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1. INLEIDING

1.1 ALGEMEEN 

Bangladesh, officieel bekend als volksrepubliek Bangladesh, is een onafhankelijk land in Zuid- Azië. Het 
wordt begrensd door Myanmar en India en gescheiden van Bhutan en Nepal door de dunne Siliguri 
Corridor.  

Het land is een parlementaire democratie, met een president als staatshoofd en een premier als 
regeringsleider. De president wordt gekozen voor een termijn van     vijf jaar en kan in totaal twee 
termijnen dienen. Alle burgers ouder dan 18 jaar kunnen stemmen. De officiële taal van Bangladesh is 
Bangla, ook wel Bengaals genoemd. Engels wordt ook vaak gebruikt in stedelijke gebieden.1 

1.2 HISTORISCH 

Brits-Indië waren de Britse koloniën in Zuid-Azië, een gebied dat destijds India werd genoemd. Brits-Indië 
omvatte de huidige landen India, Pakistan, Bangladesh en delen van Myanmar. Bij de onafhankelijkheid 
van India en Pakistan in 1947 kwam West-Bengalen als staat bij India en Oost-Bengalen, met name 
Bangladesh als provincie bij Pakistan. In 1971 werd Bangladesh onafhankelijk van Pakistan, na een 
bloedige oorlog. Bangladesh heeft veel gemeen met zijn buurland India, aangezien ze ooit één land 
waren. 

1.3 HANDEL MET DE EU EN PREFERENTIEEL TARIEF 

Bangladesh staat momenteel op de lijst van de minst ontwikkelde landen. Sinds de onafhankelijkheid 
in 1971 heeft het land een aanzienlijke sociaaleconomische vooruitgang geboekt en streeft ernaar tegen 
2024 de status van middeninkomensland te krijgen. 

De invoer naar de Europese Unie (EU) uit Bangladesh wordt gedomineerd door kleding (90 % van de 
totale invoer). De uitvoer van de EU naar Bangladesh wordt gedomineerd door machines en 
transportmaterieel.2 

Het kader van algemene preferenties van de EU heft invoerrechten op voor producten die vanuit 
kwetsbare ontwikkelingslanden op de EU-markt komen. Dit helpt ontwikkelingslanden om armoede 
te verlichten en banen te creëren op basis van internationale waarden en principes, waaronder 
arbeids- en mensenrechten.

Doordat Bangladesh is opgenomen in de lijst van de minst ontwikkelde landen of ‘Least Developed 
Countries’, profiteren ze van de gunstigste regeling beschikbaar in het kader van het EU-stelsel van 

1 www.thoughtco.com/bangladesh-facts-and-history-195175 
2 trade.ec.europa.eu/acces-to-markets/nl:content:stelsel-van-algemene-preferenties-plus-sap 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1947
http://www.thoughtco.com/bangladesh-facts-and-history-195175
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algemene preferenties, met name de ‘Everything But Arms’ (EBA) regeling. Deze regeling schaft 
tarieven en quota af voor alle goederen (met uitzondering van wapens en munitie) die in de EU 
worden ingevoerd met oorsprong Bangladesh. 

Doordat het Bruto Nationaal Product (BNP) in Bangladesh stijgt, kan het land zijn plaats binnen de 
categorie ‘Everything But Arms’ verliezen. Dan zullen ze in de categorie ‘Stelsel van algemene 
preferenties’ (SAP) terechtkomen. Als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, zullen ze onder het 
‘Stelsel van algemene preferenties plus’ (SAP+) vallen. 

Voor SAP+ landen worden voor meer dan 66 % van de tarief lijnen de invoerrechten geschrapt. Het 
doel hiervan is om de ontwikkelingslanden te stimuleren om duurzame ontwikkeling en goed bestuur 
na te streven op gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu, …. Landen  zoals Pakistan en Sri 
Lanka genieten van de voordelen van SAP+.3 
 
Bangladesh heeft nu een concurrentieel voordeel op India, Pakistan en Sri Lanka. Buurland India heeft 
de voorwaarden van SAP, wat betekent dat als ook Bangladesh deze krijgt, hun concurrentievoordeel 
wegvalt. India betaalt bijvoorbeeld 9 % invoerrechten op textiel, terwijl dat voor SAP+ landen 0 % is.  
Bangladesh zal dus zijn best moeten doen om aan de voorwaarden  te voldoen die SAP+ vereist, 
aangezien ook buurland Pakistan onder SAP+ valt. 

1.4 ECONOMISCHE CIJFERS 

Bangladesh liet de afgelopen jaren één van de snelste groeicijfers ter wereld optekenen met stabiele 
economische prestaties die hebben bijgedragen aan het verminderen van armoede en sociale 
ongelijkheid. In 2020 was de BNP-groei 3,51%. In 2021 steeg dit naar 5,47 %. De instroom van deviezen 
vanuit de Bengalese diaspora over de hele wereld, was de belangrijkste motor van deze groei. De 
voorspelling in mei 2022 voor het huidige kalenderjaar is dat de groei 7,25 % zal zijn, wat een  vlotte 
terugkeer naar pre-covid niveau inhoudt.4 5  

 
In 2022 bleef de bruto overheidsschuld relatief laag -rond 31.7 % van het BBP - als gevolg van  een strak 
begrotingsbeleid. Desalniettemin is de belastinggrondslag niet ruim als gevolg van een aantal 
vrijstellingen, die wegen op de overheidsinkomsten. Ongeveer 35 % van alle inkomsten van de 
overheid komen uit de inning van rechten bij invoer. Die bestaan uit verschillende soorten taksen. 
Luxe producten worden extreem zwaar belast. Voor bepaalde luxe wagens bedragen de rechten 
meer dan 800 %. Aan het begin van het fiscale  jaar 2019-20 werd een nieuwe btw-wet ingevoerd in 
een poging om de belastinginkomsten te verhogen; sinds de lancering is de impact ervan echter 
beperkt. De financiële situatie van de banksector blijft zwak als gevolg van een groot aandeel oninbare 
leningen en een toename van geherstructureerde leningen.6 
 

 
3 https://trade.ec.europa.eu/acces-to-markets/nl:content:stelsel-van-algemene-preferenties- plus-sap 
4 Https://tradingeconomics.com/bangladesh/gdp-growth-annual 
5 Https://bdnews.com/economy/2022/05/10bangladesh-gdp-growth-estimated-at-7,25-in- fy22-bbs 
6 https://tradingeconomics.com/bangladesh/indicators 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftradingeconomics.com%2Fbangladesh%2Fgdp-growth-annual&data=05%7C01%7Csiel.dhaenens%40fitagency.com%7C56bdfc8dbc364cc68dec08da35b03d4d%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637881328309921347%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PS0yMY4Bc27yY%2F3d1S%2BOM3ssJ3nbL8ifqlcr%2FryXYN8%3D&reserved=0
https://tradingeconomics.com/bangladesh/indicators
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Sinds mei 2022 bedragen de reserves aan buitenlandse deviezen slechts 5 maand. Bangladesh heeft 
een sterke uitvoer en ontvangt buitenlandse deviezen van de diaspora die het grootste deel van hun 
inkomen naar het thuisland stuurt. Voorzichtigheid is echter geboden en daarom heeft de overheid 
bepaalde invoerrechten verhoogd. 

 

 
 

De inflatie nam af tot 5,7 % in 2020 en was 5.6 % in 2021. Er wordt een stijging van de inflatie  naar 6 
% verwacht in 2022. 

 
Bron: https://www.adb.org/countries/bangladesh/economy 

 
Bangladesh is één van de meest kwetsbare landen ter wereld voor klimaatverandering, met extreme 
weersomstandigheden die naar schatting hebben geleid tot een verlies van ongeveer 1,8 % van het 
BBP in de afgelopen decennia. Het land heeft maatregelen genomen om groene financiering te 
bevorderen en vraagt om subsidies van de internationale gemeenschap, met name via het Green 

https://www.adb.org/countries/bangladesh/economy


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

juni 2022 Marktstudie Bangladesh pagina 6 van 32 

Climate Fund. 
De economie van Bangladesh is afhankelijk van haar menselijke hulpbronnen, rijke landbouwgronden 
en overvloedige watervoorraden. De landbouw vertegenwoordigt 12,92 % van het BBP. De 
belangrijkste gewassen zijn rijst, thee, jute, tarwe, suikerriet, tabak, specerijen en fruit. Bangladesh is 
de op drie na grootste rijstproducent ter wereld. 
 
De industrie vertegenwoordigt 29,54 % van het BBP. Textiel is verreweg de grootste industrie, goed 
voor meer dan 80 % van de totale export van het land. 
 
