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1. START VAN HET HANDELSPLATFORM NVG / VNO-NCW.
Afgelopen maandag 19 januari 2009 is het handelsplatform NVG van start gegaan. De VIVO
neemt deel aan de nieuwe vorm van handelsoverleg.
Secretaris is vanaf 1 januari 2009 de heer Geo Aldershof afkomstig van het VNO-NCW.
Hierdoor heeft de VIVO direct toegang tot deze ondernemersorganisatie en we zullen daarvan
de vruchten moeten gaan plukken.
Hoofdthema ditmaal was de exportkredietverzekering en de kredietverlening in het algemeen
aan het MKB. Er bestond veel kritiek over de ongenuanceerde verlaging of annulering van de
kredietlimieten door de maatschappijen Atradius, Euler Hermus, Coface, etc.
Urgent werd aangedrongen aan het Ministerie van E.Z.om “waar verzekeraars falen, de Staat
moet overnemen of in ieder geval moet bemiddelen”. Een presentatie over de kredietcrisis
werd door de heer Cees Oudshoorn gegeven. (Directeur Beleidsgroep Economische Zaken bij
VNO-NCW). De voordracht kan bij het Secretariaat opgevraagd worden. Leden met problemen op
dit terrein kunnen zich melden .
2. ZWARTE LIJST VAN IMPORTEURS VAN GOEDEREN UIT CHINA.
De informatie welke de Chinese Autoriteiten aan haar exporteurs verstrekt, is blijkbaar
niet beschikbaar. We hebben de indruk dat MOFCOM deze gegevens niet naar buiten wenst te
verstrekken. Indien U bij Uw Chinese relaties een zwartboek (importeurs zonder goede
kredietwaardigheid) zou kunnen bemachtigen, vanzelfsprekend aanbevolen. Het is zeker
denkbaar, dat ten onrechte namen worden vermeld, die daar niet op mogen voorkomen.
3. SPEELGOED VEILIGHEID NIEUWE REGELS .
Op 18 december 2008 heeft het Europese Parlement (E.P.) een voorstel van de Commissie over
een “Directive on Safety of Toys” aanvaard. De eisen aan importeurs worden hierbij
verhoogd, met name voor chemische stoffen, waarschuwingslabels, allergene geuren etc.
Verdere informatie bij de Voorzitter voor de gehele wetgeving.
4. NIEUWE CHINESE REGELGEVING PER 1 JANUARI 2009.
a/. Een pre-declaration voor transportondernemingen is vereist bij export via Chinese
havens 24 uur vóór vertrek.
b/. De Commodities Inspection Law eist bij export vanuit China :
controle op product–safety en andere reguleringen. De kans is groot dat hierdoor
vertragingen gaan ontstaan. Textiel en kleding zijn ook aan deze nieuwe regelgeving
onderworpen.
Leden die hiervan veel hinder hebben, graag melden bij het secretariaat.
5. ANTIDUMPING NIEUWS
a/. Het compenserende recht op katoenhoudend bedlinnen uit India is per 19 januari 2009
komen te vervallen. Reeds aangekondigd in onze eerdere nieuwsbrief.
b/. Strijkplanken exporteur Guangzhou Power team Houseware Co Ltd heeft bij de Commissie
voor herziening van antidumpingrechten (36,5%) gevraagd. (EU PB C3 van 8 januari 2009).
Uitslag voor 8 april 2010.
c/.Definitief compenserende rechten voor PET uit India verandert per 10 januari 2009 voor
een 5-tal ondernemingen. Zie verder PB L6 van 10 januari 2009.
d/.De Commissie heeft bij de schoenenfabriekanten Aokang-groep in Wenzhou (Zhejiang
provincie) kort geleden een antidumping onderzoek gepleegd. Dit hangt samen met een
eventuele verlenging van de antidumping op lederen schoenen waarover over enkele maanden
een beslissing zal vallen.
6. INTRODUCTIE VAN VRACHTTREINEN VAN CHINA NAAR DUITSLAND VERTRAAGD.
De Duitse Spoorwegen heeft het programma van de geplande vrachttreinen China-Duitsland

