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1. OVERLIJDEN VAN BESTUURSLID JAN DIRK KNOL.
Hierbij berichten we dat op 27 maart j.l. het bestuurslid Jan Dirk Knol van de NVG en
Handelsplatform zeer plotseling is komen te overlijden. Het Bestuur genoot van hem een
grote steun in haar vele activiteiten en lijdt een zeer gevoelig verlies door zijn heengaan.
Het VIVO Bestuur heeft aan de familie haar medeleven betuigd.
2. MADE IN LABELS VOOR TEXTIELPRODUKTEN.
Het Internal Market Committee van de Europese Unie heeft in een pers release
aangekondigd dat voor geïmporteerde textielproducten in toekomst een made in label
verplicht wordt gesteld. De tekst kan in elke taal van de lidstaten worden gebruikt.
Tevens wordt een labeling verplicht voor animal-derived materials.
De MEP stemming luidde: 30 voor, 2 tegen en 4 onthoudingen.
De conclusie kan niet anders zijn dat het EU parlement in haar eigen politieke luchtbel
leeft en de werkelijkheid van alle dag heeft verloren.
Voor producten gemaakt uit leder, textiel en plastic wordt het een ingewikkelde vorm
van labeling, welke natuurlijk op de schouders van de importeur wordt gelegd.
Het persbericht kan worden opgevraagd.
3. IMPORTCONTROLE OP KEUKENGEREI UIT CHINA EN HONG KONG.
Vanaf 1 juli 2011 zal de importeur verplicht zijn twee dagen vóór inklaring een verklaring
over te leggen aan de douane, waarin wordt bevestigd dat aan de eisen van
aromatische amines en formaldehyde is voldaan. Het betreft goederen vallende onder
CN code ex 3241000.
4. ANTIDUMPING ONDERZOEK NAAR COMPRESSOREN UIT CHINA.
Pb C 98 van 30 maart 2011 vermeldt de instelling van antidumping op bepaalde
compressoren uit China. Deze moeten maximaal een volumestroom van 2m3
per minuut opwekken. (CN codes 8414 4010/8022/8028/8051).
Het onderzoek houdt verband met het aflopen van de antidumping van afgelopen jaar.
5. VRIJWARINGSMAATREGELEN IN TURKIJE.
A/. Een nieuwe maatregel per 31 maart 2011 is ingesteld door de Turkse regering voor
koffers, handtassen, enz. (CN code 4202). De datum van invoering van de heffing is
onbekend. De maatregel luidt US$ 2,70 per stuk met een maximum van US$ 4,25 per
stuk.
B/. Een nieuwe maatregel per 24 maart 2011 voor de CN codes 51, 52, 54, 55, 61, 62
(stoffen en kleding) welke per 24 juli 2011 van kracht wordt.
Voor geïnteresseerden kunnen verdere details worden opgevraagd, voor zover we in
staat zijn deze van de Turkse autoriteiten te kunnen verkrijgen.
6. INVOER VAN JAPANSE LEVENSMIDDELEN UIT JAPAN.
Vanaf 27 maart 2011 geldt een extra controle voor voedingsmiddelen uit Japan
vanwege de ramp bij de Fukushima kerncentrales. Voorlopig geldt dit niet voor non-food
producten.

