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1. MADE-IN LABEL VOORLOPIG VAN DE BAAN.
De Commissie heeft van de Europese Raad het verzoek gekregen om voor 30
September 2013 met een effectieve beoordeling te komen naar de uitvoerbaarheid van
het land van oorsprong etikettering. Bont, lederen en veren producten zouden in de
wetgeving worden meegenomen in de voorschriften en met name als niet-textiel
moeten worden aangegeven.
Uiteindelijk hebben onder meer onze acties om deze kostprijs verhogende en nul
toegevoegde waarde actie resultaat geboekt. Tot einde 2013 in ieder geval geen made
in label.
2. HERVORMING VAN HET GSP SYSTEEM VOORGESTELD.
Met een persbericht van 10 mei 2011 stelt de Commissie voor om het systeem GSP te
gaan hervormen. Het aantal landen welke in toekomst kunnen profiteren van GSP, wordt
verlaagd van 176 tot ca 80 landen. (Details nog onbekend)
Het GSP+ wordt versoepeld tot een 2% drempel in plaats van een 1% waardoor de
toegang tot GSP+ wordt vergroot. Pakistan zou in toekomst hiervoor in aanmerking
kunnen komen (dus 0% invoerrechten).
De huidige GSP blijft tot einde 2013 overeind. Het nieuwe systeem wordt dus pas op 1
januari 2014 geldig.
In de komende tijd zullen we aandacht geven aan alle onderdelen van het GSP en
overleg in Brussel plegen over zo nodige aanpassingen.
Het 113 pagina’s tellende voorstel is digitaal op te vragen bij het secretariaat.
3. EUROPESE COMMISSIE ONDERZOEKT HET GEBRUIK VAN DRAAGTASSEN UIT
KUNSTSTOFFEN.
Het onderzoek is gestart om na te gaan of er een verbod van deze draagtassen kan
worden ingevoerd en daarvoor in de plaats snel afbreekbare materialen te gaan
promoten.
4. ONDERZOEK VAN ANTIDUMPING EN ANTISUBSIDIE VAN ROESTVRIJ STALEN
BEVESTIGINGONDERDELEN UIT INDIA. (SCHROEVEN ETC)
Pb EU C 142 van 13 mei 2011 vermeldt de opening van dit onderzoek.
Het gaat om de CN codes 7318/1210-1410-1530-1551-1561-1570.
5. INTERPRETATIE VAN DE SPEELGOEDRICHTLIJN 2009/48/EG.
De Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit geeft in een duidelijk overzicht, antwoord op
gestelde vragen vanuit de importeurskant. U kunt deze informatie digitaal opvragen bij
het secretariaat. Vragen als wat moet er in de technische documentatie staan en wie
moeten daarover kunnen beschikken etc etc. worden hierin beantwoord.
6. DE NIEUWE REGELS VAN INCOTERMS 2010.
In deze nieuwe uitgave zijn toegevoegd als leveringscondities;
DAT = delivered at terminal en DAP = delivered at place.
Lees incoterms@2010 voor verdere details.

