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1e ONTGASSEN CONTAINERS
Momenteel is het beleid erop gericht, dat geen enkele container open mag, voordat er een
recente gasvrij-verklaring van de “gasdokter” is afgegeven. De douane gaat niet akkoord
met een ontgassingdocument, opgemaakt in het Verre Oosten. Een verklaring van de
leverancier dat de goederen niet vergast zijn, wordt ook niet geaccepteerd.
Om logistieke problemen te voorkomen, is ons advies: Zodra bekend is, dat een bepaalde
container door de douane geopend gaat worden, laat dan zo snel mogelijk (in de haven) de
gasdokter komen. Een dergelijke gasvrij-verklaring wordt dan door de douane wel
geaccepteerd.
Indien de uitslag negatief is, moet de container naar een afgesloten terrein, onder
douane toezicht, ontgast worden!
Alle te maken, niet geringe, kosten zijn helaas voor rekening van de importeur. Ook
indien alles 100% in orde is.
Voor meer informatie kunt U uiteraard contact opnemen met het secretariaat.
2e AUTHORIZED
De douane zal
Brussel en de
er intern nog

ECONOMIC OPERATOR
tot 1 juli as zeer terughoudend zijn in de communicatie, aangezien in
lidstaten een aantal zaken nog op elkaar afgestemd moet worden. Tevens zijn
enkele hobbels te nemen.

3e BEZWAAR TEGEN AANGIFTE
Als de douane niet akkoord gaat met het door U aangegeven statistieknummer, kunt U
uiteraard bezwaar aantekenen. Voor repeat-orders van hetzelfde product, dient U het door
de douane opgelegde statistieknummer te gebruiken, waarbij U tegelijkertijd bezwaar moet
maken tegen Uw eigen aangifte. Zolang er geen definitieve uitspraak is, dient U dit op
deze manier te doen.
4e TERUGBETALING VAN CHINESE OMZETBELASTINGEN BIJ UITVOER VERLAAGD
MOFCOM heeft op 19 juni 2007 in Chinees schrift de terugbetaling van omzetbelasting bij
uitvoer herzien. (lees verlaagd). De Chinese tekst is bij het secretariaat verkrijgbaar.
Per 1 juli 2007 worden deze naar categorie en product in drie verschillende lijsten
vermeld:
- Een lijst waarin alle terugbetalingen komen te vervallen
- Een lijst waarin de terugbetalingen in negen verschillende percentages worden
aangegeven
- Een lijst waarin de goederen zijn gevrijwaard van omzetbelasting.
We zijn bezig bij de Chinese Ambassade een opstelling in het Engels te verkrijgen.
Voor textiel, kleding, schoenen, speelgoed wordt het percentage verlaagd van 13% naar
11%.
Voor lederen producten, tassen, reisartikelen, keramiek, glaswerk wordt het percentage
verlaagd van 13% naar 5%.
Voor andere producten kunt U de verlagingen bij het secretariaat opvragen.
5e BEEINDIGING VAN DE ANTIDUMPINGHEFFINGEN VOOR SYNTHETISCHE POLYESTER STAPELVEZELS UIT
MALEISIE EN TAIWAN.
Publicatieblad L160 van 21 juni 2007 vermeldt de beëindiging van de voorlopige
antidumpingheffingen op synthetische polyester stapelvezels met oorsprong Maleisië en
Taiwan.
CN code 5503 2000. De reeds gestorte betalingen zullen dus moeten worden gerestitueerd.