Diensten zijn goed voor 4,3 % van het BBP. Informatica behoort tot de  grootste sector, met een 
technologie-export van het land die ongeveer 1 miljard dollar per jaar bereikt.7 

1.5 GEOGRAFIE, TRANSPORT EN BEVOLKING 

Bangladesh bestaat voor 90 procent uit laagland met uitgestrekte deltagebieden die nooit hoger zijn 
dan 10 meter boven zeeniveau. De afzettingen van de grote rivieren zorgen voor een rijke bodem. 
Het noord-centrale deel van Bangladesh bestaat uit een verhoogd plateau met heuvels en 
gecultiveerde valleien. De samenloop van de Ganges met de Brahmaputra vormt 's werelds grootste 
delta aan de Golf van Bengalen. Zuidoost- Bangladesh is de regio Chittagong (nieuwe naam 
Chattogram), met veel heuvels, valleien en bossen. 
 
Het land heeft vaak te maken met overstromingen. De voornaamste oorzaken van de overstromingen 
zijn de sterke moesson en de cyclonen. Deze natuurlijke factoren richten heel wat schade aan in 
Bangladesh doordat ze de kust verwoesten waardoor het zeewater vrij spel krijgt om binnen te 
dringen in het binnenland.  Ook de weinige bomen kunnen de grote regenbuien niet tegenhouden 
waardoor de rivieren overstromen.8 
 
Bangladesh heeft een heel jonge bevolking. Zo'n 47,6 miljoen of 30 procent van de 158,5 miljoen 
inwoners van Bangladesh zijn tussen 10 en 24 jaar. De voorspelling is dat dit in 2050 tussen de 10 en 
19 % zijn, wat wijst op een veranderende vorm van de bevolkingspiramide, namelijk een ouder 
wordende bevolking. 
 
De belangrijkste stad is de hoofdstad Dhaka. De stad heeft de grootste bevolking en de meeste 
economische en maatschappelijke activiteiten zijn hier gecentreerd. De havenstad Chittagong is met 
zijn 2,6 miljoen inwoners ook een belangrijke economische stad. De steden   Rajshahi en Khulna zijn 
naast de hoofdstad en havenstad de belangrijkste steden. 
 
Het transportsysteem is één van de grootste problemen in Dhaka. De stad is berucht om zijn eindeloze 
verkeersopstoppingen en ernstig gebrek aan verkeersveiligheid. De nieuwe metrolijnen worden 
normaal in gebruik genomen eind 2022. De hoop is dat dit gedeeltelijk de fileproblemen zal oplossen.9 

 
7 https://data.worldbank.org/indicator/BG.GSR.NFSV.GD.ZS?locations=BD 
8 Bron; https://www.reisgraag.nl/vakantie-bangladesh/overstromingen-bangladesh 
9 Problems with public transport. 

http://www.reisgraag.nl/vakantie-bangladesh/overstromingen-bangladesh
https://ibtbd.net/the-problems-of-public-transport-in-dhaka/#%3A%7E%3Atext%3DThe%20transport%20system%20has%20become%20one%20of%20the%2Cthe%20fundamental%20reasons%20of%20transport%20problems%20in%20Dhaka
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2. ZAKEN DOEN IN BANGLADESH 

2.1 UW EERSTE STAPPEN OP DE MARKT 

Uw eerste stappen op een nieuwe markt beginnen met een grondige voorbereiding en een goed plan. 
Aarzel niet om hierbij een beroep te doen op Flanders Investment & Trade. Op de website vindt u heel 
wat informatie over internationaal ondernemen, buitenlandse markten en sectoren, die u moet helpen 
bij het opstellen van een exportplan en het selecteren van uw doelmarkt(en). 

2.2 MARKTAANPAK 

2.2.1 Rechtstreeks 
Het contacteren en maken van afspraken met Bangladeshi verloopt meestal moeizaam en vereist 
flexibiliteit, geduld en doorzettingsvermogen. In hun cultuur wordt er niet lang op voorhand 
ingepland, waardoor plannen op langere termijn niet eenvoudig is. Het voordeel is wel dat men op 
korte termijn nog afspraken kan vastleggen. Bellen is moeilijker, de meesten kunnen antwoorden in 
het Engels, maar toch zijn er nog enkelen die enkel de taal ‘Bengali’ spreken. Whats app wordt heel 
veel gebruikt.10 
Het is een moslimland waardoor het weekend op vrijdag en zaterdag valt. Ze zijn echter wel 
beschikbaar op zondag. Hou hier rekening mee als u contact met hen  wil opnemen. 
 
Een eerste afspraak geldt doorgaans als een kennismaking. Voor Bangladeshi is vriendschap en 
persoonlijk netwerken belangrijk en daarom is een eerste meeting cruciaal om te zien     of het klikt. Vaak 
wordt er pas daarna of bij latere afspraken overgegaan tot zaken doen. 11 12 

2.2.2 Beurzen, seminaries en handelsmissies  
Eén van de manieren om binnen korte tijd een bepaald marktsegment in Bangladesh te leren kennen 
is een bezoek of deelname aan één van de vakbeurzen in de regio. De internationale interesse voor 
Bangladeshi beurzen neemt toe. Aan te raden is om bij het FIT kantoor te polsen wat de kwaliteit 
van een beurs is en ook om een beurs eerst te bezoeken en pas daarna te besluiten er daadwerkelijk 
aan deel te nemen. De 3 belangrijkste sectoren waarin beurzen georganiseerd worden in Bangladesh 
zijn textiel, chemie en machinebouw. 13 
 
Bangladeshi bezoeken ook beurzen in het buitenland, zowel in Europa als in de regio. U kan uw 
contacten ook daar ontmoeten. 
 
Een andere manier om kennis te maken met de Bangladeshi markt is door deel te nemen aan een 
door FIT georganiseerde handelsmissie. Dit is een ideale manier om kennis te maken met deze 

 
10 https://ikbendrentsondernemer.nl/ondernemen-in-het-buitenland/landen-informatie/bangla- desh/ 
11  https://www.trade.gov/country-commercial-guides/bangladesh-distribution-and-sales-chan- nels 
12 https://iiste.org/Journals/index.php/PPAR/article/viewFile/30255/31075 
13 https://seafood-tip.com/sourcing-intelligence/countries/bangladesh/setting-up-an-of-. 

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/
https://ikbendrentsondernemer.nl/ondernemen-in-het-buitenland/landen-informatie/bangladesh/
https://ikbendrentsondernemer.nl/ondernemen-in-het-buitenland/landen-informatie/bangladesh/
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/bangladesh-distribution-and-sales-channels
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/bangladesh-distribution-and-sales-channels
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belangrijke doch moeilijke en weinig transparante groeimarkt: 
 

• u leert op korte tijd de spelers in uw bedrijfssector kennen 
• u kunt zich op enkele dagen tijd een goed idee vormen van het marktpotentieel 
• u ontvangt diepgaande achtergrondinformatie over de markt 

 
Ten slotte kan u ook een individuele prospectiereis plannen. FIT raadt elke Vlaamse ondernemer ten 
stelligste aan Bangladesh (en potentiële handelspartners) te bezoeken vooraleer  te beginnen 
exporteren. FIT Delhi kan u helpen met de planning en uitvoering van uw zakenreis. 

2.2.3  Via een tussenpersoon 

Een goed distributienetwerk is voor veel bedrijven de sleutel tot succes in Bangladesh, maar het 
ontwikkelen van zo’n netwerk is moeizaam en tijdrovend. Samenwerken met een tussenpersoon is 
hiervoor een oplossing. De ondoorzichtigheid van de markt, het belang van persoonlijke contacten 
en het feit dat Bangladesh nog steeds bureaucratisch is, maakt van een lokale vertegenwoordiger een 
sterke factor om de markt te benaderen. 

De keuze van een agent/partner vereist zorgvuldige screening. Vlaamse bedrijven moeten voorzichtig 
zijn bij het inhuren van lokale agenten en hen grondig informeren over een aanvaardbare zakelijke 
manier van handelen. Ze moeten de activiteiten van de lokale agenten nauwlettend volgen. Persoonlijke 
interviews zijn nuttig bij het bespreken van een zakelijk voorstel met een  potentiële agent of 
distributeur.14 
 
Een proefperiode voor agenten van één tot twee jaar is gebruikelijk. Agenten werken in regel op 
commissiebasis. Voor een eerste selectie kan Flanders Investment & Trade in Delhi worden 
ingeschakeld, maar bedrijven zullen zelf moeten bepalen of de agent over de nodige (technische) 
bagage beschikt. Voor een vruchtbare lange termijnrelatie, dient het bedrijf ter plekke worden 
bezocht. Een goede persoonlijke verstandhouding met het management of de eigenaar is essentieel. 
 
