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1E BIJEENKOMST VIVO OVER HET THEMA REACH OP 16 APRIL 2015 IN AMSTERDAM
De sprekers de Heer Hildo Krop en Mevrouw Margaret Wouters (Reach helpdesk) waren bijzonder
duidelijk in hun presentaties en verhelderend voor elke importeur wat deze moet verrichten en aan
welke criteria hij moet voldoen in het dossier REACH.
Elke importeur dient een structuur aan te brengen in zijn eigen artikelen dossiers zoals Reach dit mag
verwachten. Er is een instructieblad met opgave van stoffen in voorwerpen in de productieketen.
Een verslag en voorlichting is voor de leden beschikbaar en op te vragen bij het secretariaat.
Zie ook de bijlage van 28 April 2015.
De afwezige leden (en dit waren er veel te veel !) hebben een uitstekende gelegenheid gemist om
in een korte tijd voorlichting te krijgen over een thema, waarvan de klanten van de importeur
eisen dat hij deze tot zijn beschikking heeft.
2e EERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN MODE, TEXTIEL EN SCHOENEN .
De Minister van Economische Zaken de Heer H.G.J.Kamp heeft in een bief aan de Tweede Kamer
van 11 maart 2015 nummer 1948 de stand van zaken verder uit de doeken gedaan.
Een motie van de kamerleden Van Laar en Jan Vos dd 9 april 2015 vraagt de Minister tot verder
onderzoek naar de uitvoering van de mededingingsregels. Op 15 april j.l.werden we geinformeerd dat
de heer Kamp een onderzoek is gestart naar het betaalgedrag van de bedrijven (lees
Grootwinkelbedrijf). Zoals bekend wordt de 60 dagen termijn vrijwel door alle bedrijven aan hun
laars gelapt.Het grote euvel ligt bij de vrijblijvendheid van de wetgeving. Een definitieve wetgeving
van 60 dagen betaling (zonder enige uitzondering) zou een oplossing zijn vcor de veel te late betaling
van de rekingen door het GWB
De brief en motie kan digitaal worden opgevraagd.
3e NVG GROOTHANDELSSEMINAR GEHOUDEN OP DONDERDAG 4 JUNI 2015
IN KASTEEL WITTENBURG IN WASSENAAR.
Dit seminar wordt in drie delen gesplitst nl.:
a/ interactieve sessie van 14.30-15.30 uur door organisatiebureau Berenschot
b/ seminar van 16.00-18.00 uur met verschillende sprekers
c/ borrel van 18.00-20.00 uur.
Programma wordt binnenkort bekend gemaakt.
Als lid VIVO bent U welkom en kunt zich aanmelden bij de heer Geo Aldershof Den Haag
Tel 070-3490153 en email: aldershof @vnoncw-mkb.nl
Toegang is gratis.
4e INSTELLING VAN EEN DEFINITIEF ANTIDUMPINRECHT VOOR ZONNEGLAS UIT CHINA
In PB EU L 98 van 15 april 2015 wordt vermeld de instelling van definitieve AD rechten voor
zonneglas (solar glass) uit China. Zie verder op de website van de EUR-LEX van de E.U.
Het AD recht is 24,1% en/of 25% en voor 5 ondernemingen tussen 0,4% en 36,1%.

5e ONTWIJKING VAN AD RECHTEN VOOR CITROENZUUR UIT CHINA.
PB EU L 113 van 1 mei 2015 geeft aan dat er een onderzoek wordt in ingesteld van rerouting
van citroenzuur via Maleisie vanwege de AD rechten met oorsprong China.
6e TURKIJE OPENT EEN SAFEGUARD ONDERZOEK NAAR PORSELEIN EN KERAMISCH KEUKEN-EN
TAFELGEREI.( HS CODES 8691110 EN 691200)
Dit onderzoek is op 25 april 2015 ingesteld en bedoeld voor exporteurs naar Turkije.
Zeer waarschinlijk gaat het om goederen van oorsprong uit het Verre Oosten.
Verdere inf bij Ministerie van B.Z. met mevrouw Sabine Visser tel 06-11376773 en email:
Sabine.visser@minbuza.nl en ook met de heer Tjalling Dijkstra tel 06-11376536 en email
Tjalling.dijkstra@minbuza.nl
7E FORM A BANGLADESH ISSUED RETROSPECTIVELY
Indien op het certifcaat niet vermeld staat RETROSPECTIVELY ISSUED zijn er problemen
met de 0% invoerrechten invoer uit Bangladesh. Voor zover bekend zijn de problemen inmiddels
opgelost. Mocht de douane bij Uw invoer wel bezwaren hebben met het GSP A, dan kunt U
het secretariaat hierover inlichten.
8e VRIJHANDELSZONES IN CHINA
Deze zijn allen booming. Shanghai omvat een gebied van 120,72 km2 met ca 74.000 ondernemingen
Fujian vrijhandelszone, welke vanaf maart 2015 operationeel is, is vooral gericht op Taiwan.
9e MYANMAR EN DE TEXTIELINDUSTRIE
Volgens de laatste info aldaar zou elke week minstens een nieuwe textielfabriek in Myanmar worden
geopend. Er wordt sterk gekeken naar Bangladesh met haar grote industrie.
Het streven is het grootste naaicentrum in de wereld te worden!.
De rapportage kan worden opgevraagd.
10e SYMPOSIUM GRENSVERLEGGENDE BRANCHORGANISATIES OP 21 APRIL 2015
Er zijn meerdere (zeven) presentaties in PDF digitaal beschikbaar over dit thema. Er wordt een
algemeen beeld verstrekt over vele technologische ontwikkelingen en de toenemende concurrentie
wereldwijd.Een van de case studies betreft de NVG .
Er is een boek verschenen over de zeven cases. Verkrijgbaar bij het NVG.

