Vereniging Importeurs Verre Oosten
(Far East Importers Association)
Secretariaat: p/a H.E.M.b.v.
Prins Mauritslaan 3 / Postbus 56
1170 AB Badhoevedorp
Holland

Tel: (0)20-6597861
Fax: (0)20-6597572
Email: info@hem-bv.nl
Homepage: www.vivonl.com
Nieuwsbrief 17/2008
Datum: 23 september 2008

Alle genoemde publicatiebladen zijn te vinden op het internet.

http://eur-lex.europa.eu

1. ANTIDUMPING SCHOENEN UIT CHINA EN VIETNAM
Op 17 september 2008 is het Anti Dumping Committee bijeen geweest om te beslissen over de
voortgang van de antidumping op schoenen uit China en Vietnam.
Tegen alle verwachtingen in heeft de meerderheid van de lidstaten tegen de Commissie een
NO uitgesproken voor de voortzetting van de antidumpingheffingen na 8 oktober 2008.
Verwacht kan worden dat uiteindelijk de Commissie zal besluiten om de antidumping na 8
oktober a.s. in zijn geheel te laten vervallen, ofschoon zij het recht heeft om tot een
ander besluit te komen.
Binnenkort weten we definitief wat er gaat gebeuren.
2. BIJEENKOMST VAN DE VWA OVER WEEKMAKERS IN SPEELGOED EN KINDERVERZORGINGARTIKELEN OP 15
SEPTEMBER 2008 IN DEN HAAG.
De betrokkenen (o.a. de VIVO vertegenwoordiger David van Huiden) waren bijeen geroepen
door de VWA om aldaar te kunnen vernemen dat het resultaat van het marktonderzoek op het
verbod ftalaten sedert mei 2008 teleurstellend is. Meer dan 30% van de 166 monsters
zouden in overtreding zijn.
De VWA zal vanwege dit hoge overtredingpercentage in de komende tijd extra aandacht geven
.
Zoals bekend betreffen het de ftalaten DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DNOP.
Het wordt aanbevolen om het ftalaatverbod in de inkoopcondities/productspecificaties op
te nemen en testrapporten te eisen bij levering. Het rapport van de VWA kan bij het
secretariaat worden opgevraagd.
3. RAPEX WAARSCHUWINGEN IN JULI EN AUGUSTUS 2008.
Er is de laatste tijd een flinke toename van de Europese Rapex waarschuwingen voor
onveilige producten (speelgoed, kinderartikelen, sigarettenaanstekers en elektrische
artikelen in het bijzonder).
Niet minder dan 134 waarschuwingen voor producten uit China/Hong Kong en 95
waarschuwingen betreffen vooral de overige landen uit het Verre Oosten.
Nadere details: http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm
4. ANTIDUMPING VOOR SYNTHETISCH POLYESTER GARENS UIT BALARUS, ZUID KOREA, SAUDI ARABIE EN
CHINA.
De Europese Commissie heeft in het Publicatie Blad van 10 september 2008 bericht dat het
interim-onderzoek tot gevolg heeft gehad tot een onverminderde handhaving van de
antidumping voor deze producten (CN 5503 20 00).
5. CBI IN ROTTERDAM PUBLICATIE MARKTONDERZOEK KOFFERS,TASSEN EN ACCESSOIRES IN JULI 2008.
Het CBI in Rotterdam heeft in juli een marktrapport uitgegeven over koffers, tassen en
lederen accessoires. Het Verre Oosten is de eerste leverancier wereldwijd voor deze
producten.
Info verder: marketinfo@cbi.eu en www.cbi.eu/disclaimer.
6. VERPAKKINGENBELASTING 2008.
In vervolg op onze berichten en in navraag bij de belastingen in Rotterdam, kan een
verzoek tot een forfait slechts ingediend worden nadat de Tweede Kamer de
wijzigingsgsvoorstellen van de verpakkingenbelasting heeft goedgekeurd in het najaar
2008. Inmiddels zullen we wel voortgaan met alle voorbereidingen tot een dergelijk
forfait voor de importeur.

