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1E VERKIEZINGSPROGRAMMA 2021 UITGANGSPUNTEN BESTUUR VIVO.
Het Bestuur heeft een aantal kernpunten geformuleerd welke aan de Politieke Partijen
door O.N.L. zullen worden gepresenteerd.
a/. Beperkte transparantie in de keten volgens de regels OESO. Geen verdere prijsgave
van bedrijfsgevoelige informatie. De SER wenst meer transparantie waaraan wij niet
wensen te voldoen.
b/. Einde van het verpandingsverbod. Wetgeving in zicht. Belangrijk welke sancties,
indien een afnemer dit zou voorschrijven in zijn condities.
c/. Beperking van de macht van Equity fondsen, welke grootbedrijven leegzuigen door te
hoge management fees en enorme hoge renten. De continuiteit van deze bedrijven komt
daardoor in gevaar door deze onzinnige financiering. (HEMA drama).
d/. Oneerlijke concurrentie bij invoer door o.m. Alibaba. De Chineze overheid subsidieert
de vrachtkosten uit het Verre Oosten, geen inachtneming van Reach voorschriften,geen
social compliance, geen invoerheffingen op kleine zendingen, geen BTW. Kortom een
unfaire import welke ten koste gaat van de regulaire importeur. Aanpak dringend vereist.
Brussel gaat valse concurrentie Chinese staatsbedrijven te lijf. De Commissie van de EU
zal scherper moeten toezien op alle overheidssteun voor bedrijven buiten de EU. (F.D.18
jun i 2020) met name bij overnames van bedrijven.
e/.Betalingstermijnen wettelijk reduceren tot 30 dagen. Geen afwijkingen hiervan moet
in toekomst mogelijk zijn. Wetsvoorstel in de maak.
f./ Europese, g e e n Nederlandse aanpak, voor de rechten van de bewoners van HONG
KONG. De zojuist vandaag ingevoerde ondemocratische Chineze veiligheidswet voor HK
zorgt voor een exodus van jongere mensen. Het voortbestaan van HK staat op het spel.
2e FTA ( = FREE TRADE AGREEMENT) TUSSSEN DE EU EN VIETNAM.
Deze overeenkomst gaat per 1 augustus 2020 nu definitief in. Houdt rekening dat de
afbouw van invoerrechtenvrije textiel en kleding wordt uitgesmeerd tot zelfs 7 jaar.
Zogenaamde zeer gevoelige producten hebben een langere afbouw van rechten. Info
verder bij het secretariaat.

3e ONTWERPBESLUIT VERBOD VAN GEBRUIK WEGWERP-PRODUCTEN UIT KUNSTSTOF
VAN HET MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT.
Het EU Besluit treedt op 3 juli 2021 in werking en betreft:
1/. Kunststofproducten voor eenmalig gebruik katoenen wattenstaafjes, bestek,
Borden, rietjes, roerstaafjes, ballonstokjes, ballonnen, maandverbanden, tampons,
Inbrenghulzen voor tampons, vochtige doekjes, tabaksproducten met filters, losse filters
voor gebruik in combinatie met tabaksproducten, Eenpersoonsvoedselverpakkingen,
drinkbekers, drankverpakkingen en drankflessen incl. doppen en deksels van max 3 liter,
lichte plastic draagtassen,
To-Go verpakkingen, zakjes en wikkels;
2/. Kunststofhoudend vistuig,
3/. Producten gemaakt van oxo-degradeerbare kunststoffen
N.B. Niet vermeld wordt verpakkingen voor eenmalig gebruik voor textiel en andere
producten.
Indien op- of aanmerkingen dienen deze voor 9 augustus 2020 kenbaar gemaakt
worden.
4e CBI MARKET INFORMATION NEWSLETTER JUNI 2020.
Markt verkenningen voor o.a home decoration en Home textiles, candles, ceramic
dinnerware, vases, decorative lighting, notebooks, office and schoolbags, garden
furniture, travel accessories made of textiles, vases.
CBI rvo.nl@nieuwsservice-rvo.nl
5e KENNISINSTUTUUT DUURZAAM VERPAKKEN NIEUWSFLITS JUNI 2020.
Informatie over herbruikbare verpakkingen etc .info@kidv.nl
6e BANGLADESH WORDT GETROFFEN DOOR DE TERUGGANG VAN AFZET VAN TEXTIEL
EN KLEDING.
De export bedraagt voor 84% uit textiel ( US $ 40 Miljard ) .
6e OVERLEG TUSSEN CHINA EN DE E.U OP EEN DOOD SPOOR.
Teveel discussie en geen overeenstemming over de agenda 2025.
Punten o.a. De Hong Kong Politiek, Mensenrechten, Staatssteun bij export,
Staatsinmenging bij overnames van ondernemingen in Europa, de informatie over
gezondheidszorg in China etc.
Veel kritiek uit Brussel en geen signaal van samenwerking in de videoconferentie met
o..a President Xi Jinping en EU chief Ursula von der Leyen.
Export EU naar China in 2019 :Mrd Euro 200 en import EU uit China Mrd Euro 362.
7e VRIJHANDELSHAVEN EILAND HAINAN WORDT EEN ZWAARTEPUNT
President Xi Jinping meldt dat in 2025 het gehele eIland Hainan een vrijhandels haven
zal worden.

8e HOFFMANN TIPS # 240- JUNI 2020
Veel werken op afstand door de Corona veroorzaakt ook integriteitsrisico’s zoals fraude,
diefstal, verduistering, corruptie en belangenverstrengeling.
Stijging in cybercrime met name phishing.
Mail to info@hoffmann.nl en vragen naar Hoffmann Tips 240
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