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Economische kansen creëren – onze waarden verdedigen.

Afschaffing van douanerechten1.
De handelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam zal tot gevolg hebben dat meer dan 99 % van
alle douanerechten wordt afgeschaft, terwijl de overgebleven rechten gedeeltelijk worden geschrapt
door het gebruik van beperkte quota met nulrecht, bekend als tariefcontingenten.

65 % van de rechten op producten die uit de EU naar Vietnam worden uitgevoerd, zal meteen bij de
inwerkingtreding van de overeenkomst worden afgeschaft; de rest wordt over een periode van tien
jaar geleidelijk opgeheven. De invoerrechten van de EU op de invoer uit Vietnam worden geleidelijk
afgeschaft over een periode van zeven jaar. Deze asymmetrische benadering weerspiegelt het feit dat
Vietnam een ontwikkelingsland is.

De overeenkomst betekent het einde van de tarieven op een reeks belangrijke Europese
exportproducten:

bijna alle machines en toestellen zullen meteen bij de inwerkingtreding van de overeenkomst
volledig rechtenvrij zijn, de rest na vijf jaar. Op dit moment kunnen de rechten nog oplopen tot
35 %;

-

voor motorfietsen met motoren van meer dan 150 cc zullen de tarieven na zeven jaar volledig
verdwijnen (het huidige recht bedraagt 75 %), terwijl dit voor auto's na tien jaar het geval zal zijn
(huidig recht 78 %);

-

auto-onderdelen zullen na zeven jaar vrij van rechten zijn (huidige rechten max. 32 %);-

ongeveer de helft van de uitvoer van farmaceutische producten uit de EU zal meteen bij de
inwerkingtreding van de overeenkomst rechtenvrij zijn, de rest na zeven jaar (huidige rechten
max. 8 %);

-

de rechten op alle textielstoffen worden meteen bij de inwerkingtreding geschrapt (huidig tarief
12 %);

-

bijna 70 % van de uitvoer van chemische stoffen uit de EU wordt meteen bij de inwerkingtreding
vrij van rechten (huidige rechten max. 5 %), de rest na respectievelijk drie, vijf of zeven jaar
(huidige tarieven max. 25 %);

-

wijnen en gedistilleerde dranken zullen na zeven jaar volledig rechtenvrij zijn (in vergelijking
met de huidige tarieven van respectievelijk 50 % en 48 %);

-

bevroren varkensvlees wordt rechtenvrij na zeven jaar, rundvlees na drie jaar,
zuivelproducten na maximaal vijf jaar en bereidingen voor menselijke consumptie na
maximaal zeven jaar;

-

de rechten op kippen zullen de komende tien jaar geleidelijk worden afgebouwd tot 0 %.-
Voor gevoelige landbouwproducten zal de EU haar markt niet volledig voor de invoer uit Vietnam
openstellen. De hoeveelheden die zonder invoerrechten in de EU mogen worden ingevoerd, zullen met
quota worden beperkt. Dit betreft onder meer rijst, suikermaïs, knoflook, paddenstoelen, suiker en
producten met een hoog suikergehalte, maniokzetmeel, andere soorten gemodificeerd zetmeel,
ethanol, surimi en tonijn in blik.

De afschaffing van de rechten op bepaalde Vietnamese producten (bijvoorbeeld in de sectoren kleding
en schoeisel) zal onderworpen zijn aan langere overgangsperioden van ten hoogste zeven jaar. De
preferentiële toegang zal gebonden zijn aan onderling overeengekomen oorsprongsregels, die vereisen
dat de gebruikte stoffen geproduceerd zijn in de EU, Vietnam of Zuid-Korea, een andere partner
waarmee de EU een handelsovereenkomst heeft. Hiermee wordt bereikt dat producten uit andere
landen waarmee de EU geen handelsovereenkomst heeft, niet op oneerlijke wijze via Vietnam toegang
tot de EU krijgen.

Naast het afschaffen van tarieven zal Vietnam tevens de uitvoerrechten schrappen die het land nu nog



oplegt in de bilaterale handel met de EU; daarnaast heeft het land toegezegd de rechten die bij wijze
van uitzondering van kracht blijven, niet te zullen verhogen.

