuid-Oost Azië; met name in heuvelachtige en bergachtige landschappen. Bodemerosie is de
belangrijkste oorzaak van de stagnerende of dalende landbouwproductiviteit en wordt
veroorzaakt door de verwijdering van de oorspronkelijke vegetatie door gewasteelt, ontbossing
of overbegrazing, wat het grondoppervlak kaal maakt en kwetsbaar voor wegspoeling.
Product: Koffie, thee, cacao, specerijen (algemeen)
Bron(nen):
FAO, Status of the World's Soil Resources, 2015
http://www.fao.org/documents/card/en/c/c6814873-efc3-41db-b7d3-2081a10ede50/
Bodemerosie door water is een ernstig probleem in gebieden met droge- en regenseizoenen in
Zuid-Oost Azië; met name in heuvelachtige en bergachtige landschappen. Bodemerosie is de
belangrijkste oorzaak van de stagnerende of dalende landbouwproductiviteit en wordt
veroorzaakt door de verwijdering van de oorspronkelijke vegetatie door gewasteelt, ontbossing
of overbegrazing, wat het grondoppervlak kaal maakt en kwetsbaar voor wegspoeling.
Product: Levende dieren (algemeen)
Bron(nen):
FAO, Status of the World's Soil Resources, 2015
http://www.fao.org/documents/card/en/c/c6814873-efc3-41db-b7d3-2081a10ede50/
Bodemerosie door water is een ernstig probleem in gebieden met droge- en regenseizoenen in
Zuid-Oost Azië; met name in heuvelachtige en bergachtige landschappen. Bodemerosie is de
belangrijkste oorzaak van de stagnerende of dalende landbouwproductiviteit en wordt
veroorzaakt door de verwijdering van de oorspronkelijke vegetatie door gewasteelt, ontbossing
of overbegrazing, wat het grondoppervlak kaal maakt en kwetsbaar voor wegspoeling.
Product: Diensten voor landbouw & jacht

Bron(nen):
FAO, Status of the World's Soil Resources, 2015
http://www.fao.org/documents/card/en/c/c6814873-efc3-41db-b7d3-2081a10ede50/
Het onevenwichtige en ongeschikte gebruik van kunstmest heeft geleid tot ernstige verzuring
van de bodem in vele tropische en subtropische delen in dit land. Dit beperkt de productie van
gewassen.
Product: Koffie, thee, cacao, specerijen (algemeen)
Bron(nen):
FAO, Status of the World's Soil Resources, 2015
http://www.fao.org/documents/card/en/c/c6814873-efc3-41db-b7d3-2081a10ede50/
Het onevenwichtige en ongeschikte gebruik van kunstmest heeft geleid tot ernstige verzuring
van de bodem in vele tropische en subtropische delen in dit land. Dit beperkt de productie van
gewassen.
Product: Kunstmatige meststoffen (algemeen)
Bron(nen):
FAO, Status of the World's Soil Resources, 2015
http://www.fao.org/documents/card/en/c/c6814873-efc3-41db-b7d3-2081a10ede50/
Fosfosverlies kan een probleem zijn bij de teelt van Bananas (including plantains), fresh or
dried in Viet Nam. Fosfor is een belangrijke voedingsstof voor landbouwgewassen en een tekort
ervan in de bodem kan een eerste indicatie van bodemdegradatie (uitputting van nutriënten) zijn.
Product: Bananen (inclusief bakbananen), vers of gedroogd

Bron(nen):
RIVM, A spatially explicit LCA-indicator for P-depletion in agricultural soils, 2015
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/januari/A_spatially_
Fosfosverlies kan een probleem zijn bij de teelt van Roots and tubers, for human food, fresh or
dried (sugar cane, sugar beet, cassave) in Viet Nam. Fosfor is een belangrijke voedingsstof voor
landbouwgewassen en een tekort ervan in de bodem kan een eerste indicatie van
bodemdegradatie (uitputting van nutriënten) zijn.
Product: Wortels en knollen, m.n. voor menselijke consumptie, vers of gedroogd (suikerriet,
suikerbiet, cassave)