(overtocht ca 20 dagen over 10.000 KM ) op de langere baan geschoven. Oorspronkelijk
zouden deze treinen vanaf februari 2009 gaan rijden, maar door onvoldoende ladingaanbod
wordt dit nu uitgesteld. We hebben in onze nieuwsbrieven van 2008 meerdere malen over deze
nieuwe transportverbindingen bericht.
7. INDUSTRIELE HERSTRUCTURERING IN PEARL RIVER DELTA (CHINA).
Het Nederlandse Conuslaat Generaal in Guangzhou heeft een overzicht gepubliceerd van de
ontwikkelingen in deze regio met onder andere de steden Guangzhou, Shenzhen en Dongguan.
Verdere informatie: EVD, Mevrouw Mathilde Teuben of Ilse Lesage, tel: 070-778 88 41 en
email:
china@info.evd.nl
8. 105e GUANGZHOU FAIR VOORJAAR 2009.
Deze wordt gehouden in drie fases:
1) 15-19 april 2009 - elektronica, huishoudartikelen, machines, automobielen.
2) 24-28 april 2009 - gebruiksartikelen, geschenkartikelen, woningdecoratie artikelen.
3) 03-07 mei 2009 - textiel, kleding, schoenen, koffers, tassen, vrijetijdsartikelen,
bureaubenodigdheden, medische apparaten etc.
9. CONFERENCE LINE CERTIFICATEN NAAR EUROPA NIET MEER TOESTAAN.
Volgens bericht van Kuehne en Nagel kunnen in vervolg deze certificaten niet meer worden
vereist, in verband met de opheffing van de conferences afgelopen najaar 2008.
10. SILICA BAGS
Het bericht in onze nieuwsbrief 2 d.d. 13 januari, was niet geheel correct. Het gebruik
van Silica bags, welke de stof MDF = Dimethyl Fumarate (Cas 624-49-7) bevat, is verboden.
MDF is een schimmelwerend middel, maar het is giftig en veroorzaakt ernstige huidklachten.
Voor zover bekend, is het gebruik door de Chinese overheid verboden en (nog) niet in
Europa. Het is echter in Europa wel verboden om onveilige producten op de markt te
brengen. Normale Silica bags mogen uiteraard voor zover thans bekend, nog wel gewoon
gebruikt worden.
11. VIVO VOORDEEL - VEILIG CONTAINERS LOSSEN
Zoals bekend, gaat de douane pas akkoord met het openen van een container, nadat door een
gecertificeerde gasdeskundige een certificaat is afgegeven, dat de container gasvrij is.
Tevens is het zo, dat dit certificaat niet ouder dan 2 à 3 uur mag zijn. Ook de ARBO
dienst let er steeds strenger op, dat alleen gasvrije containers gelost worden.
Speciaal voor VIVO leden ontvingen wij een aanbieding van Chem Support b.v., voor
apparatuur + opleiding met certificaat, zodat U zelf de metingen kunt uitvoeren, die door
de douane en door de arbeidsinspectie, geaccepteerd worden en die tevens uiteraard de
veiligheid van Uw eigen medewerkers ten goede komt.
De kosten zijn:
- Voor de meetapparatuur, pompje, buisjes, totaal € 2.150,00, ex b.t.w.
- Training: meten van gassen in container, ochtend theorie, middag praktijk met eigen
apparatuur die aangeschaft dient te worden. Training met minimaal 8 personen 1a € 320,00
p.p., ex b.t.w. Hierop geldt een VIVO korting van 30%.
Tevens bestaat de mogelijkheid van extra scholing, die betrekking heeft op het maken van
een risico profiel, procedures, instructies etc.
Indien elke container wordt gemeten, dan is het maken van een risico profiel uiteraard
niet noodzakelijk.
Als U interesse heeft om één of meerdere medewerkers deze opleiding te laten volgen, dan
verzoeken wij U dit telefonisch of per email door te geven aan het secretariaat, waarna
Chem Support direct met U contact opneemt om een afspraak te maken. Deze aanbieding geldt
ook voor Uw relaties die door U per container geleverd krijgen en deze zelf lossen, of
expediteurs die namens U containers lossen. Deze bedrijven dienen dan wel aan te geven,
dat ook voor hen de VIVO korting geldt.
12. VERPAKKINGENBELASTING
Zoals reeds eerder vermeld, de tarieven zijn verschrikkelijk verhoogd.
Woensdag 11 februari hebben wij een bespreking met de douane, om te onderzoeken of een
forfait voor VIVO leden die dit willen mogelijk is.
Ondertussen hebben wij reeds enig huiswerk verricht met als volgend resultaat:
Voor een breed aantal producten, zoals porselein, aardewerk, kunstbloemen, pluche
speelgoed, mandwerk etc., etc. is het gemiddeld gewicht aan verpakkingsmateriaal