 Bescherming van Europese geografische aanduidingen2.
169 bijzondere Europese levensmiddelen en dranken met een specifieke geografische herkomst zullen
op de Vietnamese markt tegen imitatie worden beschermd. In Vietnam zal het gebruik van
geografische aanduidingen (GA's) zoals champagne, Parmigiano Reggiano-kaas, Rioja-wijn of fetakaas
voorbehouden zijn aan producten die zijn ingevoerd uit de desbetreffende traditionele
herkomstgebieden in de EU. Dit zal ten goede komen aan de Europese landbouwers en kleine bedrijven
die deze traditionele producten maken.

Omgekeerd zullen in de EU ook Vietnamese GA's worden erkend en beschermd, wat de invoer van
hoogwaardige producten zoals Mộc Châu-thee en Buôn Ma Thuột-koffie zal bevorderen.

De overeenkomst voorziet in de mogelijkheid om in de toekomst nieuwe geografische aanduidingen
aan de lijst van beschermde GA's toe te voegen.

Beperking van non-tarifaire belemmeringen voor Europese uitvoer3.
De EU en Vietnam zijn overeengekomen verder te gaan dan de regels van de WTO inzake technische
handelsbelemmeringen. Zo heeft Vietnam in het bijzonder toegezegd om bij het opstellen van
regelgeving meer uit te gaan van internationale normen. De overeenkomst bevat ook een hoofdstuk
over sanitaire en fytosanitaire maatregelen om de handel in plantaardige en dierlijke producten te
vergemakkelijken. Een belangrijk punt is dat Vietnam de EU voortaan als één entiteit zal beschouwen
als het gaat om toestemming voor de invoer van onze dierlijke en plantaardige producten.

Aan de overeenkomst is ook een specifieke bijlage gehecht met verreikende bepalingen voor het
aanpakken van niet-tarifaire handelsbelemmeringen in de automobielsector. Hieronder valt onder
meer, vanaf vijf jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst, de erkenning van EU-
conformiteitscertificaten voor complete voertuigen.

Daarnaast heeft Vietnam, dankzij de toenemende integratie van de EU-markt, de
oorsprongsaanduiding "Made in EU" aanvaard voor niet-agrarische goederen (met uitzondering van
farmaceutische producten, die in de EU voor een groot deel nog onderworpen zijn aan nationale
goedkeuringen). Ook specifieke oorsprongsmarkeringen van lidstaten zullen nog steeds worden
aanvaard.

De toegang tot de Vietnamese markt zal voor goederen uit de EU ook gemakkelijker worden gemaakt
met nieuwe bepalingen inzake in- en uitvoervergunningen, douaneprocedures en de handel in
plantaardige en dierlijke producten.

Overheidsopdrachten4.
Dankzij de overeenkomst zullen ondernemingen uit de EU profiteren van een mate van toegang tot de
Vietnamese markt voor overheidsopdrachten die aan geen enkel ander land wordt toegestaan.

Ondernemingen uit de EU zullen kunnen inschrijven op overheidsopdrachten van Vietnamese
ministeries en belangrijke overheidsondernemingen, en ook op opdrachten van de twee grootste
Vietnamese steden, Hanoi en Ho Chi Minhstad.

-

De overeenkomst is volledig in overeenstemming met de regels van de Overeenkomst inzake
overheidsopdrachten van de WTO, zodat een mate van transparantie en procedurele billijkheid wordt
bereikt die vergelijkbaar is met die in andere handelsovereenkomsten van de EU met ontwikkelde
landen en verder gevorderde ontwikkelingslanden.
5. Waarborging van normen voor sociale bescherming en milieubescherming
De EU en Vietnam zijn een robuust en uitgebreid hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling
overeengekomen met een uitgebreide lijst van verbintenissen. Zo verbinden zij zich ertoe:

doeltreffend uitvoering te geven aan de fundamentele arbeidsnormen en verdragen van de
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en multilaterale milieuovereenkomsten die door de EU en
Vietnam zijn geratificeerd, in combinatie met een toezegging tot ratificatie van de fundamentele
verdragen van de IAO die zij nog niet hebben geratificeerd;

-

doeltreffend uitvoering te geven aan internationale milieuovereenkomsten, zoals de Overeenkomst
van Parijs;

-

te voorkomen dat normen uit concurrentieoverwegingen steeds verder worden verlaagd: geen
ondermijning van nationale arbeids- en milieuwetgeving om handel en investeringen aan te
trekken;

-

maatregelen te nemen in sectoren die in Vietnam van specifiek belang zijn, zoals het behoud en
duurzaam beheer van wilde dieren en planten, biodiversiteit, bosbouw en visserij;

-



het maatschappelijk middenveld te betrekken bij het toezicht op en advies inzake de uitvoering
van het hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling aan beide zijden;

-

op maat gesneden procedures voor geschillenbeslechting uit te werken voor het hoofdstuk over
handel en duurzame ontwikkeling.