Bij het ontplooien van een technische samenwerking of een licentieovereenkomst is de nodige 
voorzichtigheid geboden betreffende: 
 

• reglementering van royalty’s en knowhow fees 

• bescherming van intellectuele rechten en patenten. 
 
Het eerste is niet altijd even transparant en het tweede blijkt dikwijls moeilijk afdwingbaar. Het FIT-
kantoor in New Delhi kan u in contact brengen met chartered accountants, advocaten-
zakenkantoren die u met vakkennis kunnen bijstaan bij het opstellen van agentuur - of 
distributeurscontracten of bij het uitwerken van een partner/joint venture overeenkomst. 
 

 
14 https://www.trade.gov/country-commercial-guides/bangladesh-distribution-and-sales-chan- nels 

http://www.trade.gov/country-commercial-guides/bangladesh-distribution-and-sales-chan-


////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

juni 2022 Marktstudie Bangladesh pagina 9 van 32 

2.2.4 Een bedrijf opstarten ter plaatse 

Er zijn 3 soorten legale entiteiten mogelijk voor buitenlandse investeerders: 

• Liason office: in deze setup is het niet toegestaan om effectief inkomsten te genereren. Het is 
eerder om de markt af te tasten.  

• Branch office: met deze opzet mag er business gedaan worden en inkomsten gegenereerd. Het 
maatschappelijk doel van een branch office moet door de Bangladeshi autoriteiten 
goedgekeurd worden. De winst kan terugvloeien naar het moederbedrijf.  

• Incorporated company (Private limited): in deze opzet is elke soort business toegestaan en de 
buitenlandse investeerders kunnen 100 % van de aandelen in handen hebben.  

 
Het FIT kantoor kan u consultants aanraden die u kunnen begeleiden in uw beslissingsproces en in 
de opstart van een bedrijf.  
 
Bangladesh heeft speciale zones opgericht waar het oprichten van een bedrijf gefaciliteerd wordt 
door 2 overheidsinstellingen die rechtstreeks onder de bevoegdheid van de eerste minister vallen, 
namelijk BEPZA en BEZA. Investeringen in die zones hebben als voordeel dat er voldoende 
energievoorzieningen, infrastructuur, volledig ingerichte industriële gebouwen en getraind personeel 
voorhanden zijn. Fiscale voordelen, online voorzieningen voor de aanvraag van vergunningen, one-
stop service, mogelijkheid tot 100 % buitenlandse investeringen en de mogelijkheid tot een volledige 
repatriëring van de winst, moeten investeringen aantrekkelijk maken. Indien de geproduceerde 
goederen voor uitvoer bestemd zijn, zijn er geen rechten bij invoer voor de grondstoffen.  

2.2.5 Digitale communicatiekanalen 

In Bangladesh is er een technologische vooruitgang aan de gang. De inspanningen van de huidige 
regering om technologie te gebruiken om armoede te verminderen en het leven van de bevolking in 
Bangladesh te veranderen, hebben een sleutelrol gespeeld in deze groei. De digitale diensten van de 
overheid zijn ontworpen zodat ze relevant zijn voor alle groepen in de samenleving. Dit betekent 
zowel voor- jongere, technisch onderlegde generaties die opgroeien met technologie, personen van 
middelbare leeftijd die technologie hebben geadopteerd, en de minderheid die wegblijft van de 
technologie.15 

Het aantal internetgebruikers in Bangladesh is tussen 2020 en 2021 met 7,7 miljoen (+19 %) gestegen. 
Naast internetgebruik is er ook een aanzienlijke stijging in het gebruik van sociale media. Het aantal 
gebruikers van sociale media in Bangladesh is  tussen 2020 en 2021 met 9,0 miljoen (+25 %) gestegen. 
Facebook is het meest gebruikte sociale netwerk. Gebruikers scrollen regelmatig door pagina's en 
lezen en delen nieuwsfeeds. Het meest gebruikte communicatiemiddel is ‘Whatsapp’ met ongeveer 
40 miljoen gebruikers.  

 
15 https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/bangla- desh/bedrijf-starten 

http://www.bepza.gov.bd/
http://www.beza.gov.bd/
http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/bangla-
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Het aantal mobiele aansluitingen was in januari 2021 gelijk aan 100,2 % van de totale bevolking. 
Doordat er soms internet connectie problemen zijn, hebben mensen vaak meerdere aansluitingen 
zodat ze overal bereikbaar zijn. 

Als we kijken naar de eCommerce-sites, staat ‘Daraz’ op nummer één. Modeaccessoires, sieraden, 
schoenen, meubels, gadgets en zelfs auto's zijn allemaal te vinden  in dit enorme online winkelcentrum. 
Pickaboo, Chaldal, Bagdoom, … zijn lokale spelers, naast de internationale zoals Amazon en Alibaba. 

Digitale diensten zoals Smart NID, de biometrische database van unieke ID's, vingerafdrukken en 
irisscans, zijn erin geslaagd om burgerdiensten soepeler te laten verlopen en problemen zoals valse 
ID's en namaak teniet te doen. 

E-mails en Whats-app worden gebruikt voor nieuwsbrieven, uitnodigingen, het 
beantwoorden/opvolgen van vragen van klanten en het uitwisselen van gedetailleerde informatie.  

De economische levensvatbaarheid en toegankelijkheid van mobiele telefoons heeft geleid tot een 
uitgebreid aanbod van telemarketeers. Veel reclame wordt ook ver spreid per sms.16 

2.3 HOE VINDT EN SCREENT U UW PARTNER OF KLANT 

Lokale importeurs/distributeurs beschikken over marktkennis en hebben reeds een uitgebouwd 
netwerk. Daarom lijken ze in eerste instantie de ideale manier om de markt te betreden.  Importeurs 
kunnen de producten promoten en daarnaast kunnen ze door hun kennis van de lokale gebruiken, 
de legale en culturele barrières mee helpen overbruggen.  

Neem zeker voldoende de tijd om een geschikte zakenpartner uit te zoeken en deze grondig te leren 
kennen. Over het algemeen mag men aannemen dat contact per e-mail gemakkelijker zal zijn eenmaal  
er al een face-to-face meeting plaatsvond. E-mails als eerste contactopname zullen daarentegen vaak 
onbeantwoord blijven. Telefonisch contact via whatsapp is een alternatief om een reactie te krijgen 
op een onbeantwoorde mail. 

In Bangladesh bestaat er zowat voor elke industriële sector een beroepsfederatie. Daarnaast zijn er ook 
verschillende kamers van koophandel die een heel interessante bron van informatie kunnen zijn. 

Belangrijke organisaties zijn: 

• Nationaal: Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry 
• Sectoraal: o.a. Bangladesh Association of Construction Industry, Bangladesh Garment 

Manufactures and Exporters Association (BGMEA) 
• Regionaal:  

Metropolitan Chamber of Commerce & Industry (Dhaka): de leden zijn veelal grote bedrijven.  
Dhaka Chamber of Commerce & Industry (Dhaka en Chittagong): de 4500 leden zijn grotendeels 
KMO’s. 

 
16 https://datareportal.com/reports/digital-2021-bangladesh 



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

juni 2022 Marktstudie Bangladesh pagina 11 van 32 

Aangezien het niet altijd eenvoudig is om vanuit het buitenland met de juiste personen of 
afdelingen in contact te komen, kan ook hier het lokale FIT-kantoor een belangrijke rol spelen. 

Zelf beschikt het FIT-kantoor ook over een bestand van bedrijven en contacten actief in diverse 
sectoren. 

2.4 HOE VERLOPEN BETALINGEN EN HOE BEPERKT U DE RISICO’S 

De meest voorkomende vorm van betaling voor internationale transacties is met een L/C op 180 
dagen. Bij eerste transacties is het zeker niet uitzonderlijk om voorafgaandelijk de volledige betaling 
te vragen. Recentelijk zijn de margevereisten op deze L/C’s strenger geworden voor producten die 
door de overheid als ‘niet essentieel’ beschouwd worden.17 

Interne betalingen gebeuren via banktransfer, hoewel het gebruik van cheques nog altijd   wijd 
verspreid is. 

Enkel op de beurs genoteerde bedrijven dienen hun balansen openbaar te maken. Het is niet 
eenvoudig om betrouwbare data te vinden over niet beurs genoteerde bedrijven. 

