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1. ARBEIDS ONRUST IN BANGLADESH DUURT VOORT
Ons Bestuurslid Jeroen van Elk In Dacca meldt dat de onrust onder de werk(st)ers in de
vele kledingfabrieken aldaar voortduurt. Vele stakingen omdat de vakbonden hogere
minimumlonen verlangen. De fabrikanten zijn terughoudend nieuwe orders te
accepteren vanwege de onzekerheden van prijs en levertijden.
2. HEROPENING VAN NIEUW ONDERZOEK VAN DUMPING GIETSTUKKEN UIT CHINA.
Pb EU C 203 van 27 juli 2010 vermeldt dat de Commissie een nieuw onderzoek gaat
instellen naar dumping van gietijzeren stukken uit China. CN codes 7325 -1050, 1092,
1099, 9910.
De bestaande antidumpingrechten blijven dus bestaan zo lang het onderzoek niet is
beëindigd.
3. INSTELLING VAN TWEE WERKGROEPEN GEGASTE CONTAINERS
De NEN in Delft heeft onlangs twee werkgroepen ingesteld, die vooral de techniek van
gasmetingen moeten gaan beoordelen. De bedoeling is dat er een zogenaamde NEN
norm kan worden vastgesteld. Omdat het probleem vooral voorkomt bij containers uit
het Verre Oosten zal Evert van Woudenberg Hamstra zitting nemen in deze
werkgroepen. Hij heeft reeds ervaring met het werken van een bestaand comité binnen
VNO-NCW.
4. ONDERSTEUNING VAN ONZE SCHOLEN IN MADURAI EN KEELA ERAL (INDIA)
Enkele jaren geleden is met veel steun de aankoop van een schoolbus voor Madurai tot
stand gekomen. Deze bus rijdt met veel succes de kinderen van en naar de school.
Momenteel is er een grote vraag naar een nieuwe bus voor de school in Keela Eral voor
de kinderen uit Ottappidaram, Panchalamkurichi en andere dorpen in de omgeving.
Er wordt op gerekend dat we in de komende tijd onze steun aan deze projecten zullen
handhaven. Voorts zullen we proberen meer publiciteit te geven aan het nu reeds
jarenlang lopende project om juist het succes van kleinschaligheid te demonstreren.
Het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking bleek kort geleden niet van deze
projecten op de hoogte te zijn.
5. BRIEF VAN ONZE MINISTER VAN ECONOMISCH ZAKEN AAN DE VIVO.
Mevrouw Maria J.A. van der Hoeven bericht ons met een brief van 3 augustus 2010, dat
zij rechtstreeks of via de NVG zal informeren over alle lopende actiepunten zoals
internationale handel, regeldruk, financiering, duurzaamheid en fiscaliteit.
Dit naar aanleiding van een gesprek met haar einde juni 2010 op het Ministerie van E.Z.
De nieuwe Minister van E.Z.,die binnenkort zal aantreden, zullen we aan deze brief
moeten houden, om het overleg niet te laten verzanden.
6. WERKGROEP TEXTIELRECYCLING
Deze heeft op 15 juli j.l. een eindrapport opgesteld “kwaliteit van textiel in restafval”.
Een uitvoerige rapportage met vele aanbevelingen, conclusies, vaststellingen etc..
Onder textiel wordt in het rapport verstaan: kleding, bedrijfskleding, interieurtextiel en
huishoudelijke textiel en geen technisch textiel en tapijt.

