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1. EUROPESE WETGEVING LATE BETALINGEN DEFINITIEF.
De Eerste Kamer heeft inmiddels het wetsvoorstel van late betalingen goedgekeurd. In januari 2013 zal
het in de Staatscourant worden gepubliceerd.
De termijnen voor overheden geldt 30 dagen en voor B2B wordt het 60 dagen.
Ons Bestuurslid Huub van Dongen was aanwezig bij het informatie-seminar in Den Haag op 5
november 2012.
Beschikbaar en opvraagbaar is het persbericht van de Europese Commissie, evenals verder
voorlichtingsmateriaal. (Was reeds beschikbaar tijdens de ledenvergadering op 29 november j.l.).
2. TEXTIEL QUOTA’S VOOR NOORD KOREA EN BELARUS.
In PB EU L 336 van 8 december 2012 worden de quota’s voor het jaar 2013 vastgelegd. Met name
hebben we reeds eerder geattendeerd op de textielimport uit Noord Korea.
3. VRIJHANDELSAKKOORD TUSSEN EU EN VIETNAM IN WORDING.
De handel met Vietnam is in sterk stijgende lijn (2011 volume 18 miljard Euro).
De verwachting is dat einde 2014 een akkoord op tafel kan liggen waarin o.a. de invoerrechten zullen
worden verlaagd.
FTA in Brussel heeft een position paper opgesteld, wat kan worden opgevraagd.
4. DEFINITIEF ANTIDUMPINGRECHT VOOR ZEEMLEDER UIT CHINA.
PB EU L 334 van 6 december 2012 vermeldt dat een onveranderd antidumpingrecht blijft bestaan. Dit
hangt samen met een nieuw onderzoek naar antidumping.
5. VERVALLEN VAN ANTIDUMPING RECHTEN VOOR NIET-NAVULBARE ZAKGASAANSTEKERS MET
VUURSTEENTJE UIT CHINA EN VIETNAM.
PB EU C 382 van 12 december 2012 en PB EU L 340 van 13 december 2012 vermelden het vervallen
van de antidumpingrechten uit China en uit Vietnam.
Zoals bekend was sprake van overlading van goederen uit China via Vietnam naar Europa om de
antidumping te sparen.
6. MYANMAR (BIRMA) NOG NIET ZEKER VAN GSP PREFERENCES MET 0% INVOERRECHTEN.
Volgens de laatste informatie ligt het Europese Parlement dwars met het toekennen van deze
preferentie. Het parlement is sceptisch op de toepassing van de internationale arbeidsvoorwaarden.
(ILO Agreement on forced labour).
Een verder besluit kan niet eerder dan einde maart 2013 worden verwacht.
7. CLASSIFICATIE VAN VERSCHILLENDE PRODUCTEN NAAR CN CODES
A/. Een fiets met drie wielen (zogenaamde handbike) naar cn 87120070 met 15% rechten
B/. Een bloemenkrans van kunstbloemen met meerdere kleuren naar 67029000 met 4,7% rechten.
C/. Een kleine textielopbergtas naar cn 63079010 met 12% rechten.
Zie verder EU PB L 337 van 11 december 2012 en verder EU PB L 331 en L 333 van 1 en 5 december
2012 voor andere specificaties.
8. INVOER VAN MONSTERS VOOR HET VERKRIJGEN VAN ORDERS.

Volgens de Douanekamer van het gerechtshof van Amsterdam van 1 november 2012 heeft het Hof het
hogere beroep afgewezen om monsters voor vrijstelling van invoerrechten in aanmerking te laten
komen. Uitsluitend monsters van onbeduidende waarde zouden in aanmerking kunnen komen voor een
invoerrechten vrije invoer.
Een teleurstellende uitspraak welke voor de importeur nadelige gevolgen zal hebben.
Documentatie is op te vragen bij het secretariaat.