karton/papier 669Kg per 20ft container, waarvan ± 10% kunststof voor 28m3 (1 20ft
container). De verschillen zijn echter enorm. Voor gebundeld mandwerk is de verpakking 5Kg
touw, voor porselein 1.710Kg karton. Een en ander betekent wel een verpakkingenbelasting
van gemiddeld € 62.52 per 20ft container.
Voor tassen en reisartikelen is het gewicht aan verpakkingsmateriaal ± 15Kg minder.
Voor textiel e.d. komen wij op de volgende gewichten van verpakking per stuk:
Gewicht
carton / pcs
Gemiddeld voor
Gemiddeld voor
caps
Gemiddeld voor
Gemiddeld voor
Gemiddeld voor
Gemiddeld voor
Broeken/shorts
Gemiddeld voor
regenkleding
Gemiddeld voor
Gemiddeld voor
Gemiddeld voor
Overhemden

Gewicht
Kunstof/pcs

schoenen

0,617191

0,001342399

sweats
vesten
Jackets

0,021269
0,126717
0,051914
0,072648

0,000705
0,028458801
0,016539694
0,023704577

0,057269

0,013988371

0,055655
0,051463
0,03

0,037291971
0,008585
0,022

0,052589

0,02026

T-shirts
Truien

Indien mogelijk, verzoeken wij U vóór 11 februari Uw bevindingen door te geven, zodat wij
zo goed en breed mogelijk de bespreking met de douane kunnen voeren. Het al dan niet
meedoen aan een forfait (als dit al mogelijk is), is voor elk bedrijf uiteraard geheel
vrijblijvend.
13. HANDELSBETREKKINGEN EUROPA/CHINA
De rondetafel bespreking met Mevrouw Wortmann heeft inmiddels plaatsgevonden. Op verzoek
van een van onze leden hebben wij haar verzocht onderzoek te doen naar oneerlijke
handelspraktijken van Chinese importeurs rond Milaan, Parijs, Madrid, Barcelona, voor
tassen en textiel. Dit schijnt nl een grote witwasserij te zijn.
Vele onderwerpen zijn uiteraard aan de orde geweest, zoals antidumping, hoge
invoerrechten, markteconomie China, product veiligheid, arbeidsomstandigheden, etc.
Geïnteresseerden sturen wij graag een kopie van het verslag.
14. AANMELDING NIEUWE LEDEN:
Als nieuw lid heeft zich aangemeld:
ITC b.v. te Naarden
Importeur van textiel, Porselein en aardewerk, speelgoed, salespromotion artikelen en
fashion accessoires uit China, India, Taiwan, Pakistan, Hongkong en Bangladesh
Aantal werknemers: 16
Eventuele bezwaren tegen dit lidmaatschap dienen overeenkomstig het huishoudelijk
reglement, binnen 4 weken ter kennisgeving aan het secretariaat te worden gebracht.
15. VALUTA’S
Bron: Internet site XE.com d.d. 23
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

januari 2009
87.5058
8.79587
0.943287
9.94174
63.1312
14,558.25

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

JPY
PKR
THB
USD
VND

113.060
101.727
44.7597
TRY
2.14997
1.28179
23,534,64

