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Van de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitterVan de voorzitter    
Huidige tijd 
De bedrijfsomstandigheden in de Nederlandse 
productiesector zijn in maart flink achteruit 
gegaan. De mate van deze achteruitgang was 
bovendien weinig minder dan in februari, toen een 
recorddieptepunt werd bereikt. Oorzaken voor 
deze meest recente inkrimping van de PMI waren 
de aanzienlijke daling van de productieomvang, 
van het aantal nieuwe ontvangen orders, van de 
werkgelegenheid en van de voorraad ingekochte 
materialen. Op het prijsfront bleven de 
inkoopkosten sterk dalen terwijl bedrijven hun 
verkoopprijzen tot een recorddieptepunt lieten 
zakken. De hoofdindex, de NEVI Purchasing 
Managers’ Index® (PMI®) – een seizoensmatig 
aangepaste index die de bedrijfsomstandigheden 
in de productiesector peilt – wees in maart 
opnieuw op een inkrimping. De index kwam uit op 
35.9, wat nagenoeg gelijk is aan de 35.5 van de 
vorige maand toen een recorddieptepunt werd 
bereikt. De gegevens voor de productieomvang in 
maart wijzen op een aanzienlijke daling van de 
bedrijfsactiviteiten in Nederland. De afname van 
de productieomvang was het gevolg van een 
sterke daling van het aantal nieuwe ontvangen 
orders uit zowel binnen als buitenland. Intense 
concurrentie, verdere daling van de hoeveelheid 
onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk, afname 
nieuwe orders, snel dalende personeelsbestanden 
worden als belangrijke kenmerken genoemd. 
Maar natuurlijk biedt deze periode ook kansen, je 
kunt je focus verleggen, nieuwe markten 
verkennen, kennis op peil brengen en 
herstructureren. 
 
 

LedenvergaderingLedenvergaderingLedenvergaderingLedenvergadering en nieuwe opzet  en nieuwe opzet  en nieuwe opzet  en nieuwe opzet 
bijeenkomstenbijeenkomstenbijeenkomstenbijeenkomsten 
Op 17 maart 2009 heeft de eerste 
ledenbijeenkomst in de nieuwe opzet 
plaatsgevonden bij Fancom te Panningen. 
De leden van branchegroep Holtraf waren 
hiervoor ook uitgenodigd. Eenieder kreeg 
de kans om een korte presentatie te 
houden van zijn bedrijf, met als doel het 
netwerk van DESC te vergroten. De reacties 
die wij tot nu toe hebben ontvangen zijn 
positief. Deze opzet zal zeker een vervolg 
krijgen, hoewel in een iets gewijzigde 
vorm. 
 
Nieuwe Nieuwe Nieuwe Nieuwe DESC DESC DESC DESC leveringsvoorwaarden.leveringsvoorwaarden.leveringsvoorwaarden.leveringsvoorwaarden.    
De DESC leveringsvoorwaarden zijn 
gedeponeerd bij de Rechtbank Utrecht en zijn 
vanaf nu digitaal verkrijgbaar bij het 
secretariaat van DESC. Met deze nieuwsbrief 
zijn tevens aan u verzonden: 

1) de DESC leveringsvoorwaarden in het 
Nederlands, Engels en Duits 

2) aangezien de leveringsvoorwaarden 
voor een aanzienlijk deel zijn 
gebaseerd op de Koninklijke 
Metaalunie voorwaarden is tevens 
meegezonden: “Correct gebruik van de 
MU voorwaarden”. 

 
BeurzenoverzichtBeurzenoverzichtBeurzenoverzichtBeurzenoverzicht 2009 2009 2009 2009    

BeurBeurBeurBeurssss    locatielocatielocatielocatie    vanvanvanvan    tottottottot    

Industrial Maintenance Ahoy, Rotterdam 21-04 23-04 

Electronics & Automation Jaarbeurs, Utrecht 27-05 29-05 

Industry & Automation Jaarbeurs, Utrecht 05-10 08-10 

ICT & Logistiek Jaarbeurs, Utrecht 10-11 13-11 

Industry & ICT 2009 Jaarbeurs, Utrecht 27-11 28-11 

 
Aan de beurs E&A in mei zal ook worden 
deelgenomen door een aantal DESC leden,  
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zoals Global Electronics, Protonic en Vermeulen 
Printservice. 
 
