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1. ANTIDUMPINGMAATREGELEN VOOR PRODUKTEN UIT CHINA
A) AIR-COMPRESSOREN CN 8414 4010/8022/8028/8051.
In Brussel wordt verwacht dat uiterlijk op 21 maart 2008 een definitief
antidumpingheffing wordt ingesteld, welke hoger dan 50% gaat bedragen. Er zou een
meerderheid bij de lidstaten bestaan, welke voor het instellen van antidumping gaan
stemmen. Er circuleert reeds een z.g. “shipment clause”, welke de invoer van drijvende
partijen moet gaan regelen.
B) Publicatieblad L 55 van 28 februari 2008 vermeldt dat het nader onderzoek naar het
antidumpingrecht op rijwielonderdelen is afgerond. De Commissie komt tot de conclusie dat
deze rechten van 48,5% moeten worden gehandhaafd omdat anders het risico van ontwijking
op antidumping voor complete fietsen niet kan worden gewaarborgd. Antidumpingrechten
(48,5%) voor fietsen en voor fietsonderdelen blijven dus tot 15 juli 2010 bestaan.
C) Publicatieblad C 43 van 16 februari 2008 inzake het onderzoek naar dumping op kaarsen
uit China (zie onze nieuwsbrief 04/2008) vermeldt onder meer dat voor een
prijsvergelijking naar Brazilië moet worden gekeken. De kostprijs in Brazilië is veel
hoger dan die in West Europa, zodat deze vergelijking veel vraagtekens opwekt. Voorts is
de prijs van paraffine (welke de grondstof voor kaarsen uitmaakt) onderworpen aan een
onderzoek naar illegale prijsafspraken door de producenten. De hoge prijzen van de in
Europa geproduceerde kaarsen zou daardoor worden beïnvloed.
2. HANDELSVERKEER MET VIETNAM. (VANAF 2007 LID VAN DE WTO)
Vanaf 15 maart zal een grote zakendelegatie onder aanvoering van de twee
staatssecretarissen, de Heren Heemskerk van Economische Zaken en Koenders van
Ontwikkelingssamenwerking, gedurende een week in Vietnam verblijven.
Een aantal producten, waaronder schoenen, zijn vanaf 1 januari 2009 uitgesloten van het
GSP en zal zeker een aandachtpunt moeten zijn. (zie nieuwsbrief 03/2008 punt 2).
Op 6 maart j.l. opende de eerste Minister van Vietnam, de heer Dung, tezamen met de
Duitse Minister van Economische Zaken, de heer Michael Glos, een dialoogforum in Berlijn.
Doel ervan is om de verdere ontwikkeling van het Economisch verkeer verder te stimuleren.
Duitsland is handelspartner nummer één binnen de Europese Unie en staat op de zesde
plaats wereldwijd. (handelsvolumetoename in 2007 met 41,1%)
Vietnam is in toenemende mate een goedkoper alternatief voor de productie in China en
vraagt dus zeker aandacht voor de importeur en exporteur uit en naar Vietnam.
Adres van de handelsafdeling van de Ambassade van Vietnam: Laan van Nieuw Oost –Indië
261, 2593 BR Den Haag, tel.: 070-3815594, email: vntrade@xs4all.nl of nl@mot.gov.vn
3. RICHTLIJN BETREFFENDE DE VEILIGHEID VAN SPEELGOED, INGEDIEND DOOR DE COMMISSIE
Op maandag 14 april 2008 zal s’middags in het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport een zogenaamd deskundigen-overleg plaats vinden. Het voorstel van 58 pagina’s geeft
een overzicht van de vele regels welke op het gebied van speelgoed, sportartikelen,
fietsen, vuurwerk etc voor kinderen bestaan.
Leden, die bepaalde wensen en kritiekpunten hebben op de bestaande situatie, verzoeken
wij hun reactie aan het secretariaat door te geven. De richtlijn is als kopie op te
vragen voor toezending.
4. TEXTIELINVOER CHINA VOOR DE ACHT CATEGORIEËN ONDER DUBBELE CONTROLE
De afgegeven exportvergunningen tot en met einde februari 2008 wijzen uit dat de meeste
categorieën tot nu toe tussen de 20% en 28% liggen op basis van de gehele invoer 2007.
Een uitzondering vormt cat. 26, welke reeds 48% noteert ten opzichte van de invoer 2007.
5. GROOTSTE PRODUCENT VAN CHINESE PLASTIK ZAKKEN GAAT ZIJN DEUREN SLUITEN