-

6. Bevordering van de democratie en naleving van de mensenrechten
De vrijhandelsovereenkomst is institutioneel en juridisch verbonden met de partnerschaps- en
samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Vietnam. Hierdoor is het mogelijk om bij schendingen
van de mensenrechten passende maatregelen te nemen, waaronder opschorting van de
handelsovereenkomst.

7. Totstandbrenging van een gelijk speelveld voor ondernemingen en innovatieve producten
uit de EU
De handelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam zal een gelijk speelveld tot stand brengen tussen
overheidsondernemingen en particuliere ondernemingen wanneer die overheidsondernemingen
commerciële activiteiten uitoefenen. Er zijn ook regels voorzien op het gebied van transparantie, naast
overleg over binnenlandse subsidies. Het gaat hierbij om de meest ambitieuze regels waarmee
Vietnam ooit in een internationale overeenkomst heeft ingestemd.

Wat betreft intellectuele-eigendomsrechten heeft Vietnam zich verbonden tot een hoog niveau van
bescherming dat verder gaat dan de normen van de WTO-overeenkomst inzake de handelsaspecten
van de intellectuele eigendom (TRIPS). De overeenkomst zal ervoor zorgen dat innovaties,
kunstwerken en merken uit de EU beter beschermd zijn tegen onrechtmatig kopiëren, onder meer door
strengere bepalingen voor handhaving.

Met name de farmaceutische sector van de EU zal baat hebben bij een betere bescherming voor
testgegevens en de mogelijkheid om de geldigheidsduur van een octrooi met maximaal twee jaar te
verlengen als er vertraging optreedt bij de vergunning voor het in de handel brengen. Vietnam heeft
ook ambitieuze toezeggingen gedaan met betrekking tot de inkoop van farmaceutische producten,
bijvoorbeeld door ondernemingen met Europees kapitaal in staat te stellen geneesmiddelen in te
voeren en te verkopen aan binnenlandse distributeurs en groothandelaren.

8. Opening van de Vietnamese markt voor dienstverleners in de EU
Vietnam heeft zich ertoe verbonden de toegang van EU-ondernemingen tot een breed scala van
dienstensectoren aanzienlijk te verbeteren. Dit betreft onder meer de volgende sectoren:

zakelijke diensten;-

milieudiensten;-

post- en koeriersdiensten;-

bankdiensten;-

verzekeringen;-

zeevervoer.-
Bovendien bevat de overeenkomst een bepaling die het mogelijk zal maken de beste resultaten van
andere handelsovereenkomsten waarover op dit moment wordt onderhandeld, in de overeenkomst
tussen de EU en Vietnam op te nemen.

9. Bevorderen van bilaterale investeringen
Vietnam heeft zich ertoe verbonden de be- en verwerkende industrie in de volgende belangrijke
sectoren open te stellen voor investeringen:

voedingsmiddelen en dranken;-

meststoffen en stikstofverbindingen;-

banden en buizen;-

handschoenen en kunststofproducten;-

keramische stoffen;-

bouwmaterialen.-
10. Doeltreffendere geschillenbeslechting
Het mechanisme voor geschillenbeslechting dat bij de overeenkomst wordt ingesteld, is sneller en
efficiënter dan het WTO-mechanisme voor geschillenbeslechting.

Het mechanisme is van toepassing op de meeste gebieden van de overeenkomst en is bedoeld als een
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laatste redmiddel in gevallen waarin de EU en Vietnam niet via andere wegen een oplossing hebben
kunnen vinden. De overeenkomst voorziet in de mogelijkheid van formeel overleg en vrijwillige
bemiddeling met betrekking tot maatregelen die negatieve gevolgen hebben voor de bilaterale handel
en investeringen.
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