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1.VERVALLEN VAN INVOERRECHTEN (WAIVER) VOOR PAKISTISTAN?
Volgens de laatste informatie heeft het Europees Parlement zich nog niet akkoord verklaard
met het voorstel tot kwijtschelding van invoerrechten voor een bepaald aantal textielproducten.
(deels met quota’s).
Het E.P. heeft aanpassingen gemaakt,welke door de Europese Ministerraad moeten worden
geaccepteerd.
Dus nog geen groen licht voorlopig.
2. REIS NAAR MYANMAR EIND VAN HET JAAR 2012.
In vervolg op deze aankondiging, wordt door de I.L.O. in juni een beoordeling opnieuw gemaakt
of Myanmar in aanmerking zal komen voor het GSP. (dwangarbeid) Indien de uitslag positief
zou zijn, zal de EBA clausule worden toegepast. M.a.w.een 0% tarief voor invoerrechten zoals
voor Bangladesh.
Producten: textiel, aardewerk, leder en lederwaren, schoenen, houtwerk enz.
De heer Gerard Vaandrager van het NCH, die het land reeds eerder heeft bezocht, zou bij
interesse een groep van onze leden verder willen inlichten over de huidige stand van zaken.
Graag Uw reactie.
3. NIEUWE GSP PER JANUARI 2014.
De race voor de wijzigingen is vrijwel gelopen. De 48 allerarmste landen blijven de 0%
behouden (de EBA landen). Het totaal aantal landen die voor GSP in aanmerking komen wordt
gereduceerd van ca 160 tot 80 landen.
Deze landen worden naar verwachting in april 2012 reeds bekend gemaakt .
De graduatie wordt voor alle producten verhoogd tot 17,5% en voor textiel tot 14,5%.
Dit betekent dat de preferenties komen te vervallen indien de totale invoer in de EU wordt
overschreden, voor een bepaalde productcategorie met 17,5 resp 14,5%.
De vereenvoudiging van de oorsprongregels is per 1 januari 2011 reeds van kracht en een
sterke verbetering.
4. OVERZICHT VAN ALLE ANTIDUMPING MAATREGELEN, ONDERZOEKINGEN EN
HERZIENINGEN DOOR DE COMMISSIE PER 21 MAART 2012.
Dit overzicht is op te vragen bij het secretariaat. Het aantal antidumpingzaken neemt nog
steeds toe. De Europese industrie hangt bij de Europese Commissie eerder aan de bel en heeft
daar een gewillig oor. Het ingestelde AD onderzoek naar porselein en aardewerk uit China
zal in november a..s. tot een beslissing komen of er een voorlopig AD zal worden ingesteld.
Een percentage van 50% circuleert reeds in Brussel als gerucht.
De Commissie is nu bezig om de procedures van de antidumping te moderniseren.
Met name de termijnen van indiening van de gegevens aan de Commissie zal worden herzien
alsmede een aantal andere praktische punten. Hierover later in het jaar meer informatie. Er
wordt veel meer transparantie verlangd en ook de berekeningen van de AD rechten zijn aan
veel kritiek onderhevig.
5. EXPORTVERBOD VAN KATOEN UIT INDIA.
Deze maatregel wordt gedeeltelijk herzien door dat reeds afgegeven exportvergunningen
geldig blijven. Nieuwe aanvragen zijn voorlopig echter niet mogelijk.

6. VRIJWARINGSMAATREGELEN VAN TEXTIEL EN KLEDING IN TURKIJE.
De invoer wordt met vrijwaringrechten belast en wel naar land van oorsprong en herkomst.
Landen als Egypte en Syrië, Marokko, Tunesië etc hebben een 0% regeling.
De laag ontwikkelde landen (LLDC’S), ontwikkelingslanden en andere landen hebben telkens
een ander en hoger tarief. Een beslissing in de Official Journal van maart 2011 genomen door
de Turkse Ministerraad is beschikbaar.
7. DEFINITIEF AD RECHT VOOR FOTOPAPIER UIT CHINA.
Per 23 maart 2012 is een definitief antidumpingrecht ingesteld voor fotopapier uit China (HS
codes 37031010-9010) voor 19,4%.
8. VRIJWARINGSMAATREGEL KATOENEN TEXTIEL EGYPTE.
Per 23 februari 2012 wordt een 10% invoerrecht geheven voor de invoer van Codes
5208/9/10/12/ en 5408,5512/3/4/5/6 in Egypte. (er bestaat een minimum)
De economie van Egypte staat er momenteel niet goed voor en verdere invoerbeperkingen
worden verwacht.
9. DE ECHA PUBLICEERT EEN INFORMATIE OVER DE SHVC (SUBSTANCES OF VERY HIGH
CONCERN).
Van de importeur wordt verwacht dat hij volledig op de hoogte is van de eisen welke in dit
verband worden gesteld.
De webstite die is te raadplegen:
http://echa.europa.eu/web/quest/information-on-chemicals/candidate-list-substances-in-articles
10. TERUGVORDERING VAN BUITENLANDSE BTW.
In een rapportage van het FD wordt aandacht gegeven van de problemen bij de
terugvordering. Het BTW adviesbureau VATit (Directeur de heer Gidi Marcuszower) in
Amstelveen, tel 020-4263710 verleent hulp bij gerezen problemen .
Het artikel in het FD is te lezen in het FD van 23 maart 2012 pagina 10.
11. BSCI NIEUWS NUMMER 62 VAN MAART 2012.
Het nummer is digitaal beschikbaar. Er is een Nederlandse website opgesteld.
www.bsci-nl.org
12. JAARPLAN NEDERLANDSE VOEDSEL EN WARENAUTORITEIT (NVWA).
Met een brief van 12 maart 2012 ontvingen we dit jaarplan. Op Pagina 40 en volgende
wordt ingegaan over de import van goederen en de nieuwe procedures daarvan.
Het gaat hier over Productveiligheid rubriek 2.3.
Op te vragen bij P.Nanhekhan, tel: 088-223 33 33
13. BOMBESTENDIGE BOXERSHORTS IN AFGHANISTAN.
Amerikaanse militairen worden uitgerust met kevlar-ondergoed ter bescherming van het
onderlijf (FD van 10 maart 2012).
14. NTCC UPDATE THAILAND OP 2 APRIL 2012.
Het NCH organiseert tezamen met de Thaise Ambassade op maandag 2 april 2012 een
meeting 400 years Thai-Dutch Trade Relations. (15.30-18.00 uur) Deze vindt plaats in het
Consulaat op de Herengracht 444, 1017 BZ AMSTERDAM.
Registratie zonder kosten via NCH Extranet. philleveld@nchnl.nl en tel 070-3441581.
15. VALUTA’S.
Bron: Internet site XE.com d.d. 14 maart 2012.
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