Bron(nen):
RIVM, A spatially explicit LCA-indicator for P-depletion in agricultural soils, 2015
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/januari/A_spatially_
Fosfosverlies kan een probleem zijn bij de teelt van Maize (not sweet corn, unmilled) in Viet

Nam. Fosfor is een belangrijke voedingsstof voor landbouwgewassen en een tekort ervan in de
bodem kan een eerste indicatie van bodemdegradatie (uitputting van nutriënten) zijn.
Product: Maïs (geen suikermaïs, niet gemalen)

Bron(nen):
RIVM, A spatially explicit LCA-indicator for P-depletion in agricultural soils, 2015
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/januari/A_spatially_
Het verlies van fosfor kan een probleem zijn bij het oogsten en cultiveren van olie gewassen in
Viet Nam. Fosfor is een belangrijke voedingsstof voor landbouwgewassen en een tekort ervan
in de bodem kan een eerste indicatie van bodemdegradatie (uitputting van nutriënten) zijn.
Product: Plantaardige oliën en vetten (algemeen)

Bron(nen):
RIVM, A spatially explicit LCA-indicator for P-depletion in agricultural soils, 2015
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/januari/A_spatially_
Fosfosverlies kan een probleem zijn bij de teelt van Rice in Viet Nam. Fosfor is een belangrijke
voedingsstof voor landbouwgewassen en een tekort ervan in de bodem kan een eerste indicatie
van bodemdegradatie (uitputting van nutriënten) zijn.
Product: Rijst

Bron(nen):
RIVM, A spatially explicit LCA-indicator for P-depletion in agricultural soils, 2015
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/januari/A_spatially_
Fosfosverlies kan een probleem zijn bij de teelt van Soy beans in Viet Nam. Fosfor is een
belangrijke voedingsstof voor landbouwgewassen en een tekort ervan in de bodem kan een
eerste indicatie van bodemdegradatie (uitputting van nutriënten) zijn.
Product: Sojabonen

Bron(nen):
RIVM, A spatially explicit LCA-indicator for P-depletion in agricultural soils, 2015
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/januari/A_spatially_
Fosfosverlies kan een probleem zijn bij de teelt van Roots and tubers, for human food, fresh or
dried (sugar cane, sugar beet, cassave) in Viet Nam. Fosfor is een belangrijke voedingsstof voor
landbouwgewassen en een tekort ervan in de bodem kan een eerste indicatie van
bodemdegradatie (uitputting van nutriënten) zijn.
Product: Wortels en knollen, m.n. voor menselijke consumptie, vers of gedroogd (suikerriet,
suikerbiet, cassave)

Bron(nen):
RIVM, A spatially explicit LCA-indicator for P-depletion in agricultural soils, 2015
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/januari/A_spatially_
In Vietnam wordt veel peper verbouwd in intensieve monocultuur-systemen, die zeer gevoelig
zijn voor plagen. Daardoor is het gebruik van pesticiden op deze boerderijen hoog. Een groot
deel van de peperoogst voldoet niet aan het maximaal toelaatbare pesticide-niveau van de EU en
kan daarom niet worden geëxporteerd naar de EU.
Product: Peper, chili, paprika
Bron(nen):
CBI, Exporting pepper to Europe, 2017 https://www.cbi.eu/market-information/spicesherbs/pepper/
Biodiversiteit & ontbossing (8 risico's)
De intensieve garnalenteelt zorgt voor grote milieuproblemen in Vietnam. Het gaat vooral om
de verwoesting van de mangrovebossen tijdens de vangst. Door de intensieve garnalenteelt
nemen de vangsten in de traditionele visserij af, zowel in de mangrovewateren als op open zee.
Product: Bereidingen van vis, schaal- en weekdieren
Bron(nen):
Rijksdienst voor Ondernemend NL (RvO), Dossier MVO in Vietnam, 2013
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/vietnam/mvo
Extensieve systemen van kalf-koeien begrazing komen voor ??in Vietnam, de mogelijkheid
bestaat dat dit door overbegrazing de diversiteit aantast.
Product: Ongelooide huiden en vellen (geen bont)
Bron(nen):
Ernst & Young, Sustainability in the leather supply chain, 2013
http://mvonederland.nl/publicatie/sustainability-leather-supply-chain
De Greater Mekong omvat de landen Cambodja, Laos, Myanmar, Thailand en Vietnam. De
regio heeft een hoog niveau van biodiversiteit, maar dit wordt bedreigd door ontbossing.

