Vereniging Importeurs Verre Oosten
(Far East Importers Association)
Secretariaat: p/a Miller BV.
Postbus 625
4600AP Bergen op Zoom
Holland

Tel: 0164-215810
Fax: 0164-258888
Email: vivo@miller.nl
Website: www.vivonl.com
Nieuwsbrief 09
Datum: 21 Mei 2014

1E NIEUW ONDERZOEK ANTIDUMPING VOOR KAARSEN UIT CHINA
Pb EU C 144 van 14 mei 2014 vermeldt een nieuw onderzoek naar AD voor kaarsen uit China.
Zoals bekend liep de AD wetgeving per 15 mei 2014 af en de Commissie heeft dus juist een dag
eerder deze informatie gegeven dat een verdere verlenging van de AD mogelijk zal zijn. Tot 14
augustus 2015 zal het onderzoek uiterlijk gaan duren. Tot deze datum blijft dus het AD recht bij
invoer onveranderd bestaan.
Brazilie is als markt economie aangewezen omdat China nog steeds een non-market Economy heeft
volgens de Europese richtlijnen. De importeur die in het onderzoek wenst deel te nemen dient een
formulier bij de Commissie in Brussel uiterlijk 29 mei 2014 in te dienen. Dit formulier is bij het
secretariaat beschikbaar.
2e AD VOOR ZONNEGLAS UIT CHINA.
PB EU L 142 van 14 mei 2014 vermeldt de definitieve AD en compenserende rechten
voor zonneglas vanuit China.
3e HET MADE IN LABEL NOG STEEDS IN DISCUSSIE SEDERT 2013.
Ofschoon het EP met meerderheid heeft voorgestemd in het kader van een safer product package tot
wettelijke voorschrift van een made in label, is de Europese Ministerraad daar NIET mee akkoord .
Er komt van het voorstel van het EP niets van terecht en het gaat dus niet door. Al langere tijd hangt
ons het voorstel behoorlijk uit de keel. Het zou een bureaucratische last worden en voor de importeur
hoge kosten .
4e INTERPRETATIE VAN BEPAALDER GOEDEREN IN DE GECOMBINEERDE NOMENCLATURE .
PB EU L 133 van 6 mei 2014 vermeldt de classificatie van bepaalde goederen:
TV simulator for deterring burglars
Water coolers /water dispensers/water heaters
Video camera recorders
Digital electronic apparatuses with high definition multimedia interface (HDMI) inputs
Portable DVD player
Video glasses
Multi media centres for motor vehicles.
Lees hiervoor de pagina’s 27 t/m 50
5e SLUITING VAN 176 TEXTIEL FABRIEKEN IN BANGLADESH
FashionUnited v an 14 mei j.l.bericht dat de BGMEA (= Bangladesh Garment Manufacturers Exporters
Association) na de RANA PLAZA ramp in 2013 ten minste 176 fabrieken zijn gesloten welke niet
voldoen aan de gestelde eisen van veiligheid, sociale voorzieningen etc.
6e EUROPESE SPEELGOED VEILIGHEIDS CONFERENTIE OP WOENSDAG 14 MEI IN BREDA.DE
CHEMISCHE EISEN STAAN OP DE VOORGROND.
Bestuurslid Huub van Dongen was bij deze belangrijke en goed gedocumenteerde presentatie over de
wettelijke chemische verplichtingen voor fabrikant, importeur, distributeur en gemachtigden voor
speelgoed.
De chemische eisen, toezicht, beoordeling, overzicht van relevante normen en de controle door de
NVWA ( = nieuwe voedsel en warenautoriteit) kwamen bij deze voorlichting aan de orde en zijn een