11e OVERCAPACITEIT CONTAINERVERVOER VERRE OOSTEN NAAR EUROPA
Het gevolg is een algemene scherpe prijsverlaging door o.a achterblijvende groei van de handel.
Volgens het F.D. is geen schip meer renderend. Het verslag is digitaal op te vragen.
De exportgroei vanuit China hapert o.m. door de hogere prijzen en concurrentie vanuit elders.

12e ONTWIKKELINGEN BIJ B.S.C.I BRUSSEL.
a/. De nieuwe managing Director is per 4 mei 2015 de heer Darrell Doren als opvolger van
Lorenz Berzau.
b/. Beschikbaar BSCI NEWS 102 en 103 van april 2015.
c/. Verslag van de meeting BSCI NCG NL op 8 april 2015 bij Excellent products in Hoorn.
Deze meeting was dus bedoeld voor de Nederlandse deelnemers van BSCI.
Onder het hoofd bevindingen punt 2 wordt vermeld: importeurs voelen een grote druk
vanuit retailers vooral wat betreft de EXTRA KOSTEN die gemoeid zijn met het voldoen
aan MVO eisen.Deze kosten kunnen vaak niet worden doorberekend aan de klant (retailer)
Een ander citaat: winst versus MVO: MVO levert op zich zelf geen extra winst op en wordt
vaak ook niet vanuit die motivatie opgepakt.
Discussie moet verder worden vervolgd ook in verband met de kostendekking van het
Bangladesh akkoord en de telkens hogere eisen door de NGO’s voor de werknemers
Een redelijke doorberekening in de prijzen door de importeur aan de retailer is een noodzaak.
Daar is momenteel nog geen sprake van!
13e EURETCO PERSBERICHT VAN 22 APRIL 2015.
Euretco uit Hoevelaken en de Duitse EK/servicegroep uit Bieleveld zullen hun krachten door
overname van Euretco door de EK groep gaan bundelen.
Verdere info bij Anita Taks ,manager communicatie tel 033 253 2695 en email a.taks@euretco.com
14e RAPEX INFORMATIE AAN IMPORTEURS ,DISTRIBUTEURS EN RETAILERS .
Deze organisatie wenst een studie over 5 sectoren: speelgoed, kleding, mode, cosmetica,
electrische apparaten en childcare artikelen. Ze wenst gegevens over de praktijk van alle dag door
RAPEX inzake product safety. Leden die zich hiervoor beschikbaar wensen te stellen, graag een
reactive. U kunt zich ook rechtstreeks in contact treden met :
Katharina Schmidt tel +49 30 2196 2287 en email rapex@civic-consulting.de
15e ZUID KOREAANSE DELEGATIE IN AMSTERDAM OP DONDERDAG 4 JUNI 2015.
Deze delegatie zoekt o.a. contacten met handelspartners en distributeurs op het gebied van
gebruiksartikelen ( meestal technische apparaten)
De gratis ontmoetingsdag is 4 juni a.s Plaats van samenkomst nog onbekend
Verdere info bij de heer Jochem Manus van der Jagt email :
jochem.vanderjagt@hollandmatchmaking.nl
16e BIJEENKOMST INTELLECTUELE EIGENDOM OP WOENSDAG 20 MEI 2015.
Een activiteit van Modint voor merk bescherming.Contact Anthea Vlasman-Boeijen
Email: vlasman-boeijen@modint.nl
EU PB L66 van 11 maart 2015 vermeldt dat een definitief antidumpingrecht wordt ingevoerd voor vier
ondernemingen met een recht van 13,9% en met een recht van 32%. Het betreffen de GANI GROUP
en de WONDERFUL GROUP.
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