Bron(nen):
WWF, Living forests report chapter 5: saving forests at risk, 2015
http://assets.worldwildlife.org/publications/793/files/original/Report.pdf?1430147305&_ga=1.18035050
Vietnam is uitgegroeid tot ’s werelds grootste exporteur van natuurlijke rubber. De Centrale
Hooglanden en het Noordwesten zijn geconfronteerd met de meest snelle uitbreiding van
rubberplantagegebied in de afgelopen jaren.
De ontwikkeling van rubberplantages, met name in de Centrale Hooglanden, beschadigen

bossen. De regering van Vietnam heeft rubber als een van de vijf oorzaken van ontbossing en
aantasting van het land geïdentificeerd.
Product: Rubberwaren (algemeen)
Bron(nen):
Tropenbos Vietnam & Forest Trends, Rubber Expansion and Forest Protection in Vietnam,
2014 http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_4671.pdf
Rubberplantages spelen een belangrijke rol bij de ontbossing in Zuidoost-Azië, aangezien die
sinds 2000 met meer dan 50% zijn toegenomen. Deze uitbreiding gebeurt vaak op maginaal
land, dat van hoge biodiversiteitswaarde is, maar suboptimal is voor productie. Onderzoekers
geven aan dat dit een verlies-verlies situatie kan opleveren (op ecologisch en economisch
gebied).
Andere onderzoekers schatten dat er tussen de 4,3-8,5 miljoen ha aan extra rubberplantages
moet komen om aan de vraag voor rubber in 2024 te voldoen. Dit bedreigt nog meer stukken
bos in Zuidoost-Azië, waaronder ook beschermde gebieden.
Product: Natuurlijke rubber (incl. latex, balata, gutta-percha, guayule, chicle, natuurlijke
gommen)
Bron(nen):
Conservation Letters, Increasing demand for natural rubber necessitates a robust sustainability
initiative to mitigate impacts on tropical biodiversity, 2015
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/conl.12170/epdf
Global Environmental Change, Current trends of rubber plantation expansion may threaten
biodiversity and livelihoods, 2015
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378015000801?via%3Dihub
Grootschalige visserij in de Mekongrivier en het gebruik van gif leiden tot een afnemende
visstand. Er zijn aanwijzingen van assemblage overbevissing, wat betekent dat niet 'slechts' één
diersoort verdwijnt, maar gehele biologische groepen van soorten.
Product: Vis (vers, gekoeld of bevroren)

Bron(nen):
WWF, Threat of Over-fishing in the Mekong, 2017
https://wwf.panda.org/our_work/water/freshwater_problems/river_decline/10_rivers_risk/mekong_lanca
Boskap vindt op grote schaal plaats in de Centrale Hooglanden van Vietnam. Dit wordt gedaan
om hout te oogsten, maar ook om het landbouwoppervlak te vergroten voor koffie- en
peperplantages. Deze ontbossing heeft een belangrijke impact op de biodiversiteit en kan tot
bodemdegradatie leiden.
Product: Hout, enkel bewerkt (incl. spoorbielzen)
Bron(nen):
Tuoi Tre News, Deforestation haunts Vietnam’s Central Highlands, 2017
https://tuoitrenews.vn/society/41748/deforestation-haunts-vietnams-central-highlands