Om solva biliteitsinformatie te bekomen, bijvoorbeeld bij een overname of investering, wordt er een 
beroep gedaan op lokale gespecialiseerde firma's (credit rating agencies) die tegen betaling de nodige 
studies doen met medewerking van het target bedrijf. De voornaamste zijn: 

• Credit Rating Agency of Bangladesh Ltd. (CRAB)  
• Credit Rating Information and Services Limited (CRISL)  
• Bangladesh Rating Agency Ltd (BDRAL)  
• ARGUS Credit Rating Services Ltd. (ACRSL)  

  

 
17 https://thefinancialexpress.com.bd/economy/bangladesh/central-bank-tightens-lc-rules- doubles-margin-for-non-essential-
imports-1652201396 

http://www.crab.com.bd/
http://www.crislbd.com/
http://www.bdral.com/
http://www.acrslbd.com/
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2.5 TIPS BIJ HET ZAKENDOEN 

2.5.1 Afspraken 
 

• Een persoonlijke band is essentieel bij het zakendoen in Bangladesh. Neem daarom de tijd om 
de persoonlijke relatie met zakenpartners op te bouwen en probeer dat niet te overhaasten. 
Er kunnen enkele ontmoetingen overheen gaan voor een Bengalees zich voldoende op zijn of 
haar gemak voelt om de onderhandelingen naar een volgend niveau  te tillen. 18 

• Leg op voorhand uw afspraken vast en confirmeer deze voor uw afreis en ook nog eens een 
dag voor uw afspraak plaatsvindt. In Bangladesh worden agenda’s op een kortere tijdspanne 
ingepland dan in België. Mocht een afspraak worden afgezegd, dan        kan u vaak nog op heel 
korte termijn een andere afspraak vastleggen. 

• Communicatie is formeel en heeft een hiërarchische structuur. De persoon met de hoogste 
positie binnen het bedrijf, leidt meestal de vergaderingen. Hij of zij stelt de agenda samen en 
bepaalt de inhoud en het tempo van de vergadering. Behandel ouderen en mensen met een 
hogere positie respectvol en met voorrang. 

• Aangezien op tijd komen niet altijd het sterkste punt is van de Bengaalse zakenman,     zijn ze 
zelf ook flexibel als de tegenpartij te laat komt. Als u ter plaatse gaat voor een afspraak, is het 
aan te raden om uw gesprekspartner op de hoogte te houden van uw geplande aankomst, 
mocht u vertraging oplopen. Gezien de verkeersproblematiek is er geen reden om zich 
hierover zenuwachtig te maken.  

• Breng voldoende visitekaartjes mee. 
 

2.5.2 Lunches/Diners 
 

• Als je wordt uitgenodigd voor een maaltijd en je bent verhinderd, dan is het onbeleefd     om 
de uitnodiging botweg af te wijzen. Indirect taalgebruik, zoals 'ik zal het proberen' dat 
suggereert dat het moeilijk past in de agenda, is een elegante manier om een uitnodiging af 
te wijzen.19 

• Bij maaltijden zowel binnen als buiten, zitten vrouwen en mannen meestal apart. Als je dus 
als koppel een maaltijd bijwoont, zal de vrouw met andere vrouwen eten en de  man met 
andere mannen. 

• Zorg ervoor dat u uw handen wast voordat u gaat eten, voor het geval u met uw handen 
moet eten. Als je het niet prettig vindt om met je handen te eten, dan is het volkomen 
acceptabel om bestek te vragen. 

• Gasten worden over het algemeen eerst bediend en daarna de oudste persoon of in volgorde 
van anciënniteit. 

• U wordt voortdurend aangespoord om meer te eten. Gewoon zeggen "Ik zit vol" wordt 

 
18 https://www.commisceo-global.com/resources/country-guides/bangladesh- guide#:~:text=Bangladesh%20is%20a%20hierarchical%20soci- 
ety.%20People%20are%20respected,naturally%20vie- wed%20as%20wise%20and%20are%20granted%20respect. 
19 https://Country guide. 

http://www.commisceo-global.com/resources/country-guides/bangladesh-
http://www.commisceo-global.com/resources/country-guides/bangladesh-
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opgevat als een beleefd gebaar en niet zomaar geaccepteerd. Het is daarom  altijd het beste 
om trager te eten. 

 

2.5.3 Incentives/ Geschenken 
 

• Bij de eerste ontmoeting zijn relatiegeschenken niet gebruikelijk, maar een geschenk met het 
logo van uw organisatie of bedrijf is altijd welkom. In het sociale leven is het geven van 
cadeaus gebruikelijk. 

• Zorg ervoor dat u rekening houdt met religie bij het geven van geschenken aan moslims. 
Alcohol, niet-halal vleesproducten of ongepaste afbeeldingen zijn geen opties. 

 

2.5.4 Mentaliteit 
 

• De opbouw van persoonlijke relaties is cruciaal. Voorzie regelmatige bezoeken. Men  doet 
geen zaken met iemand die men niet persoonlijk kent. 

• Bangladesh is een tijd consumerend land: gun uzelf voldoende tijd om relaties uit te bouwen 
en de bureaucratie te doorworstelen. 

 

2.5.5 Culturele verschillen 
 

• Mannen dragen een boek en een overhemd met korte of lange mouwen. Bij formele 
gelegenheden, zoals het bezoeken van een overheidsvertegenwoordiger of een congres, 
wordt een blazer met stropdas gedragen. Vrouwen   kleden zich business casual, met een lange 
rok of broek en een ruimvallend  overhemd. Draag geen korte broeken of rokken boven de 
knieën bij formele  gelegenheden.20 

• De omgangsvormen zijn strikt en formeel. Handen schudden is in de zakelijke    omgang 
gebruikelijk. Mannen geven vrouwen geen hand, behalve als zij eerst haar hand uitsteekt. 
Anders volstaat een lichte buiging van het hoofd. Bengalezen zeggen verder niet graag nee. Ze 
gebruiken liever uitdrukkingen als "misschien", "dat wordt moeilijk" of "we gaan het proberen". 

• Westerse zakenmensen die voor het eerst Bangladesh bezoeken ondergaan veelal een ware 
cultuurschok, o.a. door de grote tegenstelling tussen arm en rijk. Een  fraai kantoorgebouw vlak 
naast een grote sloppenwijk is geen uitzonderlijk beeld. Ook de kantoren van vele bedrijven 
(en ministeries) ogen dikwijls armoedig. De aanblik van een kantoor zegt in Bangladesh echter 
weinig over de  kwaliteit van het bedrijf en nog minder over de schaalgrootte. 

 

 
20 https://www.commisceo-global.com/resources/country-guides/bangladesh- 
guide#:~:text=Bangladesh%20is%20a%20hierarchical%20soci- ety.%20People%20are%20respected,naturally%20vie- 
wed%20as%20wise%20and%20are%20granted%20respect. 
 

http://www.commisceo-global.com/resources/country-guides/bangladesh-
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2.6 DUURZAAM INTERNATIONAAL ONDERNEMEN 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is ondernemen met aandacht voor het milieu en 
de maatschappij. In het Engels worden vaak de termen “corporate, responsibility en sustainability” 
gebruikt. 
 
Alhoewel MVO initieel beschouwd werd als een westers fenomeen, vindt het meer en meer toepassing 
in ontwikkelingslanden, om de ethische concepten en sociale betrokkenheid bij de samenleving te 
versterken en bij te dragen aan de economische ontwikkeling. Het helpt de kwaliteit van de 
arbeidskrachten en van de goederen en diensten te verbeteren.21 
 
MVO is in Bangladesh niet verplicht voor bedrijven of instellingen, maar de overheid moedigt het wel 
aan. Er zijn geen specifieke richtlijnen voor MVO, sommige bedrijven financieren sociaaleconomische, 
ontwikkelings- of liefdadigheidsactiviteiten. 
  

 
21 https://www.ondernemers-nederland.nl/wat-is-maatschappelijk-verantwoord-onderne- 
men/#:~:text=Maatschappelijk%20verantwoord%20onderne- men%20%28MVO%29%20is%20 
et%20ondernemen%20met,denken%20aan%20mens%2C%20mi- lieu%20en%20voor%20de%20maatschappij 
  

http://www.ondernemers-nederland.nl/wat-is-maatschappelijk-verantwoord-onderne-
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3. HANDELSSTROMEN MET VLAANDEREN 

3.1 VLAANDEREN - BANGLADESH: HANDELSBALANS GOEDEREN 

In 2021 bedroeg de export vanuit Vlaanderen naar Bangladesh € 141,08 miljoen, terwijl de totale 
jaarlijkse import € 584,66 miljoen bedroeg. Als gevolg daarvan was Vlaanderen in zijn goederenhandel 
met Bangladesh een netto-importeur, met een tekort op de handelsbalans van € 443,58 miljoen. 
 
