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1e

DE SPECIALE STATUS VAN HONG KONG IN DISCUSSIE.

De Amerikaanse President Trump schort de speciale status van Hong Kong op, omdat de
stad niet meer onafhankelijk genoeg is van China.Een land met twee systemen sedert
1997, wordt vervangen door e e n systeem met e e n land. De gevolgen zijn o.a.
invoering van een visumplicht, vervallen van zeer lage invoerrechten visa versa H.K. en
USA., vervallen van een belangrijke zakenhub in het Verre Oosten o.a.naar China.
2e TEXTIELRECYCLING LOOPT VAST DOOR CORONA
Door massale wegdoen van overtollige kleding wordt onstaat een opstopping in de
opslagloodsen van Leger des Heils, Sympany etc mede doordat gerecycled textiel
momenteel moeilijk naar het buitenland kan worden geexporteerd.
De fast Fashion heeft natuurlijk ook een invloed van de grote hoeveelheden wegdoen van
kleding uit de kledingkasten.Het Centraal Planbureau heeft in 2019 reeds een onderzoek
gepleegd naar de stroom van kleding. ( zie F.D . van 27 mei 2020 met een uitvoerige
analyse).
3e NEDERLANDSE GARANTIEREGELING VERKRIJGT DE GOEDKEURING VAN DE
EUROPESE COMMISSIE VOOR DE KREDIETVERZEKERAARS.
Coface,Atradius,Euler Hermes etc verkrijgen een goede steun van de overheid om het
MKB in haar moeilijke omstandigheden een extra hulp te bieden.De formule luidt dat
10% van de eerste schades voor rekening van de kredietverzekeraars komen en 90%
voor de Staat.
Zie de bijlage van Modint Credit & Finance van 26 mei 2020.(Corona Desk).
4e ONTSLAGBOETE BIJ ONTSLAG VAN MEER DAN 20 ONTSLAGEN BLIJFT BESTAAN .
De maximale steun van vaste lasten wordt Euro 50.000 ipv 20.000. Het noodpakket gaat
4 ipv drie maanden duren tot 1 oktober 2020. Het noodpakket met details kan worden
opgevraagd en is ook beschikbaar bij de redactie van de Ondernemer van 28 mei 2020
onder het hoofd Corona.
Het VNO-NCW van 28 mei 2020 meldt verblijd te zijn met verlenging en verbetering
noodpakket Coronacrisis.( Nieuwsbrief VNO-NCW ) Zie info@info.vno-ncw.nl)
5e FOLLOW-UP CEO WEBINAR ON BUYING PRACTICES IN TIMES OF CORONA
RECORDING & PPT’S.PLANNED FOLLOW –OP WEBINAR.
Als bijlage kan men van de statement kennis nemen. Binnen het Bestuur VIVO
beoordeelt men dat de traditionele importeur deze boodschap niet nodig heeft en het
veelal voor het grootwinkelbedrijf bestemd is.

6e IMPUT TE LEVEREN VOOR HET VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN POLITIEKE PARTIJEN.
Deze vraag is breed uitgemeten van links naar rechts. Graag van alle Leden ideeen
doormailen over alles wat maar ons raakt als importeur.(ook belastingen)
aan het Bestuur van de VIVO. Antwoord graag voor maandag 8 juni 2020.
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