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1e WISSELING VAN VOORZITTER VAN VNO-NCW OP 30 JUNI 2014
Eerste Minister Mark Rutte hing aan de aftredende Voorzitter Bernard Wientjes de verdiensten om
van Commandeur Oranje Nassau. De nieuwe Voorzitter Hans de Boer noemde in een toespraak voor
een volle zaal van Het Circustheater in Scheveningen enkele thema’s welke in de komende tijd sterk
aan de orde moeten komen. Het ondernemerschap is onderbelicht, lastenverlichting voor bedrijven
en burgers, meer zelfredzaamheid van mensen en nog een aantal andere thema’s welke de druk van
Den Haag op het gehele bedrijfsleven doet verminderen. Bestuurslid David van Huiden was aldaar
namens de VIVO aanwezig.
2e DE FTA VERGADERING OP 25 JUNI 2014 IN BRUSSEL.
Voorzitter Peter van Beek en Bestuurslid Huub van Dongen, hebben de belangen van de VIVO als
importeurs-organisatie sterker naar voren gebracht. De invloed van het Grootwinkelbedrijf binnen de
FTA is te groot en zou moeten worden teruggebracht. Enkele punten van aandacht:
a / Terugdringing van productaansprakelijkheid voor de importeur .De eisen van het houden van een
technisch dossier voor elk product, welke wordt geïmporteerd zijn veel te zwaar .De regels van
REACH zijn kosten verslindend en voor het MKB deels onuitvoerbaar.
b/ Invoering van het MADE IN label wordt door FTA sterk bestreden bij het EP en bij de Europese
Commissie. Voorlopig geen kans dat dit wordt ingevoerd.
3e Het BEPI traject is voor BSCI leden nu op nul kosten gezet. BSCI zou overbodig worden.
4e Een aantal dossiers met vooral een Nederlands karakter, tracht het Bestuur VIVO bij FTA in
Brussel een breder Europees draagvlak te krijgen. Verdere info volgt.
3e HET BANGLADESH ACCORD IN DISCUSSIE .
Te weinig deelnemers voor dit ACCORD omdat de afname garantie van continuering voor 2 jaar en de
betalingsgarantie bij een ramp in de fabriek te zwaar zijn voor een MKB. De financiele verplichtingen
zijn nu met 70% toegenomen door een zeer royaal uitgavenbeleid aan reiskosten, vergaderkosten,
beloningen etc. Bestuurslid Maurice Yocarini heeft een duidelijk bericht opgesteld waarin deze
bezwaren voor VIVO leden naar voren worden gebracht. Juist omdat de overheid druk uitoefent wel
deel te nemen is belangrijk dat de voorwaarden worden aangepast voor het MKB en niet alleen voor
het Grootwinkelbedrijf. FTA is ook ingeschakeld om de kans van succes te vergroten. De discussienotitie van Maurice Yocarini aan Joris Oldenziel is digitaal opvraagbaar.
4e BSCI NEWS NO 87 VAN JUNI 2014 .
Vermeld wordt o.a. een nieuw tijdpad voor de introductie van de Code of Conduct namelijk
beschikbaar per 1 december 2014, auditing per 1 mei 2015. Digitaal opvraagbaar.
5e DE HONG KONG KAMER VAN KOOPHANDEL IN NEDERLAND.DIRECTEUR GEORGE
AMMERLAAN,MODERNSTRAAT 11,1033 RW AMSTERDAM.
Het VIVO Bestuur onderzoekt momenteel een betere samenwerking door informatieoverdracht,
deelname aan activiteiten KvK HK, samenwerking met de leden van deze kamer waardoor kans voor
meer leden VIVO. Etc. Verdere info volgt.

6e UITWERKING HET SOCIAAL AKKOORD VAN DE OVERHEID JAAR 2013 INWERKINGTREDING IN
2015 EN/OF 2016.
De onderwerpen ONTSLAGRECHT,WERKELOOSHEIDWET,FLEXWERKERS,PARTICIPATIEWET van VNONCW en MKB Nederland zijn de details in handige A4 formaat digitaal beschikbaar en opvraagbaar.
7e VERHOUDINGEN IN CONTAINERVAART OVERHOOP ( FD VAN 27 JUNI 2014)
De Chinese regering heeft de alliantie van Maerskline, MSC, CMA CGM ( de zog P3) verboden
vanwege bescherming voor de nationale Chinese containerrederijen. De vaarschema’s van de P3
komen te vervallen. De EVO verladersorganisatie is verheugd met deze Chinese blokkade eveneens
het samenwerkingsverband van de rederijen van de zogenaamde G6 .