De mangrovebossen in Zuidoost-Azië zijn zeer biodivers en bieden meerdere
ecosysteemdiensten waar miljoenen mensen afhankelijk van zijn. Tussen 2000 en 2012 werden
meer dan 100.000 ha mangroves verwijderd in Zuidoost-Azië; aquacultuur was hierbij de
oorzaak van 30% van de totale ontbossing.
Product: Vis, schaal- en weekdieren (algemeen)
Bron(nen):
PNAS, Rates and drivers of mangrove deforestation in Southeast Asia, 2000–2012, 2016
http://www.pnas.org/content/pnas/113/2/344.full.pdf
Milieu & afval (algemeen) (6 risico's)
De groei van de stedelijke bevolking in Vietnam heeft geleid tot een toename van afval. De
afvalinzameling varieert tussen de binnenstad en de buitenste stedelijke gebieden van het land.
Slechts 0,3 procent van de beroepsbevolking van het land was werkzaam in watervoorziening,
riolering, afvalbeheer en saneringsactiviteiten in 2016. De meeste afvalstoffen worden nu
verbrand of ingegraven.
Bron(nen):
ILO, Employment and Environmental Sustainability in Viet Nam, 2018
http://www.ilo.org/asia/publications/issue-briefs/WCMS_627572/lang--en/index.htm
De leerlooierij is een van de meest vervuilende industrieën van Vietnam. Vooral de kleine en
middelgrote leerlooierijen zijn problematisch voor het milieu, het lozen van afval veroorzaakt
milieuproblemen. Looi- en oliebedrijven dragen aanzienlijk bij aan de vorming van industrieel
afval.
Product: Lederwaren (ook zadel- en tuigmakerswerk)
Bron(nen):
Ernst & Young, Sustainability in the leather supply chain, 2013
http://mvonederland.nl/publicatie/sustainability-leather-supply-chain
In Vietnam maakt slechts 7% van veehouderijen gebruik van afvalbeheer maatregelen. Toch
wordt 50% van de dierlijke mest door aerobe behandeling verwerkt tot organische kunstmest.
Product: Ongelooide huiden en vellen (geen bont)
Bron(nen):
Ernst & Young, Sustainability in the leather supply chain, 2013
http://mvonederland.nl/publicatie/sustainability-leather-supply-chain
In Vietnam worden schadelijke vistechnieken in de Mekong rivier gebruikt zoals explosieven en
chemicaliën, er vindt overbevissing plaats in kustwateren en er treedt vervuiling op door
vissersboten en de verspreiding van afval in vissersdorpen.
Product: Vis, schaal- en weekdieren (algemeen)