De firma Nanqiang Plastic Industrial in Guangzhou moet zijn deuren sluiten vanwege het
verbod op productie van plastik zakken met een dikte van minder dan 0,025 mm.
Vanaf 1 juni 2008 is het gebruik en circulatie ervan in China door de Staatsraad volledig
verboden.
6. PUBLICATIE GESAMTVERBAND TEXTIL+MODE IN ESCHBORN (DUITSLAND)
In dit informatieblad worden vele aanbevelingen gedaan inzake het gebruik of verbod van
textielstoffen, verfstoffen, pigmenten, weekmakers, etc. De publicatie van 9 pagina’s in
het Duits is op te vragen.
7. INFRASTRUCTUUR ONTWIKKELINGEN IN CHINA
A) Naar verwachting zal de 36 km lange brug over de Hangzhou Bay in juni 2008 worden
geopend.
Hierdoor zal de reistijd tussen de twee grote zeehavens van Ningbo en Shanghai (Yangshan
Port) verlaagd worden tot ca 2 uur. Zoals bekend is de Yangshan Port gelegen op twee
grote eilanden voor de kust van Shanghai en wordt een van de grootste diepwater havens
voor supergrote containerboten (na 2010).
B) De in augustus 2008 gereedkomende bulletrail -verbinding Beijing-Tianjin haven over
115 km zal de reistijd bekorten tot ca een half uur.
C) In januari 2008 is een start gemaakt met de sneltreinverbinding Beijing-Shanghai over
een traject van 1300 Km. Kosten US$ 30 miljard.
8. MAGNETEN IN KINDERSPEELGOED
Gezien een dodelijk ongeluk in de VS, en diverse meldingen van kinderen die magneetjes
hebben ingeslikt, zal de Europese Commissie maatregelen nemen om dit in de toekomst te
voorkomen.
Het 1e voorstel is een waarschuwing op magnetisch speelgoed aan te brengen: “Opgelet, dit
speelgoed bevat magneten of magnetische onderdelen. Magneten die aan elkaar of aan een
metalen voorwerp hechten, kunnen ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Raadpleeg
onmiddellijk een arts als magneten worden ingeslikt of ingeademd.” (of een soort gelijke
tekst)
De waarschuwingmoet duidelijk, leesbaar en voor de consument zichtbaar worden
aangebracht. Nadere informatie is te vinden op:
http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm
9. RECALLS
Via dezelfde site als hierboven, komt U een quicklink tegen (latest product warnings
(Rapex). Het is opvallend dat veel speelgoed uit de markt gehaald moet worden, aangezien
kleine onderdelen te gemakkelijk los raken of los te maken zijn.
Ook kinderkleding met drawstrings en te losse accessoires worden regelmatig uit de markt
gehaald, evenals elektrische apparaten welke niet aan de veiligheidseisen voldoen,
apparaten die op een lowvoltage werken, kleine kaarsen, accessoires die op koekjes of
taartjes lijken etc.
Gebruik van verboden phtaten en zware metalen zoals cadmium en lood etc., wordt nog erg
veel in Europa gevonden.
Een recall is voor elk bedrijf een bijzonder kostbare aangelegenheid en kan alleen
voorkomen worden door elk product wat U importeert, uiterst kritisch te bekijken en bij
enige twijfel te laten labtesten.
10. VALUTA’S
Euro 1 =
Pakistan Rupee
US Dollar
Zwitserse Frank
Engels Pond
Turkije
Jap Yen
HK Dollar
India Rupee
Bron: Internet site ABN-Amro.

96.25000
1.5404
1.5715
0.7644
- 1.925
157.100
11.9900
62.000

11. OPZEGGING LIDMAATSCHAP
De firma Streber b.v. te Roelofarendsveen heeft besloten toch maar van een lidmaatschap
af te zien.
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