Gedeeltelijke handelsgegevens, beschikbaar voor januari 2022, tonen aan dat Vlaanderen in die 
periode voor € 12,14 miljoen aan goederen naar Bangladesh exporteerde, terwijl de invoer over diezelfde 
periode € 82,07 miljoen bedroeg.  
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3.2 VLAAMSE UITVOER VAN GOEDEREN NAAR BANGLADESH  

In 2021 bedroeg de Vlaamse jaarlijkse export naar Bangladesh € 141,08 miljoen, een stijging met 16,57 
% op jaarbasis. Bangladesh was goed voor 0,037 % van de totale waarde van  de jaarlijkse export uit 
Vlaanderen en staat daarmee op positie 94 onder de Vlaamse export partnerlanden.  

De wereldwijde import van goederen door Bangladesh bedroeg in 2020 € 45,89 miljard. Bangladesh 
veroverde zo een globaal marktaandeel van 0,29 % in de wereldwijde invoer van goederen en stond 
in 2020 op plaats 49. Met een goederen uitvoer naar Bangladesh van € 121,02 miljoen, 
vertegenwoordigde Vlaanderen 0,26 % van de totale waarde van goederen invoer in Bangladesh in 
2020. 
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3.3 VLAAMSE INVOER UIT BANGLADESH 

In 2021 bedroeg de Vlaamse jaarlijkse invoer uit Bangladesh € 584,66 miljoen, een stijging met 24,43 % 
in vergelijking met het voorgaande jaar. Bangladesh was goed voor 0,15 % van de totale waarde van 
de jaarlijkse invoer in Vlaanderen en bekleedde positie nummer 50 bij de Vlaamse 
importpartnerlanden. 
 
In 2020 bedroeg  de wereldwijde export van goederen door Bangladesh € 29,42 miljard. Bangladesh 
veroverde dus een algemeen marktaandeel van 0,19 % in de wereldwijde goederenexport en staat op 
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positie 57 van de landen die goederen exporteren. Met een goedereninvoer uit Bangladesh van € 
469,85 miljoen, was Vlaanderen in 2020 goed voor 1,60 % van de totale waarde van de wereldwijde 
goederenuitvoer uit Bangladesh. 
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3.4 KANSRIJKE SECTOREN IN BANGLADESH 

3.4.1 Watersector 

Bangladesh is een vlak land met veel water. Regelmatig overstromen gebieden als gevolg van 
cyclonen of moessonregens. Andere problemen in het land zijn een tekort aan proper drinkwater en 
periodes van droogte. De watersector biedt veel kansen voor Vlaamse ondernemers. 

Baggeren, landaanwinning en stedelijke watervoorziening zijn sectoren met het grootste potentieel. 
Met een jaarlijkse sedimentatie snelheid van 1,2 miljard ton is baggeren een potentieel groeisegment, 
vooral vanwege de behoefte aan verbeterde waterwegen voor het beheer van binnenlands en 
grensoverschrijdend transport. Mogelijke kansen zijn onder meer het bieden van technische 
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ondersteuning, capaciteitsopbouw voor het onderhoud en de operaties van de baggerschepen, 
ondersteuning van accessoires en uitrusting, enz.22 

Als gevolg van een grootschalige verstedelijking hebben waterleveranciers in de stad (DWASA, 
CWASA enz.) moeite om de voorzieningen voor drinkwater en stedelijk afvalbeheer uit te breiden. 
Volgens schattingen van de VN zal de bevolking van Dhaka in 2030 naar verwachting  27,4 miljoen 
bereiken, met een dagelijkse vraag naar water van 3,425 miljard liter. Afgezien  van drinkwater, zal een 
groeiende bevolking resulteren in meer investeringsmogelijkheden in  afvalwaterverwerking en fecaal 
slibbeheer. Vlaamse bedrijven kunnen inspelen op de bestaande digitalisering binnen de overheid en 
ze kunnen relevante software aanbieden voor het optimaliseren van de prestaties. Er zijn ook kansen 
op het gebied van technische assistentie in termen van adviesondersteuning en organisatie brede 
capaciteitsontwikkeling. 

Naarmate de bevolking van Bangladesh groeit met de stijgende economische welvaart, zal de vraag 
naar grondwater naar verwachting blijven toenemen. De resulterende verstedelijking en 
industrialisatie, geleid door de door de overheid ondersteunde economische zones, zal efficiënt water- 
en industrieel afvalbeheer vereisen. 

De textielsector van het land heeft een aanzienlijke economische impact en draagt voor 83 % bij aan 
de export en 12 % aan het BBP, met ruimte voor verdere groei. De sector  (met name die van de ‘kant 
en klare kleding’) genereert echter giftig industrieel afval, waarvan het meeste niet naar behoren 
worden behandeld voordat het wordt afgevoerd. De leersector is een andere opkomende 
economische bijdrager, die voor vergelijkbare uitdagingen staat op het gebied van het beheer van 
industrieel afvalwater. Hoewel in een aantal van deze fabrieken ETP's en STP's zijn geïnstalleerd 
(voornamelijk in RMG en Textiles) en er een relevant beleid bestaat, zijn er mogelijkheden om zowel 
hardware als technische ondersteuning te bieden voor het opzetten van deze faciliteiten. De 
Wereldbank voorspelt dat de kapitaaluitgaven voor waterbeheer voor afvalwater in 2030 
respectievelijk 12-16 miljard dollar en 35-50 miljard dollar zullen bedragen voor de textiel- en 
leersectoren. 

De bouw van geavanceerde waterzuiverings- en afvalwaterrecyclingfaciliteiten voor 
appartementencomplexen en flatgebouwen zal populairder worden met de toenemende 
verstedelijking en uitbreiding van grote steden zoals Dhaka en Chittagong. Voor kleinere projecten is 
er een aanbod van watertanks, reservoirs voor water of slib door lokale bedrijven tegen zeer 
concurrerende prijzen, wat het voor ingevoerde producten moeilijker maakt. 

Kansen: 

• Afvalwaterverwerking 
• Baggeren en landaanwinning 
• Efficiënt water- en industrieel afvalbeheer 

 

 
22 https://www.lightcastlebd.com/insights/2019/02/bangladesh-water-sector-network-study/# 

https://www.lightcastlebd.com/insights/2019/02/bangladesh-water-sector-network-study/%23
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3.4.2 Landbouwsector en bewerking van voedingsmiddelen 

Bangladesh produceert veelal voor de lokale markt en voert niet zo veel landbouwproducten in.  

Door de groeiende middenklasse is er veel vraag naar kwalitatieve landbouwproducten. Droogte, 
overstromingen en cyclonen kunnen voor slechte oogsten zorgen en de inkomens negatief 
beïnvloeden. Daarom is er behoefte aan innovaties en nieuwe technologieën. 

Een stijgende middenklasse (geschat op meer dan 30 miljoen) heeft de vraag naar hoogwaardige 
landbouwproducten aangewakkerd. Volgens de Bangladesh Bank waren gewassen, vee,   visserij- en 
bosproducten in 2019-20 goed voor 12,43 procent van het totale BBP van Bangladesh en bood dit werk 
aan ongeveer 40 procent van de totale bevolking. De meeste landbouwproductie in Bangladesh wordt 
gegenereerd door traditionele zelfvoorzienende landbouw. Bangladesh produceert een 
verscheidenheid aan producten zoals rijst, tarwe, maïs, peulvruchten, fruit, groenten, vlees, vis, 
zeevruchten en zuivelproducten. Rijst is het hoofdbestanddeel van het Bengaalse dieet. Gebrek aan 
land en beperkte natuurlijke hulpbronnen vergroten het belang van de ontwikkeling van nieuwe 
landbouwtechnologieën, zoals hitte-, zout- en onderdompelingstolerante en kortstondige 
zaadvariëteiten, om de productiviteit te helpen verhogen en aan de toekomstige vraag te kunnen 
voldoen. Er zijn ook investering nodig in de logistiek, zoals koelketen- faciliteiten. 23 

In meer welvarende stedelijke centra zoals Dhaka en Chittagong, is er een sterke vraag van de 
consument naar geïmporteerd vers fruit, noten en zuivelproducten, evenals naar bewerkte 
voedingsmiddelen.  

