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1e OVEREENKOMST MONSTERZENDINGEN AFHANDELING MET DE MINISTERIES VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN
FINANCIEN
Het is eindelijk zo ver. Na de beslissing om voor textiel een proef te doen met
invoerrechtvrij invoeren voor die monsters die aangekocht worden om verkoop te
realiseren, de zogenaamde douane regeling 30, heeft de VIVO in samenwerking met Modint
een meeting belegd met het Ministerie van Economische Zaken en Ministerie van Financiën.
In deze meeting, ongeveer twee maanden geleden, is vast gelegd dat, om de snelheid van
invoer te bevorderen, er voor die monsters die onder de douane regeling 30 vallen geen
exportlicency meer nodig is voor die artikelen die normaal onder een quota regime vallen.
Dit betekent een besparing van directe quota kosten en van tijd omdat invoer nu heel snel
kan gaan. Zelf als sargitta pas enige dagen later wordt ingevuld is dat geen probleem. De
monsters kunnen direct door van de luchthaven, naar ieder gewenst adres in de EU.
Het zal duidelijk zijn dat uw administratie duidelijk moet uitwijzen dat de monsters
inderdaad voor verkoop bevordering zijn aangeschaft en niet direct in het vrije verkeer
komen.
De regeling gaat in vanaf week 20 de 14de mei.
Het lijkt me helemaal duidelijk maar als er nog vragen zijn dan kunnen die altijd aan het
secretariaat gesteld worden waarna ik deze zal verzamelen en antwoorden.
Peter van Beek
2e INVOERCIJFERS VAN TEXTIELPRODUCTEN 2006 EN 2005.
Bij het secretariaat zijn beschikbaar de invoercijfers van textiel en kleding naar
textielcategorie zowel als totaalcijfer van import in de E.U, als ook per lidstaat van de
Europese Gemeenschap (25 landen) uit alle wereldlanden. De gegevens zijn in Excel
tabellen vastgelegd.
3e BILATERALE HANDELS AKKOORDEN MET DE EUROPESE UNIE
Op 23 april 2007 hebben de 27 lidstaten van de E.U. aan de Commissie het licht op groen
gezet voor de introductie van bilaterale handelsovereenkomsten tussen de E.U. en India,
Zuid- Korea, ASEAN (Indonesië, Maleisië, Singapore, Brunei, Filippijnen, Thailand,
Vietnam, Laos, Cambodja, Myanmar), zes Centraal Amerikaanse landen (Nicaragua, Guatemala,
Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panama) en de Andean Gemeenschap (Colombia, Bolivia,
Peru en Ecuador).
De opdracht luidt om reeds in 2009 zoveel mogelijk PTA’s (preferential trade agreements)
met deze landen af te sluiten. Myanmar valt buiten deze opzet.
Laos en Cambodia zijn reeds LLDC’s en genieten de preferentie in GSP.
Voor de importeur zijn tariefreducties voor textiel en kleding uit India, elektronica uit
Zuid Korea en laagwaardige massaproducten algemeen uit de diverse Aziatische landen van
belang.
Voorts wordt gestreefd naar een veel betere markt toegang voor de Europese Industrie in
deze landen met veel lagere invoertarieven (o.a.India en Korea).
Eurocommerce en FTA in Brussel zijn met de Commissie in intensief contact over de
verschillende issues. De VIVO heeft haar wensen via deze organisaties overgebracht
waarbij het algemene belang van de importhandel vanzelfsprekend als belangrijke factor
naar voren wordt gebracht.
4e NIEUWE GSP PER 1 JANUARI 2009
Zoals in het verleden met de Commissie afgesproken (initiatief van ons Bestuurslid Peter
van Beek) zal de “lead time” van een nieuw GSP systeem ten minste een jaar voor
introductie moeten worden gerespecteerd. M.a.w. per 31 december 2007 zullen de gegevens

bekend moeten zijn hoe het nieuwe verdrag eruit komt te zien. Zoals het er nu uitziet,
zullen de producten en de tarieven weinig verandering ondergaan. Met name werd van de
Commissie een veel betere preferentiële marge
verlangd voor o.a. textiel en kleding dan tot nu toe het geval is.
Dit schijnt een zeer hete aardappel te zijn voor de Commissie en de kans van een lager
tarief dus onwaarschijnlijk
5e DE NIEUWE EUROPESE WETGEVING VOOR CHEMICALIEN (REACH).
