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1e

SAMENVATTING VAN BESTUURSVERGADERING VIVO VAN 18 JANUARI 2020
a> transparantie: Het Bestuur gaat ervan uit dat er aan transparantie duidelijke
grenzen zijn.De importeur heeft geen enkele behoefte openheid van zaken te
geven van zijn marktkennis en productie informatie. De SER (heer Wintermans)
staat er juist wel op dat openheid op dit terrein wordt verstrekt door de importeur.
Wetgeving zal waarschijnlijk de eindoplossing worden. Het Bestuur zal in de
komende tijd dus haar accenten gaan leggen op de politiek om de belangen voor
het MKB zeker te stellen. Een tijd- en energieconsumerende activiteit. Een plan
van aanpak, tezamen met ONL, zal worden opgesteld.
b> Misbruik van het merkenrecht in China. Veel misbruik door opsporing van fouten
in de merken registratie. De douane geeft dan de goederen slechts vrij door
aanbetaling van een fee. Gevolg dat het merk wordt opgegeven om vermijding
van telkens rechten te moeten betalen.
c> Export financiering door de Chineze overheid. Deze is opgezet als een soort
verzekering voor elke chineze exporteur.De importeur wordt hierbij in het nadeel
gesteld. De Chineze overheid ondersteunt het streven om rechtstreeks aan de
Europese consument te leveren en de tussenhandel uit te schakelen.
d> Verkopen via internet. Via Alibaba, aliexpress etc. wordt massaal alle Europese
wetgeving ontdoken met support van de chinese overheid. De Europese douane
zou handhaving sterker in haar programma moet opnemen en controle moeten
uitoefenen op BTW, te lage vrachttarieven door subsidie door de chineze overhead
etc. De importeur heeft het nakijken door oneerlijke concurrentie.
Deze thema’s zullen aan de leden van de Europese Commissie en
Europarlementariers worden voorgelegd o.m. met steun van ONL. Ook DG trade
en DG internal market zullen worden gecontacteerd. Duitsland zal van 1 juli 2020
het voorzitterschap gaan leiden en is bezig met het opstellen van van hun
agenda.

2E CONTACT MET PRESIDENT BGMEA (=BANGLADESH GARMENT MANUAFCTURERS
ASSOCIATION) MEVROUW RUBANA IN BRUSSEL.
Hoofdpunt is dat er meerdere audits voor hetzelfde doel moeten worden
ondergaan. VIVO is sterke voorstander dat er 1 basis audit zou moeten komen,
welke alle partijen moeten erkennen. Kostenbesparing en tijdsbesparing tot
gevolg.

3e

KOSTEN OVER BENODIGDE EXPERTIZE IN HET KADER VAN REACH.
Exporteurs en fabriekanten ontvangen subsidie voor de gemaakte kosten.
De importeur zou dezelfde subsidie moeten ontvangen.ONL zal deze zaak
aankaarten bij ECHA.
Contact ook : http://echa.europa.eu/nl/subscribe
http://echa.europa.eu/nl/support

4e

GEVOLGEN VAN DE CORONAVIRUS VOOR DE IMPORTHANDEL UIT CHINA
Door de verlenging van de Chineze nieuwsjaars vakanties tot nu toe, zijn de
gevolgen nog moeilijk te overzien. De steeds strengere beperkingen van de
Chineze Regering inzake het lokale transport, is moeilijk anders te verwachten
dan dat de productie moeizaam weer op gang zal komen. Bovendien zijn de
transporten naar de zeehavens stagnerende. Transport per trein zou nog niet zijn
stil gelegd. Luchtverkeer zeer schaars.
Vroegtijdige vrachtreserveringen wordt
door Schenker aangeraden. Productieverlegging naar andere landen is zeker te
overwegen indien de situatie niet snel verbetert.

