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1. NIEUWS OVER ANTIDUMPING
a/. Schoenen uit China en Vietnam.
Ons Bestuurslid Peter van Beek heeft een mail uitwisseling gevoerd met de
handelscommissaris Peter Mandelson in Brussel over het aflopen van de antidumping voor
schoenen uit China en Vietnam per 6 oktober 2008. Hij heeft bepleit dat het effect van de
antidumping van de laatste twee jaar geen werkelijk voordeel heeft opgeleverd voor de
Europese industrie, dat de invoer uit China en Vietnam wel is gedaald, maar dat er een
verlegging van invoer uit oorsprongslanden uit het Verre Oosten heeft plaatsgevonden.
Vandaar het dringende verzoek de antidumping te laten vervallen.
Het antwoord van de heer Mandelson luidde dat hij van de stevige argumenten nota heeft
genomen en deze zal laten wegen bij een eventuele beschouwing over de verlenging van de
antidumping voor de komende jaren. De HDS (Duitse schoenenindustrie) zou zich reeds tegen
een verlenging van de dumping uitgesproken hebben .
b/. Energiesparende lampen uit China .
De firma Osram in Duitsland heeft een verzoek bij de Commissie ingediend tot verlenging
van de antidumping (heffing 66,1%) voor de komende jaren.
c/. Publicatieblad C 163 van 26 juni 2006 vermeldt een tussentijdse nieuw antidumpingonderzoek voor weefsels van polyesterfilamentengarens uit China.
d/. Publicatieblad C 177 van 12 juli 2008 vermeldt inleiding van een
antidumpingprocedure van bepaald bladaluminium (dikte van 0,008 mm tot 0,018 mm) uit
Armenië, Brazilië en China.
2. INNING VAN KLEINE SCHULDEN IN DE EUROPESE UNIE
Een nieuwe Europese verordening maakt het mogelijk om vorderingen tot € 2.000,00 door een
snelle en eenvoudige procedure te gaan innen. Met een zogeheten vorderingsformulier kan
men binnenkort naar de bevoegde rechter gaan .(Ministerie van Justitie).
3. REGISTRATIE VAN DE VIVO IN BRUSSEL
Met bevestiging van 11 juli 2008 is de VIVO als importeurs organisatie in de zogeheten
Civil Society Dialogue geregistreerd als belanghebbende in lopende dossiers de import
betreffende. Hierdoor zullen we eerder gehoord worden door de Commissie.
4. EN NORMEN INFORMATIE
De NEN (Nederlandse Standaard Instituut) in Delft, verstrekt alle gegevens over bestaande
EN normen. Tel: 015-2690263, Fax: 015-15-2690271, Email : jules.brugmans@nen.nl
Website: nen.nl
5. GIFGASCONTAINERS IN TOEKOMST ONDER STRENGERE CONTROLE
Neemt U kennis van het bericht van de Douane in Rotterdam, waarin de zogeheten
gifgascontainers op aandringen van de Tweede Kamer (SP) op een intensieve controle moeten
rekenen.
Met de douane zijn wij in bespreking om ervoor te zorgen, dat voor dit probleem niet weer
allerlei onwerkbare of dure regelgeving bedacht gaat worden. Een goede ventilatie in de
container tijdens het transport zal het probleem al minimaliseren. Uw leverancier dient
voor een goed geventileerde container te zorgen. Ventilatiegaten mogen niet afgeplat
worden!.
Zoals in eerdere nieuwsbrieven reeds vermeld, bij het openen van containers goed
controleren of er zich misschien geen gassen hebben ontwikkeld. Mocht dit toch het geval
zijn, dat dient de container eerst ontgast te worden.
Indien U ideeën heeft over dit probleem, dat horen wij dit graag, zodat wij dit met de
douane kunnen bespreken.

6. DE WTO ONDERHANDELINGEN IN GENEVE (DOHA RONDE)
Voor de zoveelste keer wordt vanaf 21 juli 2008 door de wereldmogendheden overlegd om tot
een overeenkomst te komen voor landbouw (AG) en niet landbouw producten (NAMA). Het
streven is tot een verlaging te komen van de invoertarieven voor NAMA producten en afbouw
van landbouwsubsidies. De verwachting tot succes zijn minimaal, vanwege onder meer de
uiterst ingewikkelde dossiers en de zeer tegenstrijdige belangen van de deelnemende
partijen.
7. KINDERARBEID EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN.
In de afgelopen twee weken zijn tijdens drie seminaria/meetings deze thema’s in Den Haag
aan de orde gekomen, georganiseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, door het
Instituut Clingendael, en door het VNO-NCW. De VIVO is telkens hierbij aanwezig geweest
door Evert van Woudenberg Hamstra en door David van Huiden.
Helaas wordt de importhandel nog steeds beschuldigd van importen van producten door
kinderhanden vervaardigd en dat met name voor landen uit het Verre Oosten.
Vastgesteld kan worden dat bij de overheid en semi-overheid en andere organisaties weinig
bekend is van de bestaande en steeds meer uitbreidende code’s of conduct waaraan de
handel zich heeft te houden.
Voorts is de bekendheid van het GSP en GSP+ bij velen een ongeschreven bladzijde.
Het wordt duidelijk dat de importeurs zich veel meer moeten inspannen om de P.R. van deze
maatschappelijke ontwikkelingen duidelijk naar buiten te brengen en aan te tonen welke
inspanningen het bedrijfsleven reeds in de afgelopen jaren heeft verricht. Bundeling van
krachten is hiervoor noodzakelijk
8. SCHEEPVAARTTARIEVEN EN DE CONFERENCES
Per 18 oktober 2008 moeten de conferences zoals de FEFC hun activiteiten beëindigen
vanwege een besluit van de Europese Ministerraad in 2006. Hierdoor zullen de tarieven van
de verschillende rederijen alsmede de opslagen sterk kunnen gaan variëren. Voorlopig zou
de FEFC per 1 augustus 2008 een peak-season–surcharge van $158/TEU gaan opleggen.
9. INFLATIE PERCENTAGES VAN LANDEN UIT HET VERRE OOSTEN IN 2008 PER 30 JUNI
(Bron Bloomberg/fd).
China 7,7%, Japan 1,3%, Indonesië 10,4%, Maleisië 3,8%, Hong Kong 5,4%, Vietnam 26%,
Filippijnen 9,6%, IndiA 11,4%, Pakistan 19,3%, Zuid Korea 4,9%, Thailand 7,6%, Taiwan
4,3%.
10. VERZOEK AAN DE CANTONFAIR TEXTIELDEEL TE VERVROEGEN NAAR EERSTE PHASE VANWEGE TIJDIGE
KOLLEKTIE-VOORBEREIDINGEN
Zoals wellicht bekend, is de Cantonbeurs opgesplitst in 3 fases. Exacte details staan op
het internet: Via Google naar Cantonfair.com. Onder andere de textiel is verplaatst naar
de 3e fase van 2 tot 6 november 2008. aangezien dit laat is voor de precollectie en voor
besprekingen, hebben wij via de Ambassade en direct bij de beurs, verzocht voor 2009 de
textiel naar fase 1 te verhuizen, van 15 tot 19 oktober 2009.
14. VALUTA’S
Bron: Internet site XE.com d.d. 15
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