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1. VERPAKKINGENBELASTING
Wij hebben van U zowel positieve als negatieve reacties ontvangen m.b.t. ons voorstel te
onderzoeken of een zg forfait mogelijk is. Het is duidelijk, dat onderdrempelige
importeurs, alsmede importeurs die het grootste deel re-exporteren, niet meteen warm
lopen voor een forfait.
Voor die bedrijven die wel interesse hebben voor een zg forfait, zullen wij de
besprekingen met Economische Zaken aangaan, waarschijnlijk in samenwerking met VNO-NCW,
Modint etc.
Wij houden U op de hoogte.
2. BRANDVEILIGHEID TEXTIEL
Vanaf mei 2008, is VWA in winkels gaan controleren, of de aangeboden kleding voldoet aan
de overeengekomen brandveiligheids eisen.
Graag zouden wij van bedrijven die op de vingers getikt zijn door VWA, informatie
ontvangen, aangezien blijkt, dat de zg labtesten nogal eens afwijkende resultaten
opleveren.
Op 17 september is hierover een bespreking met VWA in Den Haag. Uw reactie zien wij dus
graag vóór deze datum tegemoet.
3. ANTIDUMPINGHEFFINGEN OP SCHOENEN UIT CHINA EN VIETNAM
Op 17 september 2008 komt het antidumping comité in Brussel bijeen wegens het verlopen
van de termijn van 2 jaar van antidumping op schoenen op 7 oktober 2008. Verwacht wordt
dat in ieder geval de volgende 15 maanden de maatregel onverminderd van kracht blijft dus
tot 6 januari 2010.
In deze verlengingsperiode moet de Commissie beslissen of na 6 januari 2010 de heffing
opnieuw wordt verlengd met maximaal 5 jaar of dat deze dan komt te vervallen.
4. DE REGELS VAN OORSPRONG VOOR HET NIEUWE GSP VAN 2009-2011.
De gegevens van het nieuwe GSP per 1 januari 2009 zijn reeds eerder bekend gemaakt. In
een A4 kunt U de belangrijkste details nalezen door deze bij het secretariaat op te
vragen.
Een beslissing over de eventuele nieuwe oorsprongregels in het kader van GSP is nog
steeds in discussie. Verwacht wordt dat deze in oktober zal volgen.
5. NEDERLANDS–VIETNAM FORUM OP VRIJDAG 19 SEPTEMBER 2008
In verband met het vieren van 35 jaar bilaterale diplomatieke betrekkingen met Vietnam,
zal op vrijdag 19 september 2008 een forum worden gehouden in de Malietoren van VNO-NCW
in Den Haag (10.00-13.00 uur). De vice-president van Vietnam, de heer Z.E.Pham Gia Khiem
zal bij deze meeting aanwezig zijn.
Aanmeldingen bij de heer Jack Mazor tel 070-344 15 92 en email: jmazor@nchch.nl.
De Nederlands-Vietnamese Kamer van Koophandel organiseert op 6 november een seminarium
met als thema “praktijkervaringen”.
Aanmelden bij de heer Jack Mazor (zie boven).
6. SPOORVERBINDING HONG KONG –SHENSHEN-GUANGZHOU
In 2009 wordt de start gemaakt van deze super snelle railverbinding waardoor de reistijd
in toekomst wordt ingekort tot ca 50 minuten. De reistijd wordt dan vanuit Hong Kong naar
Shanghai ingekort tot ca 8 uur. Verwachte opleveringsdatum 2014.
7. VERGROTING VAN DE HAVENS IN ZUID CHINA

Meerdere havens worden in de komende tijd drastisch uitgebreid vanwege de nog steeds
zwellende goederenstromen.
In Shenzhen wordt de capaciteit verdubbeld en in Dachan ontstaat een volledige nieuwe
haven.
8. REACH EN RSL VOORLICHTING OP 14 OKTOBER 2008 DOOR MODINT ZEIST
Leden van de VIVO zijn welkom bij deze nieuwe informatiedag en kunnen zich melden bij de
heer Antonio Barberi Ettaro, email: barberi@modint.nl Kosten van deelname onbekend.
9. REACH
Hoewel wij van mening zijn, dat de meeste leden artikelen importeren, is het voor deze
groep niet van belang te preregistreren.
Aalleen artikelen die de bedoeling hebben stoffen vrij te geven dienen geregistreerd te
worden, b.v. de lijm in een tubetje. De lijm moet geregistreerd worden, plakband niet.
Verf moet wel geregistreerd worden, maar een schilderij niet.
Klanten hebben het recht om bij hun leverancier van artikelen te vragen welke stoffen in
het product verwerkt zitten. Indien er geen producten verwerkt zijn die op de z.g. draft
candidate list vermeld staan, dan is een antwoord dat er geen stoffen verwerkt zijn als
vermeld op de draft candidate list voldoende. U dient zich er wel bij Uw leverancier van
te vergewissen, dat deze stoffen niet verwerkt zijn.
Momenteel staan er op de draft candidate list 16 stoffen, waarvan bijgaand de lijst. Het
gerucht gaat echter dat de milieubeweging vindt, dat hier nog een 300 z.g. (sin) zonde
stoffen aan toegevoegd zouden moeten worden.
Als U stoffen importeert die geregistreerd moeten worden, dan kunt U, of Uw leverancier,
dit doen via de website www.echa.eu U kunt nog tot 31/12/08 preregistreren.
10. DOUANECONTROLE CONTAINERS VERSCHERPT
Bij een douane controle, eist de douane, voordat de container geopend mag worden, dat er
een gasvrij verklaring aanwezig is, die niet ouder mag zijn dan 2 uur. M.a.w. U dient
goed te coördineren dat de “gasdokter”, die gecertificeerd dient te zijn, tegelijk, of
uiterlijk 2 uur voor de douane controle zijn gasvrij verklaring afgeeft.U voorkomt
hiermede vertraging en extra kosten.
Ook bij een gasvrij verklaring, kunt U helaas de gemaakte kosten niet op de douane
verhalen.
Voor Uw eigen personeel is het uiteraard ook van belang, dat een container gasvrij is.
11. VALUTA’S
Bron: Internet site XE.com d.d. 25
Euro 1 =
Bangladesh Taka
BDT
China Yuan
CNY
Engels Pond
GBP
Hongkong Dollar
HKD
India Rupee
INR
Indonesie Rupiah IDR
David van Huiden
Evert v w Hamstra

augustus 2008
97.7434
9.73734
0.792747
11.0987
65.3829
13,248.71

Japan Yen
Pakistan Rupee
Thailand Baht
Turkije
Lira
Ver.Staten Dollar
Vietnam Dong

JPY
PKR
THB
USD
VND

149.550
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49.2901
TRY
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