Bron(nen):
WWF, Threat of Over-fishing in the Mekong, 2017
https://wwf.panda.org/our_work/water/freshwater_problems/river_decline/10_rivers_risk/mekong_lanca
Er drijft rond de 150 miljoen ton aan plastic afval in de oceanen. Daar komt ongeveer 8 miljoen
ton per jaar bij. Meer dan de helft van dit plastic afval komt uit China, Indonesië, de Filippijnen,
Thailand en Vietnam.
Product: Artikelen van plastic
Bron(nen):
Ocean Conservancy, Stemming the tide, 2015 https://oceanconservancy.org/wpcontent/uploads/2017/04/full-report-stemming-the.pdf
Tachtig procent van het plastic afval heeft een lage restwaarde en een groot deel van deze
plastics die in de oceaan belanden is afkomstig van afvalverwerkingbedrijven. Hogere
restwaarde kunststoffen hebben meer kans om te worden verzameld uit stortplaatsen en
vervolgens doorverkocht te worden. Dit betekent dat de producten of verpakkingen met een lage
restwaarde (bijvoorbeeld plastic boodschappentassen) waarschijnlijk minder worden verzameld.
Dit draagt dan ook op grote schaal bij aan de hoeveelheid plastic in de oceaan.
Product: Artikelen van plastic
Bron(nen):
Ocean Conservancy, Stemming the tide, 2015 https://oceanconservancy.org/wpcontent/uploads/2017/04/full-report-stemming-the.pdf
Luchtvervuiling (3 risico's)
Veehouderijen, vooral die zonder biogasinstallaties, waren verantwoordelijk voor hoge niveaus
van vervuiling in Vietnam. Zo veroorzaken grote pluimveehouderijen vervuiling door de
emissie van ammoniak, hormonen en antibiotica.
Product: Ongelooide huiden en vellen (geen bont)
Bron(nen):
Ernst & Young, Sustainability in the leather supply chain, 2013
http://mvonederland.nl/publicatie/sustainability-leather-supply-chain
Eurogroup for animals, Report of the mission to Vietnam, 2013
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151633.pdf
Slachthuizen veroorzaken luchtvervuiling in Vietnam, met name in de Tri Thuy gemeenschap in
het Phu Xuyen District.
Product: Ruwe dierlijke producten (o.a. ivoor, koraal, haar, botten, veren)
Bron(nen):
Ernst & Young, Sustainability in the leather supply chain, 2013
http://mvonederland.nl/publicatie/sustainability-leather-supply-chain

De leerindustrie in Vietnam draagt bij aan luchtvervuiling.
Product: Leder (leer) en lederwaren (algemeen)
Bron(nen):
Ernst & Young, Sustainability in the leather supply chain, 2013
http://mvonederland.nl/publicatie/sustainability-leather-supply-chain
Watergebruik & waterbeschikbaarheid (2 risico's)
Vietnam kent vele rivieren en een ruime mate van neerslag die de grondwaterreserves en
waterbassins op peil houden. Maar het land ligt stroomafwaarts en daardoor worden volume en
kwaliteit van het water in de rivieren voor driekwart bepaald door het watergebruik,
afdammingen en lozingen in buurlanden. Problemen ontstaan dan ook in de droge tijd als de
aanvoer significant daalt. Omdat rijstvelden door irrigatie de grootste watergebruikers zijn,
merken de rijstboeren de schaarste het eerst.
Product: Rijst
Bron(nen):
Rijksdienst voor Ondernemend NL (RvO), Dossier MVO in Vietnam, 2013
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/vietnam/mvo
In grote delen van Vietnam is tussen januari en juni sprake van significante zoetwaterschaarste.
Bron(nen):
Science Advances, Four billion people facing severe water scarcity, 2016
http://waterfootprint.org/media/downloads/Mekonnen-Hoekstra-2016.pdf
Klimaat & energie (1 risico)
De leerindustrie en de textiel- en kleding sectoren, dragen sterk bij aan de uitstoot van
broeikasgassen en ecologische achteruitgang in Vietnam.
Product: Kleding en toebehoren (algemeen)
Bron(nen):
Ernst & Young, Sustainability in the leather supply chain, 2013
http://mvonederland.nl/publicatie/sustainability-leather-supply-chain

+ Mensenrechten & ethiek (17)
Dierenwelzijn (6 risico's)
Veel Vietnamese slachthuizen hebben geen reguliere/correcte quarantaine. Ongedisciplineerd
beheer van de lokale autoriteiten leidt ertoe dat handelaren gesmokkelde, zieke of dode dieren
slachten. De hygiënische situatie in de meeste slachthuizen voor runderen is rampzalig.
Product: Ruwe dierlijke producten (o.a. ivoor, koraal, haar, botten, veren)