Toonaangevende sub sector: 

De bewerkte voedingsindustrie is goed voor ongeveer acht procent van alle productie-output    en 
biedt werk aan twee procent van de totale beroepsbevolking. De industrie wordt gedomineerd door 
kleine en middelgrote ondernemingen die sterk verbonden zijn met lokale productie. Bedrijven die 
voedsel bewerken geschikt voor export, zijn actief in de sector van zoetwaren, afgewerkte 
bakkersproducten, fruit en groenten, granen, zuivelproducten, vruchtensappen en  diverse andere 
voedingsmiddelen en dranken. Het aanbod van ingevoerde bewerkte voedingsproducten is heel 
beperkt. 

Kansen: 

• Landbouwmachines en technologie;  
• Agrarische productiemiddelen, inclusief voer, zaden en kunstmest;  
• Adviesdiensten en oplossingen voor landbouwinfrastructuur, inclusief silo's en koelketen-

/koelopslagfaciliteiten. 
 
 
 

 
23 https://www.trade.gov/country-commercial-guides/bangladesh-agriculture-sectors 

http://www.trade.gov/country-commercial-guides/bangladesh-agriculture-sectors
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3.4.3 Energie sector 

De wereldwijde hogere grondstoffen en energieprijzen hebben ook impact op Bangladesh, zeker door 
een gestage groei van de vraag. Het land is op een goede veertig jaar van extreem arm naar een 
lagere middenklasse- inkomen land geëvolueerd. Niet alleen is de vraag naar energie hoger, ook een 
constante beschikbaarheid en een groeiende nood aan duurzaamheid maken een energiebeleid 
prioritair. Bangladesh kampt met een productieoverschot aan elektriciteit. In 2018-2019 werd amper 
43 % van de geproduceerde capaciteit gebruikt  terwijl de overheid wel aan de producenten moest 
betalen voor de volle 100 %. 24 

 

 

Alhoewel de Wereldbank de energievoorziening als niet altijd betrouwbaar bestempelt, zal de opening 
van de Rooppur, de eerste nucleaire site in 2023 voor een aandeel nucleaire (en CO2  vrije) energie 
zorgen. Als in 1991 nog maar 12 % van de bevolking toegang had tot elektriciteit,  is dit cijfer in 2019 
gestegen tot 92,2 %. Echter, per capita is het verbruik van energie ongeveer 1/20ste in vergelijking 
met België.25 

Olie en gas zijn de belangrijkste bronnen van energie, met een sterk afnemende curve voor olie. Het 
aandeel olie daalde van 100 % in 1971 naar 20 % in 2020. Omgekeerd steeg het aandeel van gas van 0 
% naar 70 % in dezelfde tijdsspanne door exploitatie van eigen gasvelden     en recentelijk de invoer van 
LNG. De gasvraag zal, mede door hoog verbruik voor productie van kunstmest, explosief stijgen. Kolen 
hebben een marktaandeel  van 9,71 % en hydrokracht, zon, wind en nucleaire energie zijn 
verwaarloosbaar. 

 
24 https://www.trade.gov/country-commercial-guides/bangladesh-power-and-energy 
25 https://www.usaid.gov/energy/sure/bangladesh/final-report-2019-2021 

https://www.trade.gov/country-commercial-guides/bangladesh-power-and-energy
https://www.usaid.gov/energy/sure/bangladesh/final-report-2019-2021
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De totale vraag naar elektriciteit in 2021 was ongeveer 20.000 megawatt. Het aandeel hernieuwbare 
energie voor de opwekking van elektriciteit is gedaald van 16 % in 1985 naar 1,35 % in 2021. Vijf op het 
net aangesloten zonnecentrales geven een totaal van amper 88,4 megawatt. In 2020 werd het aandeel 
zonne-energie door de installatie van 5,8 miljoen thuissystemen gebracht naar 327 megawatt. Zonne-
energie is blijkbaar niet zo rendabel door de klimatologische omstandigheden. 26 27 

 

Door een toenemende internationale druk naar niet-fossiele bronnen van energie heeft Bangladesh 
op dit vlak nog een enorm groeipotentieel. Institute for Sustainable Futures 28 berekende het potentieel 
voor windenergie op 150 GW en zonne-energie op 156 GW. Bangladesh liet recentelijk plannen varen 
voor een uitbreiding van capaciteit met door China gesteunde steenkoolcentrales. De enige weg 
vooruit is voluit investeren in hernieuwbare energie. Zowel op land als in zee verwacht men, zoals in 
Pakistan en India,  forse uitbreidingen van de capaciteit, niet zozeer vraag gestuurd dan wel als middel 
naar een toekomst. 29 

 
26 https://mpemr.gov.bd/power/details/80 
27 https://ourworldindata.org/energy/country/bangladesh 
28 https://www.uts.edu.au/sites/default/files/2019-08/Bangladesh%20Report-2019-8-17.pdf 
29 https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/05/Bangladesh-Power-Review_May- 2020.pdf 

https://mpemr.gov.bd/power/details/80
https://ourworldindata.org/energy/country/bangladesh
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/05/Bangladesh-Power-Review_May-2020.pdf
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/05/Bangladesh-Power-Review_May-2020.pdf
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Source Bang. Power Review  

 

Kansen: 

• Er is recent geologisch onderzoek verricht naar de mogelijkheid van de exploitatie van 
gasvelden in de Bengaalse Baai. In 2023 wordt de info verwacht die meer duidelijkheid zal 
geven over  de commerciële haalbaarheid hiervan. 

• Minstens twee LNG hervergassings units komen bovenop de twee reeds bestaande. Deze 
infrastructuur is nodig om het explosief stijgend gasverbruik op te vangen. 

• De overheid plant modernisering en uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk en heeft  
daarvoor de nodige technologie en apparatuur nodig. 

• 20 % van alle geïmporteerde diesel (samen met producten op basis van olie; 3,8 miljoen ton) 
wordt gebruikt voor kleinschalige irrigatiesystemen. Misschien ligt hier  een toekomst voor 
irrigatietechnologie op basis van renewables.  

• Offshore windenergie potentieel wordt geschat op 134 GW, wat de nodige 
infrastructuurwerken op zee vereist. Momenteel is er geen studie voorhanden betreffende de 
wind mapping. 30 

 

 
30 https://mpemr.gov.bd/power/details/80 

https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/05/Bangladesh-Power-Review_May-
https://mpemr.gov.bd/power/details/80
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3.4.4 Textielsector 

De Bengalese textielindustrie levert kleding aan retailers en kledingmerken van over de hele wereld. 
Hiermee is deze sector de grootste in Bangladesh, met een aandeel dat tachtig procent van de totale 
export overschrijdt. De textielindustrie biedt kansen  om vanuit Bangladesh uit te breiden naar de 
omliggende Aziatische markten. 

Pre-covid vertegenwoordigde de sector een totale waarde van 34,1 miljard dollar (27,95 covid 2020) 
waarvan Europa ongeveer 62 % afnam en de V.S. 18 %. De sector stelt meer dan vier miljoen mensen 
tewerk (waarvan meer dan 60 % vrouwen). Wereldwijd had Bangladesh in deze 'Ready Made 
Garments' sector een marktaandeel van 6,7 % in 2019. Alhoewel Covid een rampzalige impact had op 
de werknemers, herstelde de export zich langzaam.31 

Outsourcing van kledij in massaproductie van grote kledingketens, maakte Bangladesh bekend bij de 
westerse consument. Reeds begin dit decennium stond de sector     echter voor grote uitdagingen. 

Met een reeks ophefmakende arbeidsongevallen begin dit decennium die de precaire 
arbeidsomstandigheden op de voorgrond brachten, werd ook de duurzaamheid van het 
productiemodel, in casu arbeidsomstandigheden, in vraag gesteld. 

Globale verschuivingen in uitbesteding van productie van kledij zorgen voor een herpositionering op 
de markt. In 2020 verloor het land zijn tweede positie op de wereldmarkt  (na China) aan Vietnam. 
Afzetmarkten blijven te sterk gedomineerd door E.U. en V.S., waar groeicijfers afnemen. Mede door 
een lage graad van (directe buitenlandse) investeringen blijft het land in vergelijking met andere 
Aziatische landen hoofdzakelijk actief in het lager segment    wat betreft toegevoegde waarde. In 2018 
maakte maar 20 % van de bedrijven in deze sector gebruik van geavanceerde technologie. De 
gemiddelde waarde van een T-shirt dat in 2020 uitgevoerd werd naar Europa, was iets hoger dan 1,5 
dollar.32 

Naast de nodige diversificatie in afzetmarkt en producten, kampt het land ook met logistieke 
problemen. Dit is problematisch in een sector waar snelheid van leveren steeds belangrijker wordt. 