9. TOENEMENDE DUITSE KOOPKRACHT IN 2013.
Volgens informatie van het GFK (GESELLSCHAFT FUER KONSUMFORSCHUNG) van 12 december 2012
heeft de doorsnee Duitse consument in 2013 Euro 554 meer uit te geven dan in het jaar 2012. Voor
een EU land een bijzondere prognose.
10. SAMENWERKING TUSSEN OLAF EN BANGLADESH EPB.
In een memorandum of understanding is op 10 december 2012 een overeenkomst ondertekend
tussen OLAF (Europese organisatie welke bedrog van invoer bestrijdt) en het Bangladesh Export
Promotion Bureau. Blijkbaar is een behoefte aan een dergelijke verdrag. Details kunnen worden
opgevraagd.
11. TAIWAN TEXTIELPRODUKTIE IS STERK GESTEGEN.
Door grote investeringen en modernisering van de productie van milieuvriendelijke en technisch
hoogstaande garens zal de export in 2012 tot ca US$ 14 miljard stijgen.
12. NIEUWE PUBLICATIES.
Beschikbaar :
Chinese Economic Newsletter van december 2012
BSCI News no 69 van november 2012
13. BESTUURSWISSELING BIJ MODINT (PERSBERICHT ALPHONS SCHOUTEN)
De huidige Directeur Han Bekke van Modint zal op 14 maart 2013 worden voorgedragen als nieuwe
Voorzitter Modint en zal gelijkertijd aftreden als Directeur.
De nieuwe Directeur Modint wordt de Heer Patric Hanselman.
14. BESTSELLER “THE END OF CHEAP CHINA.ECONOMIC AND CULTURAL TRENDS THAT WILL DISRUPT
THE WORLD”.(2012)
Auteur: Shaun Rein. Deze Amerikaan wonende in Shanghai is consultant van grote Amerikaanse
bedrijven.
15. NIEUWS BANGLADESH
Ons bestuurslid Jeroen van Elk, woonachtig in Bangladesh, meldt het volgende:
Quote
In Bangladesh staat dit nieuws minder in de krant dan in Nederland.
Op dit moment gaat veel aandacht na de stakingen die afgelopen week bijna om de dag
plaatsvinden door de politieke oppositie partijen.
In Bangladesh is er een enorme onderscheidendheid qua niveau fabrieken en daarnaast is de
Bengaalse mentaliteit van de fabriekseigenaren/ overheid anders dan in China. Door de aandacht en
druk vanuit Europa heeft de prime minister de families van de overledenen werknemers een
financiële compensatie beloofd van +/- E 6000,- per persoon.
Zonder druk vanuit de westerse bedrijven zou er minder gebeurd zijn en helaas is een mensenleven
weinig waard in Bangladesh zeker als je kijkt naar de lokale bedrijven in de bouw, steenfabrieken,
etc. Andere fabriekseigenaren die ik hiervoor gesproken heb doen er ook erg laconiek over en de
eigenaar van deze fabriek zal feitelijk waarschijnlijk nooit gestraft worden.
De fabrieken waar dit soort bedrijven als C&A, Hema, etc produceren zijn binnen Bangladesh vaak
nog de betere, goed georganiseerde fabrieken die de mensen op tijd betaald en zich ook goed
houden aan de secundaire arbeidsvoorwaarden. Merendeel van de fabrieken hebben een heel andere
status en belangrijkste taak ligt hier, onder druk van Europa, aan de lokale overheid om hier
stappen in te ondernemen.

Voor de buitenwereld zullen er zeker beloftes gedaan worden, zeker ook als er een delegatie vanuit
Nederland zal afreizen, maar of dit op de lange duur daadwerkelijk ook effectieve veranderingen
teweeg brengt op korte termijn betwijfel ik.
Idem blijft natuurlijk gelden bijvoorbeeld voor zaken zoals kinderarbeid, kinderen kan je verplichten
te weigeren uit de fabrieken, maar dan zou je ook voor de nazorg moeten regelen zodat ze niet op
straat belanden in minder plezierige beroepen waar geen enkele controle meer is.
