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Alle genoemde publicatiebladen zijn te vinden op het internet. http://eur-lex.europa.eu
1. VERLENGING ANTIDUMPING VOOR FIETSEN EN ONDERDELEN UIT CHINA.
De commissie heeft een verzoek ontvangen van de EMBA (European Bicycle
Manufacturers Association) tot verlenging van de antidumpingmaatregelen welke op 15
juli gaan aflopen. Tijdens dit 15 maanden durende onderzoek zullen de AD rechten
onverminderd van kracht blijven.
Vietnam is hiervan uitgesloten en voor dit land zullen de AD rechten per 15 juli komen te
vervallen.
2. OPENING VAN EEN ANTIDUMPING ONDERZOEK VOOR KERAMISCHE TEGELS.
De commissie heeft per 21 juni 2010 aangekondigd een onderzoek in te stellen op
dumping van keramische tegels uit China (CN codes 6907 en 6908 en verdere
onderafdelingen).
3. ECHA STELT VOOR OM ACHT NIEUWE SUBSTANTIES IN REACH OP TE NEMEN.
De SVHC (substances very high concern) zal 8 nieuwe substanties gaan opnemen. Het
gaat om Trichloroethylene, boric acid, disodium tetraborate, anhydrous, tetraboron
disodium heptaoxide, hydrate, sodium chromate, potassium chromate, ammonium
dichromate, en potassium dichromate.
Voorheen waren reeds 38 stoffen als zodanig in deze lijst opgenomen, welke dus een
concentratie van niet meer dan 0.1% (w/w) mogen bevatten.
4. BSCI NIEUWBRIEF NUMMER 43 VAN JUNI 2010.
Deze brief is bij het secretariaat op te vragen. Het jaarlijkse rapport van BSCI 2009 is te
downloaden op www.bsci-eu.org Het thema kinderarbeid blijft veel aandacht vragen, in
nieuwe handelsovereenkomsten. Een teruggang kan niet worden vastgesteld en
vertoont eerder een stabiliteit. Een teleurstellende ontwikkeling dus.
5. BRIEF VAN VNO-NCW OVER INKOOPMACHT BIJ HET GROOTWINKELBEDRIJF.
In een brief aan het Ministerie van E.Z. wordt verder ingegaan over het probleem van de
inkoopmacht bij het grootwinkelbedrijf. Er blijft de vraag bestaan of voor een vrijwillige
gedragscode een draagvlak aanwezig is.
De brief is als kopie op te vragen.
6. ARBEIDSONRUST IN BANGLADESH OVER HET MINIMUMLOON.
Ons bestuurslid Jeroen van Elk bericht ons vanuit Dhaka dat er de laatset tijd veel
arbeidsonrust bestaat over de minimumlonen. Veel stakingen, sluiten van fabrieken,
veel protesterende arbeiders in de straten en confrontatie met de politie.
Het huidige minimumloon van Taka 1.662,50 met een inflatie van 15% zou veel te laag
zijn. Er zou Taka 5.000 geëist worden. De regering gaat voor einde juli een voorstel op
tafel leggen met een herziene loonvergoeding en verbeterde loonschalen.
7. UITGEWERKTE SPEELGOEDRICHTLIJN VAN DE EUROPESE COMMISSIE.
Sinds 1 juni 2010 bestaat er “an explanatory guidance”document, watals aanvulling
moet dienen voor de speelgoedrichtlijn uit 2009 nummer 48/EC. Het document is
beschikbaar op de volgende link:

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/files/tsd explanatory guidance document
en.pdf en bestaat uit niet minder dan 157 pagina’s.
Nog steeds is het wachten op de voorbeelden van een technisch dossier,wat in de
toekomst wordt vereist bij de invoer van speelgoedartikelen. De definitieve introductie
van de wetgeving is 20 juli 2011.
8. JAARRAPPORT FTA BRUSSEL 2009-2010.
De publicatie is per 16 juni 2010 bij het secretariaat beschikbaar en bevat een overzicht
van de meest voorkomende importproblemen van het laatste jaar.
9. RAPPORT OVER DE B2B (GROOTHANDEL) IN NEDERLAND EN DE DRIE
SCANDINAVISCHE LANDEN VAN JUNI 2010.
Het Oxford research heeft deze uitgave verzorgd en geeft een informatie over de b2b
zaken in deze vier landen waaronder Nederland. Onder meer worden de Nederlandse
bedrijven Kersten BV en Fleura -Metz bv genoemd.
Verkrijgbaar bij het secretariaat.
10. INFORMATIEMAP HOFFMANN BEDRIJFSRECHERCHE IN ALMERE.
We ontvingen van de operationeel directeur J.M.Th. Meekel een keurige informatiemap
over fraude, interne diefstal, verzuimfraude, steekpenningen, risico inventarisatie etc.
U kunt deze opvragen bij Hoffmann Bedrijfsrecherche BV, tel 036-5233000 en email
info@hoffmann-srm.nl
11. VALUTABEHEER EN VALUTA-RISICOSPREIDING.
De grote schommelingen in de huidige valutaverhoudingen Euro-US$ en US$-Chinese
Yuan, dwingt iedere importeur tot een goede inschatting te maken over de lopende
risico’s. Zelfs wordt een pariteit US$ 1.00 = € 1.00 in de toekomst niet als ondenkbaar
gedacht.
12. TEKORT AAN ZEECONTAINERS WERELDWIJD.
Door het onvoorziene herstel van de wereldhandel in 2010 is er een tekort aan
containers. Oorzaken onder meer: gestopt met investeringen in nieuwe containers,
langzamer varen van de containerschepen, containers staan langer in de Europese
havens door de groeiende export naar het Verre Oosten. (Info FD en Dynamar Alkmaar).
13. VUVUZELA EN HET MERKENRECHT.
Volgens Zacco Shieldmark merkenbureau Amsterdam, kan geen merkenrecht worden
opgeëist, omdat voor een muziekinstrument op de generieke naam Vuvuzela dit niet
wordt toegelaten. Overigens is er nog de vraag of het om een speelgoed of om een
muziekinstrument gaat.
Het geluid kan oplopen tot 127 decibellen en is dat toelaatbaar voor de
volksgezondheid?
14. ENTRY VISUM CHINA.
De afdeling visum afgifte van de Chinese ambassade, is de laatste tijd overbelast. Een
groeiend aantal reisbureaus organiseert reizen naar China, zodanig dat zij met kratten vol
voor de afgifte loketten staan. Momenteel kunnen wij U niet beter aanraden, dan echt vroeg
voor de deur te gaan staan, die om 9.00 uur opengaat, of om via Hongkong te reizen, waar
nog redelijk snel een visum bij China Travel Service wordt afgegeven. Ook aan de grens bij
Shenzhen wordt relatief eenvoudig een visum verkregen.
Via de Chinese ambassade proberen wij voor dit probleem voor ons zakenmensen, een
oplossing te vinden. Heeft U ook problemen ondervonden, (ook voor het verkrijgen van visa
voor een ander verre oosten land), laat het ons dan even weten.
15. VALUTA’S
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Euro 1= Bangladesh Taka
BDT 85.1369
China Yuan
CNY 8.32864
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Thailand Baht
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THB 39.7879
TRY 1.94721
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