7. RAPPORT CAPTURED IN COTTON OVER KINDER- EN DWANGARBEID IN DE ZUID
INDIASE TEXTIEL INDUSTRIE. (Tamil Nadu)
Zojuist is een publicatie verschenen van SOMO en de Landelijke India Werkgroep die
een aanklacht indienen over onder meer de kasteloze (Sumangali) meisjes.
Het rapport kunt U downloaden: http://www.indianet.nl/pbl10520.html
We hebben de informatie voorgelegd aan BSCI Brussel .
Betrokken importeurs dienen in ieder geval kennis te nemen van dit rapport.
Eventuele opmerkingen kunt U aan ons richten, omdat we een direct contact
onderhouden met Gerard Ooms. (Voorzitter LIW). De Volkskrant van 20 mei schreef
hierover.
8. VERGADERING VAN HET MINISTERIE VAN VWS OVER KEUKENGEREI.
(ZIE OOK NIEUWSBRIEF 07/2011 PUNT 4)
Deze wordt gehouden op woensdag 25 mei a.s om 14.00 uur in de Charybdiszaal
Parnassusplein 5 in Den Haag. Aanmelden bij de heer B.J.Beer, tel: 070-340 7127.
Afgelopen week werd een info-ochtend door de NVWA gehouden over de strenge
toepassing van de controle, de hoge kosten en de zeer korte duur van introductie op 1
juli 2011. Deelname onder opgave van Lid VIVO en brief VWS van 18 mei 2011.
9. VERHOGING VAN CONTAINERTARIEVEN AZIE-EUROPA
Volgens meerdere rederijen zouden de tarieven met 15 tot 20 % omhoog gaan met
ingang van 1 juni 2011 ondanks voldoende ruimte aanbod.
Houdt U de vinger aan de pols bij Uw eigen vervoeder.
10. RENTESTIJGINGEN EN INFLATIE IN VIETNAM.
De rente met een looptijd van 3 jaar is inmiddels gestegen tot ca 15% en de inflatie tot
17,5%. Uiteraard in de locale valuta de Dong. (VND)
Voorts zal op 23 juni een briefing plaatsvinden van de laatste missie naar
Vietnam. Aanvang 15.00 uur (Info van de NVCC).
Programma en plaats van de meeting volgt nog.
11. MYANMAR INFORMATIE-MIDDAG 14.30-18.00 UUR.
Deze wordt op 6 juni 2011 gehouden en georganiseerd door de NCH.
Plaats Juliana van Stolberglaan 148 Den Haag.
Vanwege de economische sancties (VN en EU) tegen dit land, is de bijeenkomst
Opmerkelijk. Gaan de panelen schuiven of schuiven de panelen.
Reeds langere tijd bestaat er oppositie tegen de sancties welke slechts armoede
bevorderend zouden gaan werken. Bovendien zijn landen als China, India, Thailand etc
zeer actief in het zakendoen met Myanmar.
De Ambassadeur de heer U Thant Kyaw zal aanwezig zijn.
Voorzitter de heer Gerard Vaandrager (Directeur NCH)
Aanmelden tel 070-344 15 81 (Patty Hilleveld) en email: philleveld@nchnl.nl
12. WIJZIGINGEN IN DE ANTIDUMPING TARIEVEN PLASTIK ZAKKEN EN TASSEN UIT
CHINA. (CN CODES 3923)
Op de goederen van exporteur Xiamen Xingxia Polymers zal vanaf 21 augustus 2010
28,8% antidumping geheven worden, dus met terugwerkende kracht.
PB EU blad L131/7 op te vragen bij het secretariaat.
13. MEETING CHINA JILIN BUSINESS FORUM OP 14 JUNI 2011 IN WORLD FORUM
CURCHILLPLEIN 10 DEN HAAG.09.30-15.00 UUR
Jilin ligt in het Noorden van China en het centrum van de Noord-Oost Asian
economische area en centrum van de auto industrie.
Ca 100 ondernemingen zijn aanwezig.
Verdere info bij Eileen Chang, tel: 070-3441556 en ezhang@nchnl.nl
14. MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN DE MODERNISERING VAN DE
NEDERLANDSE DIPLOMATIE.

Met een brief van 8 april 2011 worden de veranderingen aangegeven in de buitenlandse
vestigingen. Met name wordt een consulaat-generaal in West China geopend.
Daarnaast worden de NBSO’s (Nederlandse support bureaux) in vele landen sterker
ondersteund tot promotie van het zakendoen aldaar. Meer gericht naar zakendoen en
minder naar diplomatieke activiteiten.
De brief van Minister U.Rosenthal kan worden opgevraagd
Opgave van alle NBSO kantoren op de website terug te vinden
( www.minbuza.nl)
15. MOND OP MOND RECLAME VAN ONZE VIVO LEDEN.
Brengt U onze nieuwsbrieven bij andere importeurs onder hun aandacht.
We ontvangen graag nieuwe leden, die van onze organisatie voor weinig geld lid kunnen
worden.
16. VALUTA’S.
Bron: Internet site XE.com d.d.
Euro 1= Bangladesh Taka
China Yuan
Engels Pond
Hongkong Dollar
India Rupee
Indonesie Rupiah

24 mei 2011
BDT 103.354
CNY 9.16023
GBP 0.872600
HKD 10.9560
INR
63.6923
IDR
12,074.81
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Japan Yen
Pakistan Rupee
Thailand Baht
Turkije Lira
Ver.Staten Dollar
Vietnam Dong

JPY
115.255
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THB 42.8192
TRY 2.25610
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