7. ECONOMISCHE MISSIE NAAR TURKIJE ONDER LEIDING VAN STAATSSECRETARISSEN HEEMSKERK EN VAN
BIJSTERVELDT.
Deze wordt van 23 tot en met 28 november georganiseerd door de E.V.D. in Den Haag.
Informatie en aanmelding aldaar.
8. INDIA FESTIVAL 20-21 NOVEMBER 2008
De NIBM (Netherlands India Business Meet) organiseert met het NCH Den Haag een zeer grote
zakenbijeenkomst. De Minister van Handel en Industrie van India, de heer Kamal Nath, zal
bij deze bijeenkomst aanwezig zijn.
Verdere info bij het NICCT/NCH, de heer Jack Mazor, tel: 070-3441592 en email:
jmazor@nchnl.nl
De ING Bank geeft in haar augustus nummer extra aandacht aan deze meeting.
Verdere info; www.indiafestival.nl en www.netherlands-indiabusinessmeet.nl
9. LANDENSEMINAR VIETNAM 6 NOVEMBER 2008.
De KvK Den Haag zal op deze datum een zogenaamde “brainbridge” organiseren. U kunt
ervaringen opdoen van anderen die Vietnam reeds intensief hebben bewerkt.
Info: NCH Den Haag, de heer Jack Mazor, tel: 070-3441592 en email: jmazor@nchnl.nl
10. AANLEG VAN EEN BRUG HONG KONG –MACAO
De overheden van Hong Kong, Zhuhai en Macao zijn tot overeenstemming gekomen tot de
aanleg van een brug waarvan de bouw in 2010 start. De brug zal uit zes banen gaan bestaan
over een lengte van 29,6 KM met een tunnel van 6,7 KM. (ter voorkoming van
scheepvaarthinder). Verwacht wordt dat de completering in 2015 plaats vindt.
De infrastructuur rondom Hong Kong zal onder meer door deze grote constructies sterk
verbeterd worden.
11. BRANDVEILIGHEID KLEDING
Geen enkel VIVO lid heeft op onze voorgaande nieuwsbrief gereageerd m.b.t. eventuele
problemen met VWA in verband met kleding welke niet aan de nieuwe Nederlandse
brandveiligheids eisen voldoet. Tijdens onze bespreking met VWA bleek, dat er sinds mei
2008 wel degelijk door VWA getest is op monsters die op diverse manieren verkregen zijn.
Bij alle testen bleek dat alle getrokken monsters voldoen aan de eisen, hetgeen uiteraard
goed nieuws is voor de importeurs, die zich goed aan deze nieuwe regelgeving houden.
VWA toonde ons tevens in een kort filmpje, precies hoe de testen uitgevoerd worden,
hetgeen buitengewoon interessant is. Wij zullen proberen dit leerzame filmpje tijdens de
komende ledenvergadering op 27 november as aan U te tonen.
12. VERGASTE CONTAINERS
Zoals U ongetwijfeld uit de media begrepen heeft, is de FNV momenteel met een actie
bezig, om scherp op de eventuele aanwezigheid van gassen in afgesloten containers uit het
verre oosten te letten.
Regelmatig hebben wij U met onze nieuwsbrieven over dit mogelijke gevaar geïnformeerd.
Zoals bekend, neemt de douane dit probleem zeer serieus, door alleen nog maar een z.g.
fysieke controle uit te oefenen, nadat een gasvrij verklaring is afgegeven, die niet
ouder mag zijn dan 2 uur.
Wij gaan er daarom vanuit, dat U reeds lang bekend bent met dit gevaar, wat voorkomen kan
worden door de container goed te luchten voordat deze betreden wordt.
Door dit probleem breed aan de orde te stellen zal er ook zeker een acceptabele oplossing
voor dit probleem gevonden worden.
Wordt vervolgd..
13. VALUTA’S
Bron: Internet site XE.com d.d. 22
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