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1E DOUANEVERDRAG TUSSEN INDIA EN NEDERLAND.
Het verdag is door Staatssecretaris Snel in India kort geleden afgesloten. Het verstevigt de handel door
versoepeling van de douane faciliteiten en versnelling van afhandeling bij import en export. De Duitse
regeringheeft geen reden om een dergelijk verdrag te ondertekenen.
Het is een Nederlandse overeenkomst en dus geen Europese.
2e VERBOD VAN PLASTIC PRODUCTEN DOOR DE EUROPESE COMMISSIE .
Per 2021 geldt een verbod van distributie voor o.a plastic borden, wegwerpbestek, ballonstokken,
piepschuim voor verpakking, rietjes, wattenstaafjes etc. Het akkoord is afgesloten tussen de lidstaten,
Europees Parlement en Commissie.
De persmededeling van 19 december 2018 kan worden aangevraagd.,
3e CBI Market INFORMATION NEWSLETTER JANUARY 2019
U kunt direct contact opnemen met CBI,Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL DEN HAAG.
rvo.nl@nieuwsservice-rvo.nl
4e LOPENDE BELANGRIJKE ACTUELE THEMA’S VOOR DE IMPORTEUR OPGESTELD DOOR HET BESTUUR
V.I..V.O.
a/. Misbruik van de produktgegevens doordat de afnemer (lees klant) voordeel gaat trekken door de
fabrikant rechtstreeks te benaderen en de importeur buiten spel te zetten. Uiteraard een doodzonde.
Het is zaak dat de zogenaamde transparantie geen aanleiding kan worden dat de leverancier (lees de
importeur) grote schade gaat lijden.
b/. Wanpraktijken van oneigenlijke financiering. Er zijn vele gevallen bekend waarbij de onderneming in
handen valt van geldwolven. Met een dergelijke overname wordt de onderneming door
financieringsmaatschappijen het beleid volledig uit handen gegeven.
Veel te hoge rentebetalingen en absurde managementsfees etc.met als resultaat:
Nadelige gevolgen inzake het personeelbeleid,belastingafdracht,uitholling van de financiele positie van
het bedrijf en daardoor grotere onzekerheid over het voorbestaan van de onderneming.
Lees onder meer hierover het boek HEMA door Stefan Vermeulen.
ISBN 978 90 446 3689 5
Een duidelijke waarschuwing en een uitdaging voor de nieuwe eigenaar Marcel Boekhoorn.
c/.Eenzijdige verandering ( lees ongunstig ) van betalingsvoorwaarden op de rug van de leverancier (lees
de importeur).

d/ De inkoopmacht van het grootwinkelbedrijf. Het uitdelen van boete’s bij het niet nakomen van de
leveringvoorwaarden. De aanleveringsvoorwaardengeven voordurend veel discussies omdat aan de
condities onmogelijk kan worden voldaan.
Vele raakvlakken voor alle importeurs.
Er wordt nu overlegd met ONL hoe aan deze problemen oplossingen gevonden kunnen worden door o.m
strengere wetgeving.
Gepland is een meeting met de leden op 11 april 2019 van 11.00- 13.00 uur.
Noteer deze datum in Uw agenda.
5e CONVENANT DUURZAME KLEDING EN TEXTIEL VOOR HET MKB.
Velen wensen dit convenant niet te ondertekenen en verlangen van de SER betere garanties en grotere
bescherming van de belangen voor het MKB.
Hierover wordt onderhandeld.
6e VERVOER PER TREIN TUSSEN CHINA EN EUROPA IN 2018
In het afgelopen jaar is het transport met 72% toegenomen.Deze verbindingen bestaan nu tussen 56
Chinese steden en 49 Europese steden.
De persmededeling kan worden aangevraagd.
7e BANGLADESH –ACCORD WORDT TELKENS VERLENGD
De laatste termijn wordt nu 21 januari 2019. Er bestaan vele onzekerheden hoe het nu verder moet.
Een uitleg van Fashion United kan worden opgevraagd.
8e DE NIEUWE GROENE CHINESE ZIJDEROUTE
Deze route wenst China uit te breiden met Aziatische landen zoals India, Japan, Zuid Korea. Deze hebben
veel bezwaren tegen deze uitbreiding.
Beschikbaar is het voorstel bestaande uit 5 pagina’s en opvraagbaar.
9e VOLGENS FASHION UNITED ONTBREEKT HET AAN TRANSPARANTIE IN DE MODEBRANCHE.
Een groter deel van de bevolking verlangt meer informatie over milieu en met name over de productie
van milieuvriendelijke methoden en het ontbreken ervan bij de modeproductie.Persbericht kan worden
opgevraagd.
10e VRIJHANDELSOVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN VIETNAM.
Er bestaat een vertraging in de datum van inwerking treden. Een aantal leden van het Europees
Parlement verlangen een betere garantie van de mensenrechten. Men rekent dat het verdrag nu in de
herfst 2019 in werking zal gaan treden.
De export vanuit Vietnam in 2018 heeft een toename van ca 14%.
11e RAPPORTAGE 3 MAANDELIJKS OVER DE CHINESE PRODUCTIE.
De uitvoerige uitgave nummer 35 van Fung Business Intelligence is opvraagbaar. De economie van China
is in een tragere toename dan voorheen. Het handelsconflict met de USA zou daar aan debet zijn.Andere
landen zoals Cambodia profiteren daarvan
12e MARKTOEGANGSDAG VOOR TURKIJE, CHINA, EGYPTE, ALGERIJE & MAROKKO.
De VN0-NCW organiseert op woensdag 6 februari 2019 in de Malietoren van 13.00-17.00 uur een
discussiemiddag over de belemmeringen in de handel met deze landen.De Europese Commisisie zal
daarbij aanwezig zijn.

Toegang is gratis.Een borrel wordt aan de deelnemers aangeboden na afloop van de bijeenkomst.
Voor info en aanmelding: mvisser@vnoncw-mkb.nl Voertaal is Engels.
13e JAAROVERZICHT 2018 BEDRIJVENDYNAMIEK VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL
Het verslag is beschikbaar en opvraagbaar en bestaat uit 24 pagina’s
14e CHINEES NIEUWJAAR HET JAAR VAN DE VARKEN.
De 5e februari 2019 vieren de Chinezen hun nieuwsjaarsfeest,Deze duurt doorgaans twee weken.De
volksverhuizing start reeds veel eerder. Eet ter ere van het nieuwjaar de heerlijke nieuwjaarscake
niangao (nieuw en hoog), bestaande uit kleefrijst en zoetigheden.
David van Huiden
Maurice Yocarini