Het rapport is digitaal op te vragen bij het secretariaat.
7. OPRICHTING VAN HONG KONG KAMER VAN KOOPHANDEL NEDERLAND
Op 1 juli j.l. is deze kamer officieel opgericht gedurende een receptie op het floating
restaurant Sea Palace in Amsterdam. Directeur George Ammerlaan, die tevens het
secretariaat van de NHKS zal blijven bekleden. Adres: Strekkerweg 75, 1033 DA
Amsterdam, Tel 020-7600336,email: secretariat@nhks.nl en website: www.nhks.nl
8. BYOUX FASHION JEWELLERY & ACCESSORIES FAIR IN CEBU VAN 18-20
SEPTEMBER 2010
Van de handelsafdeling van de Filippijnen in Rotterdam ontvingen we een
deelnemerslijst met 38 namen, adressen, email, telefoon en andere details. Op te
vragen bij het secretariaat.
9. CHINA YIWU INTERNATIONAL COMMODITIES FAIR VAN 21-25 OKTOBER 2010.
Van de Chinese Ambassade in Wassenaar ontvingen we een aantal invitaties met visa
aanvraagformulieren. De beurs exposeert vooral “daily commodities”, en zou de
grootste beurs op dit gebied zijn. Oppervlakte 120.000 m2 met 5000 stands. Yiwu ligt
per auto ca 1 uur van Hangzhou, 2½ uur van Shanghai, 1½ uur van Ningbo. Ook prima
met de Chinese spoorwegen te bereiken vanuit de grote Chinese steden Guangzhou,
Beijing etc.
Informatie bij het secretariaat.
10. ASIAWORLD–EXPO HONG KONG FOR BABY AND CHILDREN PRODUCTS VAN 2023 OKTOBER 2010.
Verdere informatie bij de Hongkong Kamer van Koophandel in Amsterdam.
11. NOORD KOREA WENST HAAR SCHULDEN AF TE BETALEN MET GINSENG.
De schulden welke Noord Korea heeft te voldoen aan de Tsjechen wegens leveringen
van zware machines wenst dit land te voldoen met Ginseng in plaats van harde valuta’s.
Het land kampt met gebrek aan buitenlandse valuta’s.
(Info The Financial Times van 11 augustus 2010)
12. CHINA’S HANDELS OVERSCHOT IN JULI 2010 US$ 28,7 MILJARD .
Terwijl de Chinese Yuan vrijwel onveranderd 6,8 tegen de US$ noteert, wordt het
importeren uit China wegens gebrek aan arbeidskrachten, hogere grondstofprijzen,
hogere vrachtprijzen er niet eenvoudiger op. Langere levertijden en vertragingen bij
aflevering.
13. GEVOLGEN VAN DE ZWARE REGENVAL IN CHINA EN ANDERE AZIATISCHE
LANDEN.
Het optreden van meeldauw in lederen producten en schoenen is zeer groot vanwege
de extreme regenval in de laatste tijd, gepaard met hoge temperaturen. Extra aandacht
schenken aan deze schimmel!. Het gebruik van het middel biocide DMFU
(dimethylfumaraat) is door de EU sinds 17 maart 2009 verboden.
14. 3E QUASIA TE HOUDEN IN DELFT OP DONDERDAG 9 SEPTEMBER 2010.
Het NCH organiseert in het China hotel, Kleveringweg 11 te Delft, een zakenplatform
over het thema “communicatie met Aziatische landen”. Een viertal sprekers belichten
diverse uitgangspunten van hun visies.
Start om 16.00 uur tot 18.00 uur. Kosten €n 15.00. Aanmelden bij Eileen Zhang van NCH,
tel: 070-3441556 en email: ezhang@nchnl.nl
15. NANOTECHNOLOGIE
Van het VNO-NCW ontvingen wij het verzoek mee te helpen het investeringsklimaat voor
nanotechnologie in Nederland gunstig te houden. Momenteel zijn er ca 170 producten
op de markt die Nano-deeltjes bevatten. Nano-deeltjes worden hoofdzakelijk tot op
heden in cosmetica, reinigingsmiddelen en biocides gebruikt. Voor special doeleinden

wordt nanotechnologie gebruikt om textiel producten met biociden te behandelen. Het
gehele rapport van VNO-NCW sturen wij U graag op verzoek toe.
16. VALUTA’S
Bron: Internet site XE.com d.d.
Euro 1= Bangladesh Taka
China Yuan
Engels Pond
Hongkong Dollar
India Rupee
Indonesie Rupiah

16 augustus 2010
BDT 89.1415
CNY 8.72165
GBP 0.822132
HKD 9.96181
INR
60.0077
IDR
11,488.50
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Japan Yen
Pakistan Rupee
Thailand Baht
Turkije Lira
Ver.Staten Dollar
Vietnam Dong

JPY
109.774
PKR 109.797
THB 40.8025
TRY 1.93855
USD 1.28164
VND 24,630.75