Feitelijk pakken dit soort zaken anders uit omdat er naar mijn mening niet nagedacht wordt over de
gevolgen rekening houdend met het onder ontwikkelde land Bangladesh ipv de situatie in Europa als
basis en vergelijkingsmateriaal te nemen.
Organisatie die controleren zijn vaak erg beïnvloedbaar, zie ook onderstaande artikel wat ik door
gestuurd kreeg en let wel dit zijn alle vooraanstaande bedrijven.
Het belangrijkste blijft dat de fabriekseigenaren, overheid het juiste beleid nablijven streven.
Discussie die ik vaak heb met NGO's als ILO, Unicef, etc met als oplossing van hun kant om een
hogere prijs te betalen wat alle problemen op zou lossen is erg kort door de bocht en werkt
averechts. De enige die hier beter van wordt is de eigenaar en verandert in de meeste gevallen niks
aan de situatie naar mijn mening.
Daarom zou de discussie inderdaad gevoerd moeten worden van overheid tot overheid en daarbij is
de vraag welke verantwoordelijkheid ligt bij de importerende bedrijven. Inspectie's zijn
momentopname en vaak ook nog verwacht en gepland, in de drukke productie periode's is het
inderdaad vaak schrikbarend hoe onveilig de situatie in een fabriek is als er brand zou uit breken. Dit
geldt vaak voor vele niveau's fabrieken zeker als deze onverwacht bezocht worden.
Unquote
Quote
Stakingen zijn politiek gemotiveerd.
Eind 2013 verkiezingen in Bangladesh, normaliter neemt er gedurende de verkiezingsperiode een
interim regering plaats. Alleen de huidige regering heeft deze regels veranderd, waardoor er extra
oppositie gevoerd wordt en dit begint nu al in extreme vormen.
Op dagen van stakingen is er nagenoeg geen transport en ligt zakelijk veel stil helaas, dus kost veel
tijd en brengt veel schade/ vertragingen.
Grote kans zoals altijd dat de BNP nu aan de macht komt ipv de huidige paartijd Awami league,
dezer wisselen elkaar standaard om de 4 jaar af. Vandaar dat er veel belangrijk issue's ook vooruit
worden geschoven. Zaken die je met de huidige regering doet kunnen snel weer teniet gedaan
worden in een land als Bangladesh tijdens de nieuwe regering.
Hierdoor verdwijnt de aandacht van zaken mbt de brand en veiligheid in fabrieken snel weer naar de
achtergrond.
Veiligheid is inderdaad niet duur, maar blijft een probleem. Vanwege prijs gaat er veel naar
Bangladesh maar heel veel vindt ook weer in sub-contract fabrieken plaats waar men zich aan
weinig regels houdt. Er wordt veel vanuit klanten uit Europa geëist omdat dit van ze verwacht wordt
door de overheden, maar daadwerkelijk actie vinden vaak weinig plaats.
Hopelijk zal Bangladesh zich op den duur ook positief ontwikkelen, belangrijk voor zo'n land, maar
de regering, geen corruptie, belang om de bevolking te ontwikkelen voorop zijn erg belangrijk om dit
uiteindelijk te realiseren.
15. LEDENNIEUWS.
Adreswijziging:
BPC Amstersfoort b.v. heeft een naamswijziging ondergaan en is verhuisd:
Tumble ’N Dry b.v.
Johan van Hasseltweg 27
1021 KN Amsterdam
Tel.nr. voorlopig ongewijzigd: 033-4544344
Haans Lifestyle, straatnaam is veranderd naar
Rosa Castellanosstraat 1
5032 MG Tilburg.
Opzegging Lidmaatschap:

N-Joy Fashion Internationaal b.v. heeft per 31 december haar lidmaatschap opgezegd.
16. VALUTA’S.
Bron: Internet site XE.com d.d. 18 december 2012.
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