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1. ANTIDUMPING SCHOENEN UIT CHINA UIT VIETNAM EN UIT MACAO.
De antidumping voor schoenen uit China en uit Vietnam zal per 1 april 2011 tot een
einde komen. M.a.w. importen na deze datum zijn bevrijd van extra invoerrechten..
Nochtans is er een mogelijkheid dat de Commissie zelf tot een nieuw onderzoek van
antidumping kan komen. Voorts zullen de importen na 1 april a.s. extra worden bewaakt
en zou een safeguard maatregel bij sterk verhoogde importcijfers mogelijk zijn.
2. INVOER VAN GEWEVEN TEXTIELPRODUCTEN UIT BANGLADESH.
Van ons bestuurslid Jeroen van Elk in Dhaka ontvingen we de volgende documenten:
a/ brief van de BGMEA van 9 december 2010
b/ brief van de BGMEA van 18 november 2010
c/ Voorbeeld van een ingevuld GSP form A voor geweven textiel ondertekend in Dhaka
op 8 januari 2011 door het Export Bureau in Dhaka.
Uit deze informatie blijkt dat de gerezen problemen inzake geïmporteerde materialen
voor de productie van de baan zijn. De documentatie kan worden opgevraagd.
3. INVOER VAN PRODUCTEN UIT DE 49 LAAGST ONTWIKKELDE LANDEN, DE ZGN
LDC’S.
We wijzen de importeurs op de mogelijkheid om producten uit deze landen zonder
invoerrechten of met sterk verlaagde invoerrechten te importeren, mits aan de eisen van
het GSP form A volledig kan worden voldaan. De mogelijkheid bestaat dus vanaf 1
januari 2011 om ook geïmporteerde materialen te gebruiken ter aanwending voor de
productie. Indien U vragen hebt op dit terrein,wendt U zich tot het secretariaat.
4. INFORMATIE OVER DE NIEUWE SPEELGOEDRICHTLIJN.
De commissie heeft als verdere voorlichting in het Engels, Duits en Frans een publicatie
laten uitgaan. Deze is terug te vinden op de website van de Europese Commissie:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/quidance/index en.htm
Voorts vingen we van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit een mailinformatie over
mogelijke aanpassingen van de grenswaarden voor Arseen, Cadmium en Lood.
in mg/kg speelgoedmateriaal. Deze voorstellen liggen momenteel op de agenda van de
Commissie met de Lidstaten.
Het bericht van de NVWA in Den Haag kan worden opgevraagd..
5. TARIEVEN VERPAKKINGENBELASTING VOOR 2011 PER KG MATERIAAL.
Deze zijn nu bekend gemaakt en wijken nauwelijks af van de tartieven van 2010.
Beschikbaar bij het secretariaat.
6. EXTRA INVOERRECHTEN PREFERENTIES VOOR PAKISTAN.
Tot nu toe is er geen besluit in Brussel genomen betreffende de vele voorstellen. Het
Europese Parlement zal dinsdag 25 januari a.s volgens haar agenda verder beslissen of
en in welke mate men aan Pakistan tegemoet wenst te treden aan de moeilijke
economische situatie na de wateroverlast van afgelopen zomer 2010.