7. INVOER VAN VLAKBEELDSCHERMEN PER EINDE JUNI 2011.
Volgens een beslissing van de WTO in Geneve, moet de Europese Commissie per einde
juni 2011 de invoer van vlakbeeld TV’s enz. zonder invoerrechten de E.U laten
binnenkomen. Tot nu toe geldt een invoerrecht van 14%.
8. DAGELIJKSE PROBLEMEN IN BANGLADESH.
Doordat de beurs in Bangladesh in elkaar is gezakt, hebben vele Bengaalse banken
financiële problemen om haar verplichtingen na te komen. Daardoor hebben ook vele
producenten aldaar problemen om hun financiering rond te krijgen.
De afgifte van GSP certificaten door het EPB in Dhaka vindt nog steeds plaats door een
omslachtige wijze van werken waardoor de exporteur veel tijd verliest met het verkrijgen
van de nodige GSP papieren. Een automatisering in het systeem is noodzakelijk
geworden.
Verdere vragen kunt U richten aan ons bestuurslid Jeroen van Elk in Dhaka.
(email: jvanelk@biqs-bd.com )
9. ECONOMIE VAN VIETNAM.
De inflatie is tot 15% gestegen en met name de energieprijzen zijn daar het slachtoffer
van. De Dong heeft een devaluatie 8,5% ondergaan t.o.v. de US$.
Het Bruto Nationaal Product (GDP) is in het eerste kwartaal 2011 met ca 5,5% gestegen.
(verwacht werd 7,3%).
De haven bij Ho Chi Minh City wordt enorm uitgebreid met grote investeringen waardoor
in toekomst de grootste containerboten Vietnam kunnen aandoen.
Vietnam lijdt aan een tekort aan energie door de oververhitte economie met als gevolg
vele stroomonderbrekingen (black-outs).
Het land vraagt om grote investeringen om haar economie verder snel te ontwikkelen.
Seminar OUTSOURCING & VIETNAM op 21 april a.s in het NCH auditorium,
Juliana van Stolberglaan 148, Den Haag. Verdere vragen en opgave tot deelneming bij
de heer Gerwin de Boer van het NVCC. Email: gdeboer@nchnl.nl en tel 070-3441592.
10. VRIJHANDELSVERDRAG EUROPESE UNIE MET ZUID KOREA.
Beschikbaar is een quick reading guide welke in 15 hoofdstukken de belangrijkste
elementen van dit verdrag verduidelijkt. Het verdrag gaat in de zomer van 2011 in
werking.
Vele industriële producten zijn per 1 juli 2011 vrijgesteld van invoerrechten. Een apart
protocol is opgenomen inzake de regels van oorsprong.
Op te vragen bij het secretariaat.
11. CHINA HEARING OP 14 APRIL 2011 BIJ HET VNO-NCW DEN HAAG.
Van 15.00-18.00 uur zal een hoorzitting gehouden worden over de huidige
ontwikkelingen in China, georganiseerd door VNO-NCW, MKB en het Ministerie van
E.L.en I.
Aanmelden bij mevrouw Josee Deyl: deyl@vno-ncw.nl en tel: 070-349 0323.
12. NETHERLANDS INDIA CHAMBER OF COMMERCE & TRADE.
Op dinsdag 12 april a.s. organiseert deze kamer een voorlichting over de ontwikkelingen
in India. De Burgemeester van Rotterdam, A.Aboutaleb, die kort geleden het land heeft
bezocht, zal onder meer het woord voeren. Samenkomst in de Burgerzaal van het
Stadhuis Rotterdam van 17.00-20.00 uur. Aanmelden bij de heer de Boer:
gdeboer@nchnl.nl en tel: 070-3441581.
13. BSCI ANNUAL REPORT 2009.
Deze is beschikbaar en opvraagbaar.
Door de grote toename van het aantal leden van BSCI is men bezig tot een
herstructurering van de relaties tussen de directie BSCI en haar leden. Eind mei 2011 zal
een extra meeting in Brussel plaatsvinden.

14. DE ROL VAN MEDEZEGGENSCHAP BIJ MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD
ONDERNEMEN.
Er is beschikbaar een eindrapport onderzoek van 2 februari 2011, uitgegeven door de
stichting MTO (Stichting Multi Nationale Ondernemingsradenoverleg).
Voor diegenen die betrokken zijn met het MVO, is de publicatie digitaal op te vragen,
deels in het Engels en deels in het Nederlands geschreven.
15. TEXTIEL RECYLING.
Onder leiding van LE&I, mevr. Hanneke de Brouw, is een werkgroep reeds meer dan een
jaar bezig om het recyclen van textiel naar een hoger niveau te brengen. Uiteraard is
medewerking en meer bewustwording van het publiek belangrijk.
Totaal versleten textiel, smerig met olie, verfvlekken etc, is onbruikbaar als 2nd hand
kleding en alleen te verwerken tot poetsdoek en geluidwerend materiaal voor bv de
auto-industrie.
Tevens kan textiel gerecycled worden tot draad, hoewel dit nog in de kinderschoenen
staat.
Importeurs staan aan het begin van iets, wat ooit een afvalproduct is.
Dutch Spirit brengt onder de naam My Choice, een collectie gefabriceerd van returnity®.
Om te voorkomen dat deze textiel wordt weggegooid, zit hier statiegeld op.
Graag zouden wij van U mogelijk andere ideeën horen om er voor te zorgen dat meer
afgedankte textiel hergebruikt gaat worden. Misschien een label met een duidelijke tekst
(goed voor het milieu en minder CO2?)
Voor de importeurs moeten wij voorkomen dat er een speciale heffing komt ter
financiering van een beter gebruik, administratiekosten etc.
Heeft U ideeën? Laat het ons weten.
16. AANMELDING NIEUWE LEDEN
Als nieuw lid heeft zich aangemeld:
Maryvo International b.v.
Importeur van heren- dames- en kindertextiel, schoenen, sportartikelen, speelgoed,
elektronica, tuinmeubelen, kampeerartikelen, tenten uit China, Taiwan, Hongkong en
Pakistan.
Aantal werknemers: 10
Eventuele bezwaren tegen dit lidmaatschap dienen overeenkomstig het huishoudelijk
reglement, binnen 4 weken ter kennisgeving aan het secretariaat te worden gebracht.
19. VALUTA’S.
Bron: Internet site XE.com d.d.
Euro 1= Bangladesh Taka
China Yuan
Engels Pond
Hongkong Dollar
India Rupee
Indonesie Rupiah

23 maart 2011
BDT 103.257
CNY 9.31267
GBP 0.870974
HKD 11.0661
INR
60.7103
IDR
12,395.20

David van Huiden / Evert v w Hamstra

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

JPY
114.980
PKR 121.054
THB 43.0002
TRY 2.21825
USD 1.41973
VND 29,623.07

