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1. LEDENVERGADERING VIVO OP WOENSDAG 27 NOVEMBER 2013.
Deze wordt in het van der Valk Hotel in Vianen gehouden aanvang 14.00 uur.
Het programma wordt U separaat toegemailed. De middag zit boordevol met actuele onderwerpen en
vraagstukken.
Verder zal een prima spreker de heer Frank Heijmann van de Douanedienst een voordracht houden
over de ontwikkelingen van de A.E.O. wat in toenemende mate voor de importeur een belangrijke
steun en tijdwinst bij import uit het Verre Oosten kan betekenen.
Het AEO certificaat zal breed worden ingebed in andere belastingsectoren waarbij de A.E.O status een
gewicht krijgt van importantie van betrouwbaarheid van Uw bedrijf gezien door de ogen van de
overheid. Dit is een ontwikkeling van een belangrijks koersverlegging door de Nederlandse
overheidsinstanties.
We dringen bij alle leden erop aan dat tenminste één vertegenwoordiger van Uw bedrijf aldaar op
deze middag aanwezig zal zijn.
2. BANGLADESH SAFETY ACCORD GEPUBLICEERD OP 3 OKTOBER 2013. ER IS MOMENTEEL VEEL
ONRUST IN HET LAND.
Het akkoord is getekend door vele instanties en door een 90 tal textielondernemingen.
Bezoek de website www.bangladeshaccord.org voor verdere informatie.
Per 24 oktober j.l. zou de zittende regering in Bangladesh door een neutrale overgangsregering
moeten worden vervangen. Dit is niet gebeurd waardoor de oppositie twijfelt aan neutrale
verkiezingen over drie maanden. Het gevolg is dat er 60 uur stakingen zijn uitgebroken. Deze zullen
naar verwachting in de komende tijd worden herhaald.
Houdt U goede dagelijkse contacten met Uw leveranciers ter plaatse over de leveringen en over
geplande zakenreizen.
3. LABELLING VAN GOEDEREN BIJ INVOER IN DUITSLAND.
Deze wordt door de Duitse wetgeving (Produktsicherheitsgesetz) voorgeschreven met vermelding van
naam en adres van de importeur.
Dit onderwerp komt aan de orde bij de ledenvergadering op 27 november.
4. BIOCIDEN VERORDENING PER 1 SEPTEMBER 2013 VAN KRACHT.
Tijdens de ledenvergadering op 27 november zal verdere informatie over deze wetgeving worden
verstrekt en zullen brochures beschikbaar gesteld worden.
5. SCHEEPSTARIEVEN VANUIT HET VERRE OOSTEN.
Volgens de laatste info zijn de rederijen vastbesloten de aangekondigde tariefverhogingen van
US$ 800-1000 per 20ft en het dubbele voor een 40ft container door te voeren.
De drie grootste containerrederijen MAERSK, MSC en CMA CGM hebben een alliantie ingevoerd onder
naam P3 voor een gebundelde lijnvaartdienst vanuit het Verre Oosten.
6. HET BSCI NEWS VAN OKTOBER 2013 BESCHIKBAAR EN OPVRAAGBAAR.
Nieuwe code of conduct en de feedback van FTA, Thailand, betere werkomstandigheden etc
worden vermeld.

7. OVERZICHT VAN LOPENDE ANTIDUMPING MAATREGELEN PER SEPTEMBER 2013 BESCHIKBAAR EN
DIGITAAL OPVRAAGBAAR.
Een zeer overzichtelijke samenvatting en snelle informatie beschikbaar.
8. FREE TRADE AGREEMENT TUSSEN CANADA EN DE EUROPESE UNIE.
Persbericht van de Europese Commissie van 18 oktober 2013 vermeldt de details van deze
overeenkomst, welke een basis moet worden in toekomst voor de FTA tussen de U.S.A. en de
Europese Unie.
Vrijwel alle invoer van consumergoods wordt vrijgesteld van invoerrechten. Markttoegang vice versa
wordt hierdoor vergemakkelijkt.
Het persbericht is digitaal opvraagbaar.