In de uitdagingen waarmee de textiel-kledijsector kampt, liggen ook de kansen voor een 
ondernemend Vlaanderen in een markt die het laatste decennium groeide met zowat 7 % per jaar en 
in Q4 2021 een groei optekende van meer dan 10 %. De transitie naar een meer gediversifieerde sector 
met producten van hogere toegevoegde waarde in een technologisch en logistiek verfijnde omgeving 
bieden kansen.33 

Kansen: 

• Investeringsgoederen voor meer complexe textielproducten 
• Investeringsgoederen voor automatisatie en digitalisering 
• Digitalisering van productieprocessen 
• Afvalverwerking en waterzuivering in het kader van duurzaamheidsvereisten 
• Kansen in toenemende consolidatie in de sector vooral in technische textielen 

 
31 https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/whats-next-for-bangladeschs- garment-industry-after-a-decade-of-growth 
32 bgmea.com.bd 
33 www.worldbank.org/en/country/bangladesh/overview#1 

https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/whats-next-for-bangladeschs-garment-industry-after-a-decade-of-growth
https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/whats-next-for-bangladeschs-garment-industry-after-a-decade-of-growth
https://bgmea.com.bd/
http://www.worldbank.org/en/country/bangladesh/overview#1
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3.4.5 ICT-sector 

De overheid benadrukt sterk de rol van de ontwikkeling van de ICT sector in het land. Deze sector 
stelt  naar schatting 1 miljoen mensen tewerk. Dhaka en Chittagong worden echte hubs voor ICT 
gerelateerde diensten. Enerzijds is het de bedoeling, in het kader van 'Vision 2041' de bevolking digitaal 
te bereiken en te bedienen. Anderzijds is het uitbesteden van ICT door het Westen, naar Indiaas 
voorbeeld een bron van inkomen. Qua ICT- diensten is de V.S. de grootste afnemer.34 

De sector droeg voor 0,76 % bij aan het BNP in 2020-21, goed voor 1,3 miljard dollar uitgevoerde 
diensten en 1,4 miljard dollar binnenlandse.35 

Aangezien Bangladesh door zijn economische groei genoodzaakt zal zijn om in de toekomst 
internationale handelsovereenkomsten af te sluiten, zal de dienstensector (ICT) niet ontsnappen aan de 
globale eisen van licentiering van software. 

De sector ziet de nood in van het inzetten op hogere toegevoegde waarde in plaats van repetitieve, 
uitvoerende ICT aannemingen uit het buitenland. 

Met 117 miljoen gebruikers is meer dan 90 % van de Bangladeshi een mobiele internetgebruiker.  

Kansen: 

De hoge groei voorzien voor de ICT-sector laat ruimte voor buitenlandse bedrijven in de    vorm 
van training en export van hardware (computers, bekabeling, servers). 

 

3.4.6 Gezondheidszorg 

In een sector die qua uitvoer geschat wordt op 169 miljoen dollar, is Bangladesh voor de lokale 
medicijnen quasi zelfbedruipend. 

De gezondheidszorg wordt als zwak aanzien t.o.v de andere Aziatische landen. Er is een tekort aan 
geschoold medisch personeel. Het aantal dokters per 10.000 inwoners is 3,06 wat in België zowat 
hetzelfde aantal dokters is per 1000 inwoners. Doodsoorzaken zijn veelal ondervoeding, kanker, 
diabetes en chronische ademhalingsziekten. Eerstelijnszorg op het  platteland is veelal niet aanwezig. 
Decentralisatie van de gezondheidszorg met grote impact van de private sector en de pharma 
industrie (naast NGO's en donor agentschappen) leidt tot grote ongelijkheid in de behandeling tussen 
arm en rijk. De overheidsbestedingen aan gezondheidszorg zijn met 3,4 % van het BNP beneden het 
gemiddelde van de regio en ver onder het wereldgemiddelde (8,5 %). 

Het gemiddelde remgeld is 63,3 % van de kostprijs van de behandeling39 wat voor de armen soms  
onoverkomelijk is. Het leidt tot uitstel van behandeling en tot sociale degradatie. De algemene 
ziekteverzekering is beperkt tot de officiële sector en private verzekeringen zijn verwaarloosbaar. 

 
34 www.archive.dhakatribune.com/business/2018/03/03/womens-participation-rmg- workforce-declines 
35 https://www.observerbdcom/news.php?id=331006 
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Studies wijzen uit dat er een regressieve financiering bestaat, nl. de armen36 betalen meer i.p.v. 
minder. De situatie verbetert echter gestaag door een sterk dalende extreme armoede.  

Voedsel-en water gerelateerde ziektes komen, samen met dengue en malaria, het meest voor. Er is 
vooral op het platteland een chronisch tekort aan gespecialiseerd medisch materiaal en    aan 
medicijnen. Ongezonde verbranding binnenshuis leidt tot grote gezondheids- en milieurisico's.37 

 

 

Kansen: 

• Medisch materiaal 
• Virusremmers en bestrijders 
• Waterzuivering 
• Voedingssupplementen 
• Medisch diagnosemateriaal 
• ICT-oplossing voor gezondheidszorg (software voor doktersafspraken, 

ziekenhuisadministratie, patiëntenregistratie, enz.) 

 

3.4.7 Food & beverages 

Met een sterk groeiende middenklasse (+30 miljoen) en een toenemende groep consumenten in de 
stedelijke gebieden zijn er mogelijkheden    voor de invoer van producten met hogere toegevoegde 
waarde.  

Toerisme en bijbehorende catering en hotelfaciliteiten stijgen elk jaar. Alcohol is in heel beperkte mate 
verkrijgbaar.  

 
36 Https://borgenproject.org/healthcare-in-bangladesh/ 
37 Https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5586060 

https://borgenproject.org/healthcare-in-bangladesh/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5586060
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Op het gebied van labelling zijn er niet zo veel vereisten. Een extra sticker met informatie in Bangla 
is voldoende.  

Er zijn zowel kleinere supermarkten als kruidenierszaken. Het aanbod van ingevoerde bewerkte 
voedingsproducten is beperkt. 

Kansen: 

• Halal producten 
• Niet alcoholische dranken 
• Chocolade en confiserie 
• Kip /rundsproducten 
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4. WET EN REGELGEVING 

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank 
stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade 
Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“Country of 
Destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende: 

• Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen 
• Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-

tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet. 
• Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code. 
• Procedures and formalities 

o Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen. 
o General: informatie over exportdocumenten. 
o Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code. 

• Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-
exporteurs geconfronteerd kunnen worden. 

• Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen 

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product 
volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde 
omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem 
om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van 
uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en 
Accijnzen.  

De eerste 6 cijfers zijn wereldwijd dezelfde. Op de Bangladesh Customs website kan u de Bengaalse 
code terug vinden en het bijhorende tarief.  

Generatoren, informatietechnologie-apparatuur, ruwe katoen, textielmachines, bepaalde soorten 
machines die worden gebruikt in irrigatie en landbouw, bepaalde medicijnen en medische apparatuur, 
en grondstoffen die worden geïmporteerd voor gebruik in specifieke industrieën kunnen vrijgesteld 
zijn van invoerrechten.  

Doordat de voorraad buitenlandse deviezen in mei 2022 geslonken is tot 5 maand, worden er 
maatregelen genomen om de invoer te beperken door het verhogen van de invoerrechten. De prijzen 
van meer dan 100 producten zullen stijgen, onder meer voor fruit, bloemen, cosmetica enz.  

Wilt u weten of er invoerrechten gelden voor uw product? Bekijk dan de tarieven op AccessMarkets 
portal. Heeft u andere vragen hieromtrent? Aarzel dan niet op contact op te nemen met FIT. 