Ook de WTO zal uiteindelijk haar ok moeten geven. Zoals bekend is er vooral vanuit India
veel oppositie tegen deze eenzijdige handelsbegunstigde maatregelen. Helaas lijdt het
land sterk aan terrorisme en corruptie en heerst er grote armoede onder de grote
bevolking. De hoge voedselprijzen in de grote steden verergert dit aanzienlijk.
Verwacht mag worden dat begin februari 2011 een definitief besluit door de Commissie
kan worden genomen na maandenlange onderhandelingen.
7. KETENPROJECTGROEP TEXTIELINZAMELING.
Met bericht van 11 januari 2011 bericht de Koninklijke Vereniging voor afval- en
reinigingsmanagement dat men hard bezig is tot een verbetering te komen van de
textielinzameling. Een ketenoverleg heeft op 17 januari 2011 plaats gevonden ter
verdere ontwikkeling voor dit lastige project.
8. BEVEILIGING VOOR HET MKB VOOR HET JAAR 2011.
De overheid steunt dit jaar het MKB bij de verbetering van de veiligheid en heeft tien
miljoen euro ter beschikking gesteld. Het betreft vooral bedrijven met maximaal 5
vestigingen en elk maximaal 10 medewerkers.
Aanvraag subsidie bij het Agentschap NL vanaf 1 februari 2011.
In dit verband biedt zich aan: Totaal Beveiligingen B.V., Maanlander 45, Amersfoort,
Tel: 033-45 35 000 en email: info@totaalbeveiligen.nl en website:
www.totaalbeveiligen.nl
Voorts ontvingen we van Hoffmann interne bedrijfsbeveiliging een brochure 2011 met
praktische tips. Telefoon: 036- 52 33 000 en email: info@hoffmannBV.nl en
website www.hoffmannBV.nl
9. DE ZAKELIJKE MORES IN DUITSLAND 2011.
De publicatie is verkrijgbaar bij het Agentschap v an het Ministerie van E.L.I., Den Haag,
tel: 088- 602 86 86 en wereldzaken@info.agentschapnl.nl
10. RONDE TAFEL TAIWAN OP DINSDAG 25 JANUARI 2011.
Een voorlichtingsmiddag over de positie van Taiwan in de huidige snelle ontwikkelingen
met o.a. China en andere landen in het Verre Oosten. De JBC (Joint Business Council)
organiseert deze ronde tafel in Den Haag op 25 januari 2011 van 17.00-19.00 uur.
Adres: Juliana van Stolberglaan 148, op het NCH kantoor aldaar.
Aanmelden: Patty Hilleveld van het NCH (philleveld@nchnl.nl) en tel 070-3441581
of bij Secretaris JBC Taiwan (gdeboer@nchnl.nl) en tel 070-344 1592.
11. VIETNAMESE NIEUWSJAARSRECEPTIE OP DINSDAG 8 FEBRUARI 2011.
De Ambassadeur van Vietnam, Zijne Excellentie Huynh Minh Chinh en de voorzitter van
de NVCC (Netherlands Vietnam Chamber of Commerce) houden voor 2011 hun visies
en een terugblik op het afgelopen jaar.
De receptie wordt gehouden op het NCH kantoor in den Haag, Juliana van Stolberglaan
148. Aanmelden zie onder punt 10 (Taiwan ronde tafel).
12. ECONOMISCHE MISSIE NAAR VIETNAM VAN 26 MAART-2 APRIL 2011.
Onder leiding van Staatssecretaris Bleker zal deze missie worden uitgevoerd. Alhoewel
het accent gaat liggen op technologie, maritiem, olie en gas en transport signaleren we
deze reis naar Hanoi en naar Ho Chi Minh City.
Contacten leggen en bezoeken aan bedrijven etc ligt in de planning.
Verdere informatie:tel 088- 602 83 99 van NL EVD Internationaal.
Aanmelden voor 7 februari 2011: www.agentschapnl.nl/missies/vietnam
Kosten 950.= per bedrijf exclusief reis en verblijfkosten.
13. CHINEES NIEUWJAAR VIERING VAN DE NETHERLANDS HONG KONG SOCIETY.
Het diner wordt gehouden op vrijdag 11 februari 2011 in het Sea Palace,
Oosterdokskade 8 in Amsterdam vanaf 18.30 uur. Kosten 55,= p.p.
Aanmelden tel 020-7600335 en email secretariaat@nhks.nl

14. OPENING VAN EEN KANTOOR VAN DE ICBC BANK IN AMSTERDAM
De Chinese Industrial and Commercial Bank of China (de grootste bank ter wereld)
heeft op donderdag 20 januari in Amsterdam een kantoor geopend voor haar Chinese
klanten en voor Nederlandse ondernemingen die in China investeren. Daarvoor kwam de
president Jiang Jianqing naar de hoofdstad alwaar hij door o.a. Burgemeester Van der
Laan bij een receptie feestelijk werd ontvangen.
15. DE STERKE STIJGING VAN DE WERELD VOEDSEL PRIJZEN.
Deze veroorzaakt in vele arme landen grote onrust bij de bevolking aldaar. Niet alleen in
Tunesië, Algerije, Jordanië etc., maar tevens in de landen in het Verre Oosten zoals
China, Bangladesh, Cambodja, Indonesië, Vietnam etc.
Gevolg zal zijn sterk verhoogde lonen en dus ook verhoogde exportprijzen evenals
mogelijk problemen in de productie .
Houdt U sterk de vinger aan de pols en bekijk ook alternatieve markten voor Uw
producten.
16. SEMINAR THAILAND.
Donderdag 27 januari as is er een seminar over het image van Thailand bij Fox vakanties
te Nieuw Vennep, vanaf 15.30 uur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Patty
Hilleveld van het NCH: Philleveld@nchnl.nl , Tel: 070-3441581.
17. NIEUWJAARSRECEPTIE HKTDC.
Ter gelegenheid van het Chinees Nieuw Jaar, het jaar van het konijn, organiseert de
Hongkong Trade Development Council een Nieuwjaarsreceptie op donderdag 3 februari
as in Sociëteit De Witte in Den Haag, van 17.00 tot 20.00 uur.
U kunt zich aanmelden tot 27 januari bij George Ammerlaan, tel: 020-7600336.
18. VALUTA’S
Bron: Internet site XE.com d.d.
Euro 1= Bangladesh Taka
China Yuan
Engels Pond
Hongkong Dollar
India Rupee
Indonesie Rupiah

24 januari 2011
BDT 96.4486
CNY 8.92479
GBP 0.850361
HKD 10.5698
INR
61.8837
IDR
12,272.63

David van Huiden / Evert v w Hamstra

Japan Yen
Pakistan Rupee
Thailand Baht
Turkije Lira
Ver.Staten Dollar
Vietnam Dong

JPY
112.319
PKR 116.463
THB 41.9819
TRY 2.12351
USD 1.35391
VND 26,431.50