8e VIDEO’S VOOR PRODUCT SAFETY NU IN HET CHINEES TE LEZEN.
De clips zijn in het Engels en in het Chinees :http://ec.europa.eu/dgs/health consumer/information
sources/videos ca en.htm en gericht op kinderkleding, aanstekers etc.
9e NIEUWE NORM FPR EN 71-14 VOOR TRAMPOLINES VOOR HUISELIJK GEBRUIK
Deze norm is per einde 2014 of begin 2015 beschikbaar en bevat o.a materiaalvoorschriften,
gebruiksvoorschriften, veiligheidregels, etikettering etc.
10e FREETRADE AGREEMENT ZWITSERLAND-CHINA PER 1 JUNI 2014 VAN KRACHT.
De meeste invoerrechten voor Chinese producten in Zwitserland komen te vervallen en volgt
daarmee IJsland.
11e NIKKEL VANAF 1 JULI 2015 IN SPEELGOED EN SPEELGOEDONDERDELEN TOEGESTAAN IN NIETROESTEND STAAL.
In vervolg en aanvulling op de richtlijn 2009/48/EG is deze nikkelrichtlijn digitaal beschikbaar.
De vaststelling richtlijn 2009/48/EG van 18 JUNI 2009 en het Staatsblad 57 van 21 januari 2011
inzake vaststelling van het warenwetbesluit speelgoed 2011 en de publicatie “veiligheid van
speelgoed” van de Europese Commissie is beschikbaar. Voorts is de richtlijn voor veiligheid
speelgoed met betrekking tot Bisphenol A gewijzigd. De concentratie vanaf 20 juli 2013 was 5% en
wordt per 1 juni 2015 3%.De richtlijn is opvraagbaar.
12e MILIEU-CRITERIA VOOR BEDMATRASSEN VAN DE EUROPESE COMMISSIE VASTGELEGD.
Er zijn nieuwe definities beschikbaar voor bed matrassen welke als basis voor de veiligheid voor de
gebruikers moet gelden. Het EU Besluit is beschikbaar.
13e DE VERHANDELBAARHEID VAN DE CHINESE RMBY EENVOUDIGER
De FAZ (=Frankfurter Algemeine Zeitung) bericht in twee uitvoerige artikelen dat de Bank of China in
Frankfurt de handel met de RMBY gaat moderniseren en vergemakkelijken. De Chinese Bank ICBC
opent haar tweede bank in Den Haag ( De eerste staat in Amsterdam).Aankoop in de Chinese munt
heeft haar voordelen naast Euro of US$.
14e LEVEANCIERS SUPERUNIE KRIJGEN HUN GELD BINNEN ENKEL DAGEN.
In het FD van 7 juli 2014 wordt gesignaleerd dat een snelle betaling niet alleen een voordeel is voor
de leverancier maar ook voor de afnemer. De belachelijke betalingstermijnen tot 120 dagen welke
het Grootwinkelbedrijf voorschrijft is een teken van armoede. Immers een gezond groot bedrijf kan
geld verkrijgen op uiterst lage rente en heeft haar leveranciers daarvoor niet nodig. Goede waar en
redelijke prijzen daar is de afnemer mee gediend. Het is dringend nodig dat de betalingstermijnen
binnenkort worden herzien op basis van de wetvoorschriften. De importeur is het zat om als bank te
moeten functioneren rekening houdende met de financiering ook voor zijn eigen import.
McKinsey constateert dat het MKB voor een derde deel van de private werkgelegenheid goed is. Het
groeiklimaat zou drastisch moeten worden verbeterd door de financiële slagkracht te verhogen. Het
rapport is op 20 juni j.l. aan Minister Henk Kamp overhandigd. Tekst “Het kleinbedrijf –Grote motor
van Nederland”.
De ondernemerskredietdesk is zojuist geïntroduceerd om in de behoefte van financiering te gaan
voldoen. Zie www.ondernemerskredietdesk.nl

15e REACH
De rijksoverheid en Actal ontvangen regelmatig signalen over de administratieve rompslomp en hoge
kosten die voortkomen uit REACH. Vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB) heeft hier veel last van.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt samen met stakeholders aan een actieplan om de
kosten van REACH te beperken. Actal is gevraagd om hier een bijdrage aan te leveren.
Het is voor Actal belangrijk te horen hoe ondernemers REACH ervaren zodat er gericht aan het
kabinet geadviseerd kan worden.
Zie hiervoor deze link: http://www.actal.nl/signaal/reach-waar-loopt-u-tegen-aan-en-hoe-moet-hetworden-opgelost/
16e LEDENVERGADERING 2014.
Voor Uw eigen agenda : donderdag 20 november 2014 .Plaats en agenda volgen
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