Er is nog veel onduidelijkheid over de toepassing van deze wet. De informatie over de
samenstelling van de gebruikte chemicaliën, welke ten minste 0,1% gewicht moeten
uitmaken, is een belangrijk element van de wet.
Onder meer producten voorzien van laklagen zullen in toekomst onder de regelgeving gaan
vallen. Verdere informatie volgt later (na overleg met FTA Brussel).
6e WISSELKOERSEN VAN VREEMDE VALUTA T.O.V. DE EURO
Hierbij de ontbrekende valuta’s (zie nieuwsbrief 07/2007)
1 Euro = ca TWD 45 (Taiwan Dollar)
1 Euro = ca KRW 1250 (South Korean Won)
1 Euro = ca VND 22000 (Vietnamese Dong)
Zojuist heeft de Chinese Centrale BANK de bandbreedte van de Chinese Yuan vergroot van –
0,5% en + 05,% ten opzichte van de US$. Deze was tot nu toe - 0,3% en + 0,3%. Verwacht
kan worden dat de Yuan sterker zal fluctueren dan voorheen en dat de exportprijzen
eveneens sterker kunnen stijgen.
7e CHINEES SYMPOSIUM GEHOUDEN OP 14 MEI 2007 IN BEIJING
Tussen de Chinese Patentagenten Vereniging (ACPAA) en Duitse Juristen in Patentrecht is
met ca 120 deelnemers uitvoerig overleg gevoerd over de bescherming van patenten,
licenties en geestelijk eigendommen. Duitsland met haar grote productie van high-tech,
lijdt grote verliezen door plagiaat.
We zullen de uitkomsten van dit seminarium trachten te achterhalen.
8e NIEUWE EU NORM VOOR KINDERNACHTGOED.
De Europese Commissie heeft op 14 mei de Europese norm voor brandveiligheid voor
kindernachtgoed goedgekeurd. Dames- en herennachtgoed zijn daarentegen niet in deze norm
opgenomen. De persmededeling hebben we in Brussel opgevraagd.
9e BESCHIKKING VAN HET MINISTERIE VWS VAN KINDERVEILIGE AANSTEKERS.
In een brief van 8 mei 2007 wordt in een protocol ROW (Reguler Overleg Warenwet) nogmaals
vastgelegd de eisen van dergelijke aanstekers welke met ingang van 11mei 2007 van kracht
worden. Een kopie kan op verzoek worden toegezonden.
10e BEURS IN SRI LANKA VAN 24 TOT 26 NOVEMBER 2007
Op deze data wordt in de BMICH jaarbeurs in Colombo een beurs gehouden op het gebied van
schoeisel, lederen producten en reisgoederen. Verdere informatie bij de Ambassade van Sri
Lanka, Jacob de Graefflaan 2, Den Haag, Tel 070- 3655910. Organisatie: Sri Lanka Export
Development Board in Colombo
11e SEMINARIUM VOOR BUSINESS OPPORTUNITIES HONG KONG EN DONGGUAN.
Op dinsdag 12 juni 2007 wordt een seminarium gehouden in gebouw de Duif, Prinsengracht
756 in Amsterdam. Tijdsduur vanaf 9.00- 14.00 uur. Aanmelden: ArtdCom, tel: 0575 54 54 77
en email: Deborah.lobry@artdcom.com
Organisatoren : HKTrade.Dev.Council, overheden in Hongkong en Dongguan
12e NEN NORMENGIDS VOOR MEER DAN 80.000 NORMEN
Zoals bekend is de VIVO lid van de Organisatie NEN in Delft, die voorlichting van alle
bestaande normen geeft.
Op 12 juni 2007 organiseert de VWA (Voedsel en Waren Autoriteit) in samenwerking met de
NEN en Stichting Consument en Veiligheid een symposium getiteld:
Is mijn product veilig en is bedoeld voor betrokkenen in de baby en
kinderartikelenbranche.
Aanmelden o.a. nieuwsbrieven@nen.nl of tel: 015- 2690 391
13e AMSTERDAMSE BUSINESS SCHOOL

De ACE (Amsterdam Center voor Entrepreneurschap) organiseert op donderdag 31 mei 2007 een
conferentie “ondernemen is het investeren waard” onder leiding van Prof. Dr. Mirjam van
Praag.
Aanmelden: ace-feb@uva.nl en tel: 020 5254110 Locatie: Fortis Bank Nederland, Prins
Bernhardplein 200, Amsterdam (afslag S112)
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