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1e VOORSTELLEN AAN ONDERNEMERS VOOR DE TWEEDE LOCKDOWN HEDEN TE
LOODSEN.
Deze voorstellen zijn aan het einde van dit document ingevoegd
2E DE POSITIE VAN HET EQUITY FONDS IN DE FINANCIERING VAN BEDRIJVEN.
Er zijn in het verleden nogal wat slechte ervaringen opgedaan.
a/ het gekochte bedrijf dient een kredietwaardigheidstest ondergaan.
b/ het leeghalen door dividenden uit keren kan slechts indien crediteuren met 30 dagen
wordt betaald.
3e DIRECTE INVOER VIA DE FORWARDER DIE DE GOEDEREN IN NEDERLAND
AFHANDELT
Alibaba en unequal playing fields, invoerrechten,vrachtkosten,btw,controlekosten douane
etc . moeten door de consument volledig betaald worden ( drop-shipping ).
De forwarder is aansprakelijk voor de correcte gegevens die op de factuur staan.
4e NIEUW IMVO BELEID DOOR HET KABINET VERNIEUWD.
Voorheen slechts vrijwillige maatregelen ,worden nu ook verplichtende maatregelen
zoals een brede due diligence wetgeving ingevoerd.
Er worden zes voorwaarden opgesteld .
a.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
b.
negatieve gevolgen hiervan vast te stellen.
c.
de gevolgen onder b te stoppen, beperken of te voorkomen.
d.
practische gevolgen van beleid te monitoren.
e.
de gevolgen ervan te communiceren.
f.
herstelmaatregelen en inspanningsverplichtingen .
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (de Minister van Buitenlandse Handel Sigrid
A.M.Kaag) heeft in een brief aan de Tweede Kamer dd. 16 oktober 2020 met een
voorlichtingsbrochure onder de titel ‘VOORLICHTEN TOT VERPLICHTEN” een en ander
naar buiten gebracht.
Digitaal beschikbaar en opvraagbaar.

5e NIEUWE VOORZITTER VNO-NCW INGRID THIJSSEN REEDS IN FEBRUARI 2020
BENOEMD.
Aangetreden als opvolger van Hans de Boer in september zal ze veel vraagstukken
moeten oplossen. Zonder bedrijfsleven geen goede samenleving.
https://www.vno-ncw.nl/ingrid-thijssen-vraagstukken-wil-ik-echtoplossen?utm_source=ForumAlert&utm_campaign=nieuwsbrief&utm_med
6e ECONOMISCHE ONTWIKKELINGSZONE SHENZHEN GESTART 40 JAAR GELEDEN.
In een overzichtelijk artikel in het F.D. van 12 oktober 2020 over deze Zuid-Chinese stad
wordt geschetst deze stad als de techhub en het mekka voor de productie van
ledproducten.
7e NIEUWE PORTAL ACCESS2 MARKETS HELPT U BIJ INTERNATIONAAL ONDERNEMEN.
De Echo nieuwbrief van 14 oktober 2020 geeft aan de nieuwe entree van de E.U.
Side naar “ACCESS 2 Markets” is online.
8e ICC –WEBINAR DE CORONACRISIS EN DE DOUANE ,EFFECT OP DE INTERNATIONALE
HANDEL
Donderdag 4 november 2020 van 15.00-17.00 uur. Registreren via icc.nl
Kosten p.p. Euro 300.- excl btw.
9e Begrotingsbehandeling EZK ( ECONOMISCHE ZAKEN ) NOVEMBER 2020
Onze samenwerkingspartner ONL heeft een opstelling gemaakt voor het MKB.
De bijlage voegen we bij deze bij.
Per 1 juli 2021 wordt de terugbetalingstermijn van belastingen van 24 naar 36 maanden
verruimd. (motie VVD en D66) op verzoek van VNO-NCW en MKB.
10e INVOERING VAN NATIONALE VEILIGHEIDSWET IN HONG KONG.
Per 9 oktober 2020 heeft het kabinet besloten de export van militaire goederen
naar Hong Kong op gelijke wijze te beoordelen als naar China.Een duidelijke teken
van klimaatverandering tussen de E.U en Hong Kong.
11e VIJFJARENPLAN CHINA VAN 2021 TOT 2025.
HET PLAN ZAL IN MAART 2021 AAN HET PARTIJCONGRES AANGEBODEN WORDEN.
China wenst zich minder van de USA en van de E.U. afhankelijk te zijn en meer op
de binnenlandse vraag zich gaan richten.Persbericht is digitaal opvraagbaar.
China plant drie nieuwe vrijhandelszones in Beijing, Hunan, Anhui.
12e CORONACRISIS VERSNELT DE ROBOTISERING EN VERVANGT VELE
ARBEIDSPLAATSEN IN HET VERRE OOSTEN (HAVENARBEIDERS ETC )
Rapport van F.A.Z. (Frankfurter Algemeine Zeitung) van 24 oktober 2020.
Digitaal opvraagbaar.
13e VRIJHANDELSOVEREENKOMST TUSSEN JAPAN EN U.K.
De overeenkomst heeft dezelfde structuur als die van Japan en E.U.
Er wordt verwacht in Brussel dat de Brexit onderhandelingen voor einde van december
2020 tot een positief akkoord zal komen