Bron(nen):
Ernst & Young, Sustainability in the leather supply chain, 2013
http://mvonederland.nl/publicatie/sustainability-leather-supply-chain
Veel Vietnamese slachthuizen hebben geen reguliere/correcte quarantaine. Ongedisciplineerd
beheer van de lokale autoriteiten leidt ertoe dat handelaren gesmokkelde, zieke of dode dieren
slachten. De hygiënische situatie in de meeste slachthuizen voor runderen is rampzalig. Partij
slachten wordt nog steeds toegepast in Vietnam. Zonder de juiste apparatuur om het karkas op te
tillen van de vloer vervuilt de plek voor het slachten met de uitwerpselen en urine van de
levende dieren, gedroogd bloed en organisch afval. Werknemers in deze slachthuizen werken
soms op blote voeten.
Product: Levende dieren (algemeen)
Bron(nen):
Ernst & Young, Sustainability in the leather supply chain, 2013
http://mvonederland.nl/publicatie/sustainability-leather-supply-chain
Er bestaan in Vietnam geen regels of wettelijke normen voor het welzijn van landbouwdieren.
Product: Levende dieren (algemeen)
Bron(nen):
Eurogroup for animals, Report of the mission to Vietnam, 2013
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151633.pdf
In Vietnam worden kippen in legbatterij kooien gehouden.
Product: Pluimvee, levend
Bron(nen):
Eurogroup for animals, Report of the mission to Vietnam, 2013
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151633.pdf
Varkens hebben in Vietnam hebben vaak niet voldoende ruimte.
Product: Ander vlees (niet rund) en eetbare slachtafvallen (vers, gekoeld of bevroren)
Bron(nen):
Eurogroup for animals, Report of the mission to Vietnam, 2013
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151633.pdf
Kopi Luwak koffie wordt geproduceerd van koffiebonen die eerst worden gegeten door de palm
civet (of wilde luwak), een katachtige. Daarna wordt koffie gebrouwen van de niet-verteerde
bonen, wat een specifieke smaak geeft. Als gevolg van de toenemende vraag naar Kopi Luwak
worden de wilde dieren nu gevangen en gekooid onder erbarmelijke omstandigheden in
Zuidoost-Azië.

Product: Koffie en koffievervangers
Bron(nen):
The Guardian, Civet cat coffee: can world's most expensive brew be made sustainably?, 2014
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2014/sep/19/civet-cat-coffee-worlds-mostexpensive-brew-made-sustainably-kopi-luwak
Effecten op lokale gemeenschap (5 risico's)
Bauxiet mijnbouw in de centrale hooglanden van Vietnam leidt tot enorme kosten voor het
milieu en de lokale gemeenschappen. Het gaat om open-cut winning van bauxiet om er
aluminiumoxide van te maken (het poeder wordt gebruikt om aluminium te produceren). Dit
dure en gevaarlijke proces heeft enorme berghellingen ontdaan van vegetatie, heeft geleid maakt
hele valleien onbruikbaar en laat bergen van giftige rode slib achter. Hele dorpen van Chinese
arbeiders rijzen als paddestoelen uit de grond in de regio, en gemeenschappen van etnische
minderheden zijn ontheemd.
Product: Aluminiumerts en aluminiumoxyde
Bron(nen):
Environmental Justice Atlas, 2017 https://ejatlas.org/
Klachten met betrekking tot veehouderijen in Vietnam omvatten: stank, water vervuiling en
hoofdpijn.
Product: Ongelooide huiden en vellen (geen bont)
Bron(nen):
Ernst & Young, Sustainability in the leather supply chain, 2013
http://mvonederland.nl/publicatie/sustainability-leather-supply-chain
Veel slachthuizen en leerlooierijen in Vietnam vervuilen het drinkwater van dorpen door hun
onhygiënische water gebruik. Ook de stank afkomstig van slachthuizen en leerlooierijen zorgt
voor overlast bij lokale inwoners. Leerlooijeren zijn vaak gevestigd in dichtbevolkte gebieden
waar het afval voor problemen kan zorgen.
Product: Ruwe dierlijke producten (o.a. ivoor, koraal, haar, botten, veren)
Bron(nen):
Ernst & Young, Sustainability in the leather supply chain, 2013
http://mvonederland.nl/publicatie/sustainability-leather-supply-chain
De vermindering van bosgebied door de uitbreiding van rubberplantages heeft sociale en
culturele gevolgen voor de lokale bevolking die voor hun levensonderhoud grotendeels
afhankelijk zijn van de bossen. Op sommige locaties zijn conflicten ontstaan tussen
verschillende gemeenschappen en lokale tradities en culturen zijn negatief beïnvloed.
Product: Rubberwaren (algemeen)