5e

CBI MARKET INFORMATION NEWSLETTER JANUARI 2020 .
Deze is beschikbaar onder rvo.nl@nieuwsservice –rvo.nl.
CBI is aanwezig op de ITB Berlijn van 4-8 maart 2020 hall 4.1b/233

6e

AKKOORD DOOR HET EUROPESE PARLEMENT OVER HET EU-VIETNAM AGREEMENT.
Op 20 januari 2020 is het free trade agreement ondertekend. (29 voor, 6 tegen
en 5 onthoudingen.) Nodig is nu het akkoord van de EU Ministerraad, goedkeuring
van alle lidstaten.

7e DOUANE HANDELSAKKOORD EU-SINGAPORE ( IMPORT EURO 3,9 MILJARD EN
EXPORT EURO 5,3 MILJARD NEDERLAND!) Cijfers van 2018.
De ECHO van januari 2020 bericht dat de invoerrechten in Singapore geheel zijn
afgeschaft en de EU op de meeste producten ( 80%) uit Singapore vervallen.Ook
handelsbelemmeringen zijn weggenomen waaronder elektronische apparaten,
farmaceutica, medische apparatuur en hernieuwbare energie. Aanvullende
informatie is beschikbaar onder handelsbelemmeringen@minbuza.nl. De
verordening, besluit en mededelingen kunnen worden opgevraagd.
8e

TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF DETAILHANDEL NEDERLAND -31 JANUARI 2020
Digitaal beschikbaar en opvraagbaar bij het secretariaat.

9e

OKO-TEX MET ALLE NIEUWE VOORSCHRIFTEN BESCHIKBAAR NU IN HET ENGELS.
Vanaf 1 april 2020 zijn alle maatregelen van kracht.Digitaal opvraagbaar.

10e Agenda van alle Europese feestdagen 2020 .
De lijst is digitaal opvraagbaar en is door de Europese Commissie samengesteld.
11e BANGLADESH ACCORD LOOPT IN MEI 2020 AF TE BESTAAN.
De RSC Sustainability Council zal de bewaking en toezicht overnemen.

12e EXPORT BABYKLEDING EN KLEDING EN LEDERWAREN NAAR JAPAN GESTEGEN
Sedert de FREE TRADE AGREEMENT vanaf 1 februari 2019 met Japan is de export
met 108,3% gestegen van babykleding,14% van lederwaren en 9% van kleding.
Persbericht kan worden opgevraagd.
13e ANTIDUMPING OP FIETSEN EN FIETS-ONDERDELEN UIT CHINA.
De Europese Commissie heeft de AD rechten uitgebreid voor de landen Indonesie,
Maleisie Sri Lanka, Tunesie, Cambodia, Pakistan, Philippijnen. De verordening kan
worden opgevraagd.
14e DE VEILIGHEIDS NORM VOOR KINDERKLEDING INZAKE KOORDEN EN BANDEN
WORDT HERZIEN.
Het gaat om de DIN EN 14682. Persbericht kan worden opgevraagd.
15E VEGETARISCH LEDER GESCHIKT VOOR DE PRODUCTIE VAN LEDERWAREN,
MEUBELS ETC.
Fashion United bericht dat “leder” uit de kaktus Nopal geschikt is te gebruiken.
Persbericht is opvraagbaar.
16e

GROTE REPUTATIE TOMMY HILFINGER VLAG .
Het Europese registratie bedrijf heeft twee logo’s met Dolce Gusto verhinderd de
vlag te gebruiken vanwege de hoge mate van herkenning.
Info van CHIEVER Amsterdam, de heer Bas Kist partner. www.Chiever.com

17e 0 % INVOERRECHTEN UIT CAMBODJA KOMEN TE VERVALLEN.( EVERYTHING BUT
ARMS EBA)
De EU-buitenland chef Borell bericht dat de vrije invoer uit Cambodja per 12
augustus 2020 voor vele textielproducten ,schoenen en suiker zal geheel komen
te vervallen. Het besluit heeft te maken met de politieke onderdrukking welke
reeds jaren voorduurt. De gedeeltelijke intrekking ( 20%) kan nog komen te
vervallen, indien verbetering van de mensenrechten drastisch verbetert.
Goedkeuring wordt wel vereist door het Europese Parlement en de Europese
Raad.( info FD).
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