14e INVOER VAN GOEDEREN IN DE E.U.VOLDOEN NIET AAN DE REACH EN CLP (=
VERPAKKING) VOORSCHRIFTEN.
Volgens persbericht van de ECHA in Helsinki voldoen vooral niet de normen voor
cadmium, nikkel en lood. Het bericht is digitaal opvraagbaar.
De ECHA ondersteunt het voorstel van Frankrijk en Zweden om ca 1000 huidgevoelige
stoffen in textiel, leder, kunstleder, bont te gaan beperken. Persbericht is digitaal aan te
vragen.
David van Huiden
Maurice Yocarini

ONL lanceert 10 voorstellen om ondernemers door de tweede lockdown heen te loodsen
De laatste persconferentie was weer een harde klap voor ondernemers in veel
sectoren. Het perspectief is voor velen onduidelijk en er is veel
onzekerheid over verschillende factoren zoals het personeel, de familie en
het betalen van de huur en de leveranciers. De persoonlijke situatie leidt
enorm onder deze crisis, ondernemers hebben veel stres en moeten ineens
omgaan met allerlei problemen waar zij zich eerder nooit druk over hebben
hoeven maken. Wij zijn met heel veel ondernemers in gesprek gegaan om te
kijken wat zij nodig hebben om door deze crisis door te komen en weer een
klein beetje licht door de tunnel te zien.
Er is haast geboden; ONL wil voorkomen dat veel ondernemers faillissement
moeten aanvragen en/of zelf onderuit gaan. Snelheid, duidelijkheid en
eerlijke communicatie zijn cruciaal om de overlevingskansen van bedrijven te
verbeteren, iedere dag telt voor ondernemers. Een stevig economisch
steunpakket in combinatie met een glasheldere routekaart die perspectief
biedt en oprechte aandacht voor de benarde positie waarin vele ondernemers
terecht zijn gekomen zijn cruciaal!
ONL lanceert daarom vandaag 10 voorstellen om ondernemers door de tweede
lockdown heen te loodsen.
* Zet niet alleen het bedrijf maar ook de persoonlijke situatie van de
ondernemer zelf centraal;
* Zet het huidige steun- en herstelpakket onverkort door tot 1 juli 2021;
* Sectorspecifieke maatregelen zijn noodzakelijk en breng deze zo snel
mogelijk in kaart;
* Compenseer ondernemers bij vertraging corona testcapaciteit;
* Voer pauze-faillissement (overbruggingsregeling) snel in en maak
stoppers-lening mogelijk;
* Onderzoek overlevingsprotocol per sector;
* Stel voorfinanciering van de transitievergoeding beschikbaar voor
(gezonde) bedrijven die moeten reorganiseren;
* Stel extra funding en steun non-bancaire financiers versneld beschikbaar;
* Faciliteer fiscale stimuleringsregelingen, zet in op
solvabiliteitsversterking MKB bedrijven;
* Introduceer Code of Conduct huurprijzen;
* Geef ondernemers ruim baan voor om- en bijscholing.
Wij blijven met ondernemers in gesprek om te kijken wat er nodig is om samen
door deze crisis te komen!
Lees hier hele manifest:
https://onl.nl/onl-ondernemersmanifest-voorstellen-om-ondernemers-door-de-tw
eede-lockdown-heen-te-loodsen/
Tevens kun je hier ook het fragment bij BNR terugluisteren waar Hans
aandacht geeft aan ons manifest:
https://www.bnr.nl/nieuws/economie/10423975/onl-laat-steunpakket-doorlopen-t
ot-juli-2021