Bron(nen):
Tropenbos Vietnam & Forest Trends, Rubber Expansion and Forest Protection in Vietnam,
2014 http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_4671.pdf
Grootschalige visserij in de Mekong rivier leidt tot een dalende visstand. Tientallen miljoenen
mensen in het Mekong delta gebied zijn afhankelijk van deze vis voor hun primaire eiwitinname.
Product: Vis (vers, gekoeld of bevroren)

Bron(nen):
WWF, Threat of Over-fishing in the Mekong, 2017
https://wwf.panda.org/our_work/water/freshwater_problems/river_decline/10_rivers_risk/mekong_lanca
Mekong River Commission, Fisheries, 2016 http://www.mrcmekong.org/topics/fisheries/
Overheidsinvloed (3 risico's)
Volgens de Freedom House Country List wordt Vietnam beschouwd als een "niet vrij" land. Dat
betekent dat onderdrukking door het regime plaatsvindt, op het gebied van politieke rechten en
burgerlijke vrijheden.
Bron(nen):
Freedom House, Freedom in the World, 2018 https://freedomhouse.org/report/freedom-world2018-table-country-scores
Vietnam is gerangschikt als 175e van in totaal 180 landen in de 2015 World Press Freedom
Index met een score van 72,63 op een schaal van 0 (best mogelijke score) en 100 (slechtst
mogelijke score). Dit betekent dat de persvrijheid zeer beperkt is.
Bron(nen):
Reporters Without Borders, 2015 World Press Freedom Index, 2015 https://rsf.org/ranking
De visserij is de grootste inkomstenbron van Indonesische overheid wat tot veel overbevissing
leidt. 20% van de visvoorraad in de zee is uitgeput en een groot gedeelte wordt ernstig
aangetast. De Ministry of Maritime Affairs and Fisheries Indonesia treedt hier hard tegen op en
verbrandt illegale schepen uit onder andere Maleisië en Vietnam.
Product: Vis (gedroogd, gerookt of gezouten)

Bron(nen):
IOM, Human Trafficking, Forced Labour and Fisheries Crime in the Indonesian Fishing
Industry, 2016
https://indonesia.iom.int/sites/default/files/Human%20Trafficking%2C%20Forced%20Labour%20and%
%20IOM%20.pdf
Rare, Sustainable Fishing in Indonesia, 2017 https://www.rare.org/indonesia
VOA News, Human Trafficking a Hidden Toll of Indonesian Fisheries Wars, 2017
https://www.voanews.com/a/indonesia-fisheries-human-trafficking/3912736.html
Consumentenbelangen & productveiligheid (2 risico's)
De Vietnamese visserij bleek ladingen vis en garnalen in bijvoorbeeld de Indonesische archipel

te dumpen nadat zij door de Verenigde Staten waren afgekeurd vanwege resten antibiotica en/of
een bedenkelijke hygiënische staat.
Product: Vis, schaal- en weekdieren (algemeen)
Bron(nen):
Rijksdienst voor Ondernemend NL (RvO), Dossier MVO in Vietnam, 2013
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/vietnam/mvo
Vietnam kan een risicovolle markt zijn voor farmaceutische bedrijven. Het is onduidelijk of het
veilig is om sommige producten te gebruiken omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij
herverpakking, het is lastig om producten te traceren, eisen worden niet altijd goed nageleefd en
er is een gebrek aan transparantie omtrent de importeurs en distribiteurs.