9. SEMINAR AND INTERACTIVE WORKSHOP VIETNAM OP 7 NOVEMBER 2013.
Het NVCC (Vietnamese KvK) en het NCH organiseren een workshop vanaf 14.30-18.00 uur op locatie
FMO, Anna van Saksenlaan 71 in Den Haag.
De nieuwe Ambassadeur Z.E. Nguyen Van Doan zal een openingspeech houden en verder veel
informatie over de huidige economische situatie van Vietnam
Deel name (VIVO is lid van de NVCC) melden bij Mrs Hilleveld ( philleveld@nchnl.nl) of Tel 0703441581.
(Modint houdt een trade mission naar Vietnam van 18-22 november 2013)
10. KOSTEN VAN REACH IN DE JAREN 2013 TOT 2018 MEER DAN € 4 MILJARD VOOR HET MKB.
In het rapport “Reach op mkb” zojuist uitgegeven door bureau Panteia en Ivam, wordt vermeldt dat
het MKB jaarlijks tussen de Euro 425 en 670 miljoen kwijt zijn aan alle test- en registratiekosten.
Importeurs van “stoffen” (volgens Reach) worden hierdoor zwaar getroffen. Het rapport is zojuist aan
de Tweede Kamer overhandigd door Staatsecretaris Wilma J Mansfeld. In het rapport worden niet
minder dan 9 aanbevelingen gedaan om voor REACH meer bekendheid te ontwikkelen en de lasten
voor het bedrijfsleven te beperken. VIVO heeft inmiddels een exemplaar van het rapport bij de
uitgevers opgevraagd.
ECHA NEWS (European Chemicals Agency) van 2 oktober 2013 vermeldt nieuwe consultations on the
proposed restrictions of NP’s en NPE’s in textile articles.
De actie is ontstaan vanwege de zorg voor afvalwater en haar leefomgeving
Http://echa.europa.eu/web/guest/restrictions-under- consideration
11. HET NIEUWE APS (ALGEMEEN PRERENTIEEL STELSEL) PER 1 JANUARI 2014.
Er zijn vier groepen van landen:
a/ eba (everything but arms) landen = 0 % invoerrechten
b/ Reguliere aps landen = doorgaans 3,5 % percenten invoerrechten verlaging (textiel echter
20% van het gewone tarief).
c/ Landen die niet meer onder het aps tarief vallen.
d/ Aps+ landen waarvoor de beslissing nog moet worden genomen (Nieuwsbrief 17-2013 punt 4)
Een volledig overzicht welke landen in welke categorie gaan vallen is digitaal beschikbaar.
Een aantal landen komt dus niet meer in aanmerking voor het APS zoals Argentinië, Brazilië,
Uruguay, Rusland, Maleisië, Kazachstan etc.
12. DE KOECE (KOREA ECONOMIC COUNSIL IN EUROPE) BIEDT ZICH AAN.
Indien U met Zuid Korea zaken doet, is een contact wellicht nuttig aan te gaan. Ze geven publicaties
uit en stellen positions papers samen over vele onderwerpen.
Gegevens :
KOECE
Avenue Louise 165 B, B-1050 Brussels , Belgie. Tel +32-2-639 0990
Secretaris General: Mr Moonkoo Hur.
13. VRIJHANDELSZONE IN SHANGHAI (ZIE NIEUWSBRIEF 17-2013 PUNT 1)
Volgens de laatste info hebben reeds 1900 ondernemingen zich laten inschrijven voor deze zone.
(bron : German/Chinese organisation).

14. VALUTA’S.
Bron: Internet site XE.com d.d. 29 oktober 2013.
Euro 1,00 =
Bangladesh Taka
BDT 106.610
Japan Yen
China Yuan
CNY 8.38287
Pakistan Rupee
Engels Pond
GBP 0.855423
Thailand Baht
Hongkong Dollar
HKD 10.6692
Turkije Lira
India Rupee
INR
84.4604
Ver.Staten Dollar
Indonesie Rupiah
IDR
14,958.95
Vietnam Dong
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JPY
134.418
PKR
146.715
THB
42.7277
TRY
2.74105
USD 1.37635
VND 29,011.63