6e INDELINGEN VAN GOEDEREN IN DE GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR
Pb L153 van 14 juni 2007 geeft aan de beslissingen inzake damesbadpakken (6112 41 90),
trappelzakken voor kinderen (6211 42 90), stoelbekleding (6304 9200), zelfopblaasbare
matrassen (6306 40 00).
7e DEFINITIEVE ANTIDUMPING OP ZADELS EN ONDERDELEN DAARVAN VOOR FIETSEN, HOMETRAINERS
ETC.
De CN codes 8714 9500, 8714 9990 en 9506 9110 worden per 28 juni 2007 getroffen met een
definitieve heffing van 29,6%. Voor vier ondernemingen geldt een tarief van 5,8% en voor
twee firma’s geldt een nultarief. Deze maatregel komt in de plaats van de voorlopige
heffing van tussen 0% en 30,9%.
8e BEEINDIGING VAN DE ANTIDUMPINGHEFFINGEN VOOR RINGBANDMECHANISMEN UIT INDONESIË.
PB C-123 van 5 juni 2006 geeft aan dat deze heffingen per 8 juni 2007 geheel zijn komen
te vervallen.
9e CHINESE TEXTIELQUOTA’S WELKE PER 31 DECEMBER 2007 KOMEN TE VERVALLEN.
FTA in Brussel informeert ons dat de Handelscommissaris Mandelson onder druk wordt gezet
om de bestaande quota’s met een jaar te verlengen tot einde 2008 in navolging van de US.
Uiteraard komen deze verzoeken van de Zuidelijke landen zoals Italië, Portugal en Oost
Europa.
Het feit dat reeds vele orders voor 2008 zijn geplaatst, zou een dergelijke verlenging
grote schade kunnen veroorzaken bij de importeurs. We blijven op onze hoede met de
ervaring van 2005 ! en blijven strijdbaar tegen verlenging. Nochtans dient U rekening te
houden dat de quota’s voor 2008 blijven bestaan. Maakt U daarom met uw Chinese partners
hierin voor 2008 goede afspraken.
10e TERMINAL HANDLING CHARGES IN DE HAVEN VAN CHITTAGONG (BANGLADESH).
Afhankelijk van de grootte van de container kunnen deze extra kosten bij vertrek oplopen
van US$ 43,40 en US$ 97,60 verhoogd met 15% BTW. (zie nieuwsbrief 09/2007 punt 6)
Indien U door deze extra kosten ernstig wordt benadeeld, verzoeken wij U dit aan het
secretariaat mede te delen. FTA BRUSSEL is voornemens te protesteren tegen deze
onverwachte extra kosten bij FOB leveringen vanuit Bangladesh, omdat het inbreuk doet
tegen de internationale INCO condities.
11e NIEUWE LUCHTVRACHTVERBINDINGEN TUSSEN CHINA EN DUITSLAND.
De Chinese firma Linkglobal Logistics heeft een overeenkomst getekend om de Duitse
luchthaven Prachim (gelegen tussen Berlijn en Hamburg) te kopen. De bedoeling is dat deze
luchthaven voor luchttransporten tussen Zhengzhou (Henan provincie) en Europa zal worden
gebruikt. De luchthaven kan grote toestellen (Boeing 747 etc) gedurende 24 uur per etmaal
afhandelen.
12e INVOERING VAN WEIGHT SURCHARGE VOOR CONTAINERS UIT DE FAR EAST.
Per 1 juni 2007 worden per 20ft container US$ 150 - 350 kosten extra in rekening
gebracht, afhankelijk van vertrekhaven.
13e TARIEFVERHOGINGEN ZEEVRACHTEN VAN DE FEFC .
De Far Eastern Freight Conference brengt onder de aandacht dat per 1 juli en 1 oktober
2007 verhogingen worden verwacht van uit het Verre Oosten naar Europa. (Japan
uitgezonderd)
Bovendien moet rekening gehouden worden dat vanaf 1 augustus tot 15 november 2007 een zg
“peak season surcharge” van US$ 250 per teu zal gaan gelden.
14e HONG KONG INVESTEERT IN VIETNAM’S EN CAMBODIA’S TEXTIELINDUSTRIE.
De HK Trade Council rapporteert in haar nieuwsbrieven dat vanuit Hong Kong meer wordt
geïnvesteerd in Vietnam en Cambodja. De productiekosten zouden veel lager zijn dan in de
China’s Pearl River Delta en verleggingen naar deze landen betekent tevens een spreiding
van risico’s in productie, logistiek etc.
De rapportages kunnen opgevraagd worden.
15e BUITENLANDSE BEURZEN
a/ De Bangkok International Fashion Fair and Leather Fair wordt van 22-26 Augustus 2007
in de BITEC in Bangkok gehouden . Info: Thai Trade Center. Tel 070-345 54 44 en email:
comhague@euronet.nl (Miss Pornsiri Meakawichai Commmercial Counsellor.)

b/ The Hong Kong Watch & Clock Fair 2007 zal van 5-9 september 2007 gehouden worden in de
Hong Kong Convention and Exhibition Centre. Info: hkwatch.visitor@tdc.org.hk en
exhibitions@tdc.org.hk
16e IMPORTVERBOD VAN HONDEN EN KATTEN BONT INGAANDE 1 JANUARI 2009
Het Europese Parlement heeft in een besluit van 19 juni 2007 besloten dat per 1 januari
2009 de invoer van deze bontsoorten in de Europese Unie wordt verboden. Toepassing ervan
vinden o.a. plaats in kleding, speelgoed, haaraccessoires. VWA en Douane zullen de
naleving van dit verbod gaan controleren. Men maakt zich echter wel zorgen hoe deze twee
bontsoorten van anderen te kunnen onderscheiden.
17e HET FIASCO IN DE DOHA RONDE ONDERHANDELINGEN VAN POTSDAM.
Nu er geen overeenkomst tot stand is gekomen in de zg DOHA ronde tussen India, Brazilië,
de EU en USA zullen we in de komende tijd en jaren veel meer bilaterale overeenkomsten
tussen de individuele landen en de E.U moeten verwachten.
Teveel tegenstrijdige belangen tussen de WTO landen onderling heeft een algemene
doorbraak van tariefverlagingen in de weg gestaan zowel in de ontwikkelingslanden als ook
in de landen in Europa en Amerika.
18e AANMELDING NIEUW LID
Als nieuw lid heeft zich aangemeld:
Deventrade b.v. te Deventer
Importeur van heren- dames- en kindertextiel, schoenen, sportartikelen uit China,
Indonesië, Taiwan Pakistan en Hongkong
Aantal werknemers: 29
Eventuele bezwaren tegen dit lidmaatschap dienen overeenkomstig het huishoudelijk
reglement, binnen 4 weken ter kennisgeving aan het secretariaat te worden gebracht.
David van Huiden
Evert van Woudenberg Hamstra