Voor het meest actuele beurzenoverzicht verwijzen 
wij u graag naar onze website  
http://www.dutchelectronics.nl/-> 
“Beurzenoverzicht”. 
 
 
 
DownloadsDownloadsDownloadsDownloads Wet Wet Wet Wet---- en Regelgeving en Regelgeving en Regelgeving en Regelgeving    
Op onze website is in de Bibliotheek onder 
procesinformatie een document geplaatst met het 
laatste EU nieuws over RoHS. 
http://www.dutchelectronics.nl/documents/Proce
sinformatie/EU%20nieuws%20over%20RoHS%202
009.pdf 
 
 
 
 

    
LLLLedenedenedeneden::::    
Aanmeldingen:Aanmeldingen:Aanmeldingen:Aanmeldingen:    
Er zijn geen nieuwe aanmeldingen 
binnengekomen bij het secretariaat. 
 
Afmeldingen:Afmeldingen:Afmeldingen:Afmeldingen: 
Geen 
 
Aanleveren kopijAanleveren kopijAanleveren kopijAanleveren kopij    
De volgende Nieuwsbrief willen we in juni 
2009 uit laten gaan. Uw kopij hiervoor kunt u 
mailen naar: ellage@planet.nl of 
wijnands@metaalunie.nl.  
 
 
 
Website DESCWebsite DESCWebsite DESCWebsite DESC 
Hieronder, op pagina 3, ziet u een overzicht 
van de statistieken van onze website.
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Website www.dutchelectronics.nl bezoek van 16-01-2009 t/m 10-03-2009 

AGENDA 1613  Referrers Search Term No 

NIEUWS 819  www.dutchelectronics.nl/   25 

HOME 774  www.metaalunie.nl/Page.aspx?pageType=branches...   16 

EMS 183  www.metaalunie.nl/Page.aspx?pageType=branches   12 

LEDEN 175  www.google.nl/search?hl=nl&q=dutch+electronic... dutch electronics  9 

LINKS 173  www.dutchelectronics.nl/index.asp?pageid=3923...   8 

VACATURES 138  whois.domaintools.com/dutchelectronics.nl   8 

BESTUUR 133  www.google.nl/search?hl=nl&q=dutch+electronic... dutch electronics  7 

KETENOVERZICHT 131  www.dutchelectronics.nl/index.asp?pageid=3958...   6 

ACTIVITEITEN 120  assemblage.startpagina.nl/   6 

BEURZENOVERZICHT 119  www.dutchelectronics.nl/members.asp   6 

LIDMAATSCHAP 109  www.dutchelectronics.nl/news.asp?intent=views...   4 

PROCESINFORMATIE 100  images.google.nl/imgres?imgurl=www.dutchelect...   3 

PCB PRODUCTIE 94  www.google.nl/search?hl=nl&q=pcb+productie&me... pcb productie  3 

ODM / DESIGN 89  www.opzijnbest.nl/links/klik.php?id=1797096   3 

COMPONENTS 60  www.dutchelectronics.nl/index.asp?pageid=3997...   3 

OPDRACHTGEVER / OEM 60  zoek.lycos.nl/cgi-bin/pursuit?query=electroni... electronics components  2 

REPAIR 56     

CERTIFICATION 53     

MACHINE & TOOLING 52     

MAP 39     

NIEUWSBRIEF 29     

totaal 5119     

      

bezoeken per maand 2925  16-1-2009 4490  

unieke bezoeken p/m 277  10-3-2009 4975  

   unieke bezoeken 485  

 
 
Het gebruik van de website gaan we beter inzichtelijk maken, we zijn nu aan het overstappen op 
Google Analytics zodat we uitgebreide rapporten kunnen opstellen van het site bezoek. 
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Fax: 030-605 32 08  
E-mail: puylaert@metaalunie.nl 
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