Product: Medicinale en farmaceutische producten (algemeen)
Bron(nen):
PLOS One, Medication Errors in the Southeast Asian Countries: A Systematic Review, 2015
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4560405/
Eigendomsrechten & grondbezit (1 risico)
Onenigheden over landrechten zorgen voor sociale onrust in Vietnam. Buitenlandse
investeerders kunnen ook betrokken raken bij onenigheden over land door fusies en overnames
wanneer ze inkopen in een lokaal bedrijf.

Bron(nen):
Export.gov, Vietnam: Protection of Property Rights, 2017
https://www.export.gov/article?id=Vietnam-6-Protection-of-Property-Rights

+ Eerlijk zakendoen (5)
Corruptie & smeergeld (3 risico's)
Corruptie is in Vietnam is de zakelijke omgeving van Vietnam. Zowel de publieke als de private
sector lopen een hoog risico op corruptie, meestal in de vorm van geschenken en smeergeld.
Sommige aspecten die door corruptie worden aangetast en die belangrijk zijn voor het
bedrijfsleven zijn: belastingadministratie, douane administratie, natuurlijke hulpbronnen en
handhaving van de wetgeving.
Bron(nen):
Business Anti-corruption Portal, Vietnam Country Profile, 2017 https://www.business-anticorruption.com/country-profiles/vietnam/
US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2017, 2018
https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper
Volgens de Corruption Perceptions Index heeft Vietnam een score van 35, op een schaal van 0

("highly corrupt") tot 100 ("very clean"). Dit betekent dat het risico op corruptie in Vietnam
hoog is.
Bron(nen):
Transparency International, Corruption Perceptions Index 2017, 2018
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
Als uw hout uit Cambodja of Vietnam komt, is er een reden om aan te nemen dat het op een
illegale manier is verkregen. Corrupte Cambodjaanse functionarissen en personeel van
veiligheidstroepen betalen vaak Vietnamese houthandelaren. Dit gebeurt onder andere in
beschermde bosgebieden in de Cambodjaanse staat Ratanakiri. Exploitatie van deze gebieden is
niet toegestaan door de overheid en wordt in veel gevallen laat de lokale inheemse bevolking het
ook niet toe.
Product: Kurk en hout (algemeen)
Bron(nen):
Environmental Investigation Agency UK, Repeat Offender, 2017 https://eiainternational.org/report/repeat-offender-vietnams-persistent-trade-illegal-timber
Marktverstoring & mededinging (2 risico's)
In Vietnam is de winstverdeling tussen fokkers, slachthuizen, handelaren en distributeurs niet
gelijk. Fokkers nemen grote risico's en worden vaak benadeeld. De marktprijzen zijn vaak niet
rendabel.
Product: Ongelooide huiden en vellen (geen bont)
Bron(nen):
Ernst & Young, Sustainability in the leather supply chain, 2013
http://mvonederland.nl/publicatie/sustainability-leather-supply-chain
Eurogroup for animals, Report of the mission to Vietnam, 2013
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151633.pdf
Kleinschalige specerijboeren in Vietnam en Indonesië kiezen vooralsnog vaak voor een hogere
prijs in plaats van lange termijn voordelen, zoals training en onderwijs. Dit resulteert in een
lange en ontransparante productieketen waarin kopers meestal geen kennis hebben van de
boeren in kwestie. Op de lange termijn wordt er geen relatie of vertrouwen gecreëerd, wat
uiteindelijk zal leiden tot een onstabiel aanbod van producten.
Product: Gember, kurkuma of koenjit (exclusief geconserveerde gember in suiker of siroop)
Bron(nen):
IDH, Sustainable Spices Initiative, 2014
https://www.idhsustainabletrade.com/initiative/sustainable-spices-initiative/