 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrade.ec.europa.eu%2Faccess-to-markets%2Fen%2Fcontent&data=05%7C01%7Cneelam.khurana%40fitagency.com%7C6a4b4dc5a0964d9ddfd608da48804442%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637902012978141513%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2SYgGgRPJFQTOZ3UQHNHNh909yO%2BWxWRkaWgaQUCUOY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feservices.minfin.fgov.be%2FextTariffBrowser%2FbrowseNomen.xhtml%3Fsuffix%3D80%26country%3D%26lang%3DNL%26page%3D1%26date%3D20190227&data=05%7C01%7Cneelam.khurana%40fitagency.com%7C6a4b4dc5a0964d9ddfd608da48804442%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637902012978141513%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AX0zi7U%2B1jiFf6bk13xHwkJFnd7DXkqS0jyXh0se4wA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feservices.minfin.fgov.be%2FextTariffBrowser%2FbrowseNomen.xhtml%3Fsuffix%3D80%26country%3D%26lang%3DNL%26page%3D1%26date%3D20190227&data=05%7C01%7Cneelam.khurana%40fitagency.com%7C6a4b4dc5a0964d9ddfd608da48804442%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637902012978141513%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AX0zi7U%2B1jiFf6bk13xHwkJFnd7DXkqS0jyXh0se4wA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fcustoms.gov.bd%2Fportal%2Fservices%2Ftariff%2Findex.jsf&data=05%7C01%7Cneelam.khurana%40fitagency.com%7C6a4b4dc5a0964d9ddfd608da48804442%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637902012978141513%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vlUIi%2FxrjS9FaF1SCuxQJaaAggh6tr4P1UsUaGwUNi4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcustoms.gov.bd%2Ffiles%2Ftariff2021-22.pdf&data=05%7C01%7Cneelam.khurana%40fitagency.com%7C6a4b4dc5a0964d9ddfd608da48804442%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637902012978141513%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ukty4qGIIw6mo34o0oKkGUcYfpc9hGmOA%2FC6gCKjAt4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tbsnews.net%2Feconomy%2Fgovt-raises-regulatory-duty-discourage-imports-130-products-425766&data=05%7C01%7Cneelam.khurana%40fitagency.com%7C6a4b4dc5a0964d9ddfd608da48804442%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637902012978141513%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vcSJk%2BMJ6wIhHy2Ez%2B3P5AhEnCMeCuo%2Fw0hwCLfH3Wg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrade.ec.europa.eu%2Faccess-to-markets%2Fnl%2Fhome&data=05%7C01%7Cneelam.khurana%40fitagency.com%7C6a4b4dc5a0964d9ddfd608da48804442%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637902012978141513%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Qp1Q5gfzdNWKGTIpk5J7N0dgEW%2FmdkPoEglMnkbxb3g%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrade.ec.europa.eu%2Faccess-to-markets%2Fnl%2Fhome&data=05%7C01%7Cneelam.khurana%40fitagency.com%7C6a4b4dc5a0964d9ddfd608da48804442%7C2f5110ff41da4ab0abf8bcd2be4dc90d%7C0%7C0%7C637902012978141513%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Qp1Q5gfzdNWKGTIpk5J7N0dgEW%2FmdkPoEglMnkbxb3g%3D&reserved=0
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5. REISINFORMATIE EN NUTTIGE ADRESSEN 
Algemeen reisadvies 

Raadpleeg voor vertrek het reisadvies van FOD buitenlandse zaken. 

Registreer u gratis op Travellers Online. Doet zich ter plaatse een ernstige crisis voor (natuurramp, 
politieke crisis ...), dan kan FOD Buitenlandse Zaken u makkelijk informeren  en helpen. 

België heeft geen ambassade in Bangladesh maar wel een ere-consulaat.  

Welke reisdocumenten heeft u nodig? 

Paspoort + visum.  

Het paspoort dient minimaal 6 maanden geldig te zijn op het moment van de visumaanvraag. De te 
volgen procedure vindt u op Bangladesh Online Visa Application 

Welke taal wordt er gesproken? 

In Bangladesh spreken de meeste mensen (98 %) Bengaals of Bengala. Het is de officiële taal van 
Bangladesh. Engels wordt vaak beschouwd als de co-officiële taal van het land.  

In de laaglanden van Bangladesh worden verschillende andere oostelijke Indische talen gesproken 
die als dialecten van Bengaals of als afzonderlijke talen kunnen worden behandeld. 

Wat is het uurverschil met België?  

Bangladesh kent geen zomeruur of winteruur. 

Het tijdsverschil met België bedraagt 5 uur in de winter en 4 uur in de zomer. 

Reizen naar Bangladesh. 

Er zijn geen rechtstreekse vluchten vanuit Brussel naar Bangladesh. Vanuit Brussel kunt u vliegen naar 
Dhaka met een overstap in Dubai (Emirates). U kunt ook vliegen met ‘Turkish airlines’ met overstap 
in Istanboel. Qatar airways biedt vluchten aan met een tussenstop in Doha.  

Reizen in Bangladesh 

Van de luchthaven naar het hotel: De meeste grotere hotelketens bieden pick-up van en drop-off aan 
de luchthaven aan in hun dienstenpakket, al dan niet inbegrepen in de kamerprijs. Dit is zeker aan te 
raden indien men voor de eerste keer  naar Bangladesh reist. 

Reizen binnen de stad: Het gebruik van Uber is wijd verspreid in de grootsteden. Bezoekers maken  er 
graag gebruik van vanwege de lage kost en het gebruiksgemak.  

Als men verschillende afspraken op een dag heeft, is het aan te raden om een auto per dag te huren 
met chauffeur. 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen/bangladesh
http://travellersonline.diplomatie.be/
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/belgische_ambassades_en_consulaten_in_het_buitenland?userLanguage=nl&ISOCode=BGD
https://www.visa.gov.bd/home.aspx
https://www.visa.gov.bd/home.aspx
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Reizen van Dhaka naar Chittagong: De afstand is 214 kilometer. Dit is een vlucht van 45 minuten. De 
volgende maatschappijen bieden ongeveer elke 2 uur lijndiensten aan tussen Dhaka en Chittagong: 
Biman Bangladesh Airlines, US-Bangla en NovoAir. De gemiddelde kosten van een retourvlucht 
bedragen ongeveer BDT 14.404. 

De afstand met de trein is 321 kilometer, met een reistijd van iets meer dan 5 uur tot 7,5 uur. Er is een 
goede treinverbinding tussen de hoofdstad, Dhaka en Chittagong door snelle InterCity-treinen 
overdag en twee nachttreinen met slaaprijtuigen. De prijzen van een enkele reis variëren van BDT300 
voor de goedkoopste stoel tot ongeveer BDT731 voor een AC-stoel. 

Als men reist tijdens grote moslim feestdagen, kan het moeilijk worden om vluchten en treinen te 
boeken. 

Hotels 

In de meeste grote steden in Bangladesh is uitstekende hotelaccommodatie voorhanden, gaande van 
basic tot heel luxueus. 

Daarnaast bieden de gekende websites vaak interessante tarieven aan: www.hotels.com, 
www.kayak.com, www.tripadvisor.com, www.booking.com enz.... 

De website Hotel chains in Bangladesh - Looking for Booking geeft u een overzicht van de 
voornaamste hotelgroepen in Bangladesh. 

Check eventueel ook met het FIT-kantoor om na te gaan of de ambassade/consulaat met sommige 
hotels/hotelgroepen een gunstige tariefregeling heeft. 

Betalen 

De officiële munteenheid van Bangladesh is de Bengalese taka, met symbool ৳. Visa en MasterCard 
worden in veel winkelcentra, hotels, restaurants en andere toeristische hotspots geaccepteerd. In de 
meer landelijke gebieden worden met de kaart moeilijker. Geldautomaten en wisselkantoren zijn hier 
ook minder gebruikelijk, dus zorg ervoor dat u voldoende contant geld opneemt. 

De betere hotels beiden een service aan om cash geld te wisselen, zij het dat je dan niet de beste 
wisselkoers verkrijgt. 

Werkweek in Bangladesh 

In Bangladesh is er een 48-uren week. In principe wordt er 8 uur per dag gewerkt, maar dit kan 
oplopen tot 10 uren per dag. 

Voltage, stekkers 

Een overzichtstabel met stekkers, netspanning en frequentie per land vindt u hier. 

 

 

http://www.hotels.com/
http://www.kayak.com/
http://www.tripadvisor.com/
http://www.booking.com/
https://www.lookingforbooking.com/hotel-chains/bangladesh
https://www.worldstandards.eu/nl/elektriciteit/landenoverzicht-stekkers-voltage/
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Lokale feestdagen en vakantieperiodes. 

De feestdagen kan u terugvinden op: Bangladesh Public Holidays 2022. Het is zeker aan te raden om 
rekening te houden met de verschillende feestdagen als u een reis plant naar Bangladesh. Reizen naar 
Bangladesh wordt afgeraden tijdens de maanden juni tot en met september (regentijd). Deze periode 
verstoort ieder reizi gersplan doordat het land voor een groot deel onder water komt te staan. 

Het is ook niet aan te raden om te reizen voor en na eid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

De informatie die u in deze publicatie vindt, is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen een 
beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de grootste zorg verzameld op basis 
van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet 
de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden 
als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit 
verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in 
deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de 
informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of 
personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige 
verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 

datum van publicatie: juni 2022 

https://publicholidays.com.bd/2022-dates/
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