Het technisch dossier intern en extern dient als eerste eis van de NVWA Na ontvangst van het verslag
“we transfer” is deze digitaal op te vragen.
7e LUCHTVAARTTARIEVEN NAAR HET VERRE OOSTEN IN BUSINESS CLASS.
Finnair biedt B.Class via Helsinki tegen aanzienlijk lagere tarieven aan dan rechtstreeks non stop.
8e BETALINGSCONDITIES GROOTWINKELBEDRIJF
Voor zover bekend kennen we de volgende condities, welke allen afwijken van de maximale
wettelijke termijn van 30 resp 60 dagen betaling.
V&D : 90 dagen plus, Hema 120 dagen, Bijenkorf 90 dagen, Etos 72 dagen plus, Metro 74 dagen
plus,AH 72 dagen 2% enz.
Het Bestuur heeft 19 mei 2014 reeds een oproep laten uitgaan aan alle leden om de praktijk van
oneerlijke handelspraktijken aan te pakken en zich Anoniem via de VIVO zich te melden.
8e MVO KOMT MET EEN LIJST VAN BEDRIJVEN ,DIE MEEWERKEN AAN HET DUURZAAMHEIDSPLAN.
De bekende politica Jolande Sap heeft de leiding van dit nieuwe plan van aanpak. De bedoeling is de
sector te verduurzamen en de werkomstandigheden in de mode-industrie te verbeteren. Het project
loopt tot eind 2015. Meerdere leden van de VIVO doen hieraan mee.
PWC houdt een 3e conferentie op 11 juni a.s in hun kantoor in Amsterdam
met als thema “human rights and business”
Teveel activiteiten over hetzelfde onderwerp. De importeur krijgt het weer op zijn
bord neergelegd !
9e CHIEVER MERKENBUREAU KOMT OP-NIEUW UIT MET EEN QUARTERLY REVIEUW
Onderwerpen als Trunki vangt bot, Moscino en Macdonald, do en dont’s inzake FIFA wereldcup
voetbal BRAZIL 2014 .De heer Bas Kist is een ervaren specialist op merkenrechten.
Adres : Barbara Strozzilaan 201,1083 HN AMSTERDAM,TEL 020-820 40 00 EN
Email: info@chiever.com en web: www.chiever.nl
10e SEMINAR ALGEMEEN BESTUUR V AN DE NVG DEN HAAG GEHOUDEN IN WASSENAAR OP
DONDERDAG 15 MEI 2014.
Bestuursleden Huub van Dongen en David van Huiden waren aldaar aanwezig bij een zeer
afwisselend programma op het gebied van technologische veranderingen, ketenoptimalisatie in de
sierteeltsector en last but not least VNO-NCW Voorzitter Bernard Wientjes met een voor de vuist
gehouden 20 minuten praatje over b.v.Nederland in vele facetten.
De huidige voorzitter Herman de Boon werd door Wientjes van harte bewonderd voor zijn goede inzet
om de NVG als onderdeel van het VNO-NCW te gaan betrekken in plaats van als zelfstandig
organisatie verder te gaan. Hierdoor is de NVG ( waar de VIVO als paraplu onder valt) een goede
partner in vele ontwikkelingen ook voor VNO-NCW.
Het rapport “typisch groothandel 2014”over de bloemenhandel werd door Herman de Boon aan
Bernard Wientjes in dank overhandigd. De ervaren Roger Sorel is de opvolger als nieuwe Voorzitter
NVG.
11e 2014 KOREA –EU BUSINESS FORUM OP 20 JUNI 2014 IN FRANKFURT AM MAIN
Deze wordt s ’middags gehouden ter bevordering van de handel met Zuid Korea.
We beschikken over een registratie formulier in geval van deelname
12e VALUTA’S
Bron: Internet site XE.com d.d. 21 mei 2014.
Euro 1,00 =
Bangladesh Taka
BDT 106.138
Japan Yen
China Yuan
CNY 8.54570
Pakistan Rupee
Engels Pond
GBP 0.811485
Thailand Baht

JPY
PKR
THB

138.397
135.350
44.5146

Hongkong Dollar
India Rupee
Indonesie Rupiah
David van Huiden
Maurice Yocarini

HKD
INR
IDR

10.6255
80.5209
15,760.64

Turkije Lira
Ver.Staten Dollar
Vietnam Dong

TRY
2,88912
USD 1.37067
VND 29,161.27

