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SPECIALE NIEUWSBRIEF
VERPAKKINGENBELASTING 2008

1. Houdt U er rekening mee, dat per 1 oktober 2008 een voorlopige aangifte moet
wordengedaan voor het gehele jaar 2008 en dat de eerste definitieve opgave per 1 april
2009 zal moeten volgen.
2. Het VIVO Bestuur overweegt om bij de belastingdienst in Arnhem een voorstel in te
dienen voor een afspraak tot een forfait voor geïmporteerde verpakkingen.
Naar inschatting zou uit een bepaald aantal promillen (ca 0,06 ) van de invoerwaarde dit
forfait moeten gaan bedragen. We zouden dan tot een formule moeten komen van hoeveelheden
verpakkingen met invoerwaarden en heffing in 0,06% van deze invoerwaarden.
De voordelen zijn het besparen van vele administratieve handelingen en het voorkomen van
eventuele boetes bij verkeerde opgaven.
Het forfait zou voor alle leden van toepassing moeten zijn, dus zowel voor de
bovendrempelige als ook voor de onderdrempelige leden. Het zou dan in een zogenaamd
convenant moeten worden vastgelegd.
Wij verwachten graag vóór vrijdag 12 september a.s Uw ondersteunende positieve reactie
voor dit voorstel.
Met beste groet,
David van Huiden

1. Houdt U er rekening mee, dat per 1 oktober 2008, een voorlopige aang
1. VERHOGING VAN TERUGBETALING BIJ EXPORT VAN DE CHINESE BTW VOOR TEXTIELEN KLEDING EN
BAMBOE PRODUCTEN
Volgens de DG trade van de Commissie in Brussel is voor een groot aantal textiel
producten de vergoeding bij export verhoogd van 11% naar 13% en voor bamboe van 5% naar
11%.
De details per CN code voor textiel zijn bij het secretariaat op te vragen.
2. ANTIDUMPING VOOR RINGBANDMECHANISMEN VANUIT THAILAND
Met PB EU L 221 van 15 augustus 2008 vallen verschepingen vanuit Thailand nu ook onder
antidumping nadat de Commissie de omschrijving van het product nauwkeuriger heeft

vastgelegd. Zoals bekend zijn ringbandmechanismen uit China, Vietnam en Laos reeds
onderworpen aan een antidumpingheffing.
3. VERLAGING VAN COMPENSERENDE HEFFING VOOR BEDLINNEN UIT INDIA.
De firma’s Home Fashions International in Kerala en GHCL in Gurarat worden door de
Commissie beoordeeld met een verlaagde heffing tot 7,6% in plaats van 10,4%.
Zie ook PB EU L 220 van 15 augustus 2008.
4. ANTIDUMPING VOOR SPAARLAMPEN UIT CHINA
Nu de firma Osram haar verzoek tot verlenging van antidumping heeft ingetrokken, zal de
antidumpingheffing in de loop van het tweede halfjaar 2008 komen te vervallen.
5. VERPAKKINGENBELASTING 2008.
PWC organiseert op 26 augustus een overleg over o.a. de Europese Unie rechtelijke
aspecten van deze ongelukkige belasting. De VIVO zal door Peter van Beek worden
vertegenwoordigd. Al eerder heeft Mevrouw Annemieke de Bruijn, directeur van de NVGP
(Nederlandse Vereniging voor Groothandelaren in Papier en Verpakking), deze belasting als
een ramp beoordeeld.
6. HEMA FINANCIERT HAAR VERLIEZEN DOOR KORTINGEN TE EISEN
Voor de zoveelste maal tracht een grootwinkelbedrijf haar tekorten af te wentelen op haar
leveranciers door een extra 5% af te dwingen voor zogenaamde “marketinginspanningen”.
Ook al is op de korting van 5% wel af te dingen, het blijft een volstrekt onaanvaardbare
zaak dat op reeds afgesloten orders,dergelijke kortingen bij betaling worden opgeëist.
7. JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
De komende ledenvergadering van de VIVO staat gepland op donderdagmiddag 27 november
2008. Zet deze datum vast in Uw agenda. Het is de bedoeling om na de vergadering een
bezoek te brengen aan de kofferafhandeling op Schiphol en/of de nieuwe vrachtterminal.
Zodra exacte gegevens bekend zijn, zullen wij U prompt informeren.
8. AANLEG TWEEDE MAASVLAKTE START NU IN SEPTEMBER 2008
De eerste fase van 600 hectare nieuwe haventerreinen zal voornamelijk door
containerbedrijven worden opgeëist (o.a. door Maersk) en gereed komen in 2012. De
Rotterdamse haven kampt reeds meerdere jaren met tekort aan bedrijfsruimten.
De uitbreiding van in totaal 2.000 hectare is een uiterste noodzaak om de zusterstadhaven
Shanghai enigszins in haar enorme haven aanleg in de laatste vijf-zes jaren voor de kust
bij te blijven.
9. HANDELSMISSIE NAAR NOORD KOREA
De Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher heeft zich tegen een dergelijke missie
uitgesproken vanwege het in zijn bewoording “afzichtelijke heersende regime”. Inmiddels
heeft de Kamer van Koophandel Amsterdam zich uit deze reis teruggetrokken vanwege gebrek
aan belangstelling. (zie nieuwsbrief 13/2008 punt 12).
10. BIJEENKOMST WEEKMAKERS IN SPEELGOED EN KINDER-VERZORGINGSARTIKELEN, GEORGANISEERD
DOOR HET V.W.A. IN DEN HAAG.
Het VWA presenteert op maandag 15 september a.s van 13.30-15.00 uur de resultaten van de
door haar uitgevoerde onderzoeken in weekmakers (zg. ftalaten).
Deelname: voor 8 september a.s zich aan te melden bij Mevrouw Soesila Ramcharan
Email: soesila.ramcharan@vwa.nl of per fax: 070-448 40 51.
11. SEMINAR “ZAKELIJKE MOGELIJKHEDEN IN CHINA”
De KvK Rotterdam organiseert op maandag 15 september 2008 in haar gebouw Blaak 40 te
Rotterdam een seminarium met tal van sprekers op vele disciplines. (Vestigingsplaatsen
van bedrijven, samenwerkingscontracten, ervaringen etc).
Verdere informatie: tel 010-402 78 45. Kosten p.p € 100.Aanmelden: www.kvk.nl/seminarsrotterdam of per fax: 010-414 57 54
12. WORLD APPAREL CONVENTION (DE 24E) IN MAASTRICHT.
Deze wordt op vanaf woensdag 29 tot en met 31 oktober 2008 in het Crown Plaza Hotel in
Maastricht gehouden. Veel informatie over de snel wisselende mode in kleding.
Leden van de IAF (International Apparel Federation) genieten € 325.- korting. De
toegangprijs voor leden bedraagt € 1050.- (inclusief lunches, diners, recepties etc).

Verdere informatie bij het secretariaat van de IAF: 030-232 09 04, www.iafnet.com en
info@iafnet.com
13. JAARVERSLAG V.W.A.VOOR HET JAAR 2007
De Voedsel en Waren Autoriteit biedt belangstellenden het verslag aan voor haar
bevindingen over het afgelopen jaar. Het jaarverslag staat in teken van importcontrole.
Vele producten waarvan de kwaliteit soms te wensen overlaat worden onder de loep genomen.
Aan te vragen bij de heer A.W. van Hemert, tel: 070 448 42 04 en email:
ton.van.hemert@vwa.nl
14. VALUTA’S
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