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DRN Nieuws 

DRN Netwerkbijeenkomst samen met Havenbedrijf op 25 juni a.s. 

Dit bericht is een vooraankondiging omdat het aantal deelnemers gelimiteerd is en de 
datum is aangepast. Als gastheer treedt het 

Havenbedrijf van Rotterdam op en stelt 
daartoe de bijzondere locatie van het World 

Port Center ter beschikking. U zult onder 
andere worden ontvangen door directeur 

Roger Clasquin, directeur van Port of 
Rotterdam International(PORint). PORint is 

verantwoordelijk voor de internationale 
deelnemingen van het Havenbedrijf 

Rotterdam. Het Havenbedrijf gebruikt zijn 
kennis, netwerk en zet zijn eerste klas 

reputatie in om  internationale havens te 
ontwikkelen in landen en regio’s die van strategisch belang zijn voor de Rotterdamse 

haven, waartoe dus ook de Roemeense haven Constanta behoort. Met Constanta wil 

het Havenbedrijf Rotterdam een Oost-West as ontwikkelen, die de Nederlandse 
economie jaarlijks zo'n twee miljard euro zou kunnen opleveren. Veel sectoren zijn 

direct of indirect haven gerelateerd, want havens en terminals zijn niet langer slechts 
overschepingscentra; vandaag de dag vormen ze een integraal onderdeel van de 

supply chain en bevinden ze zich in de ideale positie om logistieke services met 
toegevoegde waarde te bieden. Het mag dan ook niet verwonderlