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1e LEDENVERGADERING OP 1 DECEMBER 2016 IN HOOFDDORP
Het was een bijeenkomst boordevol met informatie over een groot aantal onderwerpen, waardoor de
vergadering wat later eindigde dan was voorzien. De notulen zullen nog volgen.
Het Bestuur heeft inmiddels verzocht aan de heer Serge Leon om bij de eerstvolgende nieuwe lijst
RSL voor Reach toe te voegen: verpakkingen, USA normen, alternatieve chemicalien voor wassen.
Het Bestuur doet haar uiterste best om met derden tot een goede en duidelijke overeenkomst te
komen inzake de transparantie regels. Zie hiervoor punt 6 g van de agenda van 1 december 2016.
Derden zijn o.a Modint, NVG, Ministerie van B.Z. en anderen.
Met de heer Jef Wintermans is, na zijn voordracht tijdens de vergadering, verder intensief contact
om met de S.E.R. tot een verstandige overeenkomst te komen over de grenzen van transparantie.
2e NIEUWE PROCEDURES INZAKE OORPRONGSCERTICAAT FORM A
Vanaf 1 januari 2017 zal het systeem algemene preferentie, het zog APS, aangepast worden op
het systeem REX (=geregisteerde exporteurs). Het form A wordt vervangen door een
oorsprongverklaring. Alle APS beguntigde landen zullen vanaf 1 januari 2017 gaan vastleggen
de uitvoer in het REX systeem. De voorbeelden van de formulieren voor toelating als erkende
exporteur ( a en b) kunnen worden opgevraagd.
3e DUURZAAMHEID EN BSCI INVULLING ERVAN.
Tijdens de laatste meeting BSCI in Brussel, waar onze Voozitter Peter van Beek aanwezig was, is
gebleken dat de audits door BSCI worden aangescherpt en het accent zal meer op de praktijk van
alle dag gelegd worden. Het BSCI nummer 136 van november 2016 en nummer 137 van december
2016 zijn beschikbaar en opvraagbaar.
4e INTREKKING VAN GELD BILJETTEN IN INDIA .
De Rupees 500 en 1000 zijn uit de circulatie gehaald vanwege de strijd tegen Terreur en Corruptie.
Deze maatregelene veroorzaken aldaar grote problemen in de textiel en kledingsindustrie, welke
veel contantgeld gebruikt. Gevolg ontslagen en productieverlaging .
5e DE RSL RESTRICTED SUBSTANCES LIST 1.0 REACH ..
Deze is speciaal gemaakt voor de VIVO en beschikbaar en opvraagbaar eveneens met een opgave
van prijzen voor testmethoden.

6e GUIDE TO UNDERSTANDING THE VIETNAM FREE TRADE AGREEMENT.
De opstelling door FTA Brussel verzorgd geeft meer diepgang in de overeenkomst Met name de
regels van oorsprong voor de 0% invoer in de E.U moeten goed worden nagelezen. Schoenen en
textielproducten zijn aan de orde. Opvraagbaar .
7e MOEILIJKHEDEN MET DE LEVERINGEN VAN KARTONS EN PAKPAPIER IN CHINA.
Het gevolg ervan is zeer sterke prijsstijgingen. Carton Price Hike met 40% since the beginning of Q4.
8e EUROPESE COMMISSIE HEEFT EEN VOORSTEL OPGESTELD ALS EEN HANDLEIDING VOOR
RICHTLIJNEN VAN NIET PREFERENTE REGELS VAN OORSPRONG.
Het voorstel kan worden opgevraagd.
9e NOODFONDS VOOR DE CONTAINER REDERIJEN VOORGESTELD.
De scheepvaartcrisis heeft reeds eerder zijn tol gevraagd door faillissementen van Hanjin, Flinter,
enz. Een vijftal containerrederijen gaan een bufferfonds opzetten, welke in geval van nood de opvang
van goederen van de rederij in financiele nood kan opvangen.
De Alliance bestaat uit Hapag- Lloyd, NYK, K-Line, Mol, Yang Ming.
Het zou meer zekerheid geven voor de afnemers van de rederijen, dat hun caego niet dreigt verloren
te gaan of veel te laat wordt afgeleverd.
10e ENERGIEBESPARING GEBOUWDE OMGEVING EN ERKENDE MAATREGELENLIJST.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijksrelaties ( Drs S.A.Blok) heeft aan de Tweede
Kamer een brief ingestuurd over bovenvermeld thema.
Vanaf 2023 zal er geen enkel kantoorgebouw meer bestaan dat slechter is dan Label C.
De labels D tm G mogen dan niet meer worden gebruikt.
De brief van 10 pagina’s met vele details is zeer de moeite waard om ervan kennis te nemen.
Onder meer de voorbereidingen tot verplichting label C voor kantoren.
Digitaal opvraagbaar.
11e MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN .BRIEF VAN DE MINISTER VOOR
BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Met een brief van 7 november 2016 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal
gaat Minister E.M.J.Ploumen in op de ontwikkelingen van de convenanten in de verschilllende
branches. Zoals bekend is de convenant duurzame kleding op 4 juli 2016 in werking getreden.
Een plan van aanpak is reeds opgesteld tot de uitbanning van kleding gemaakt door kinderarbeid.
Stuk: Tweede Kamer vergaderjaar 2016-2017 /26 485 /nummer 233.
Digitaal beschikbaar en opvraagbaar.
12E DERDE KWARTAAL 2016 CBS CIJFERS VOOR DE GROOTHANDEL.
Omzet is in het 3e kwartaal gemiddeld 2,6% toegenomen.
Zie verder : https://www.cbs..nl/nl-nl/achtergrond/2016/49/kwartaalmonitor-groothandel-derdekwartaal-2016
13e RABOBANK SECTORPROGNOSE VOOR 2017
De perspectieven van de diverse branches in computers, kleding, metaal, hout, bouw, enz zijn te
vinden op de site van de Rabobank Cijfers &Trends.

14E DOUANE-UNIE HERZIENING 2017 MET TURKIJE VOOR SCHOENEN
De opstelling komt van FTA Brussel de heer Stuart Newman.
Digitaal opvraagbaar
Dan willen wij namens het VIVO bestuur alle leden bedanken voor de betrokkenheid in 2016 en
iedereen vast fijne feestdagen toewensen en natuurlijk een gezond en succesvol 2017!!
David van Huiden
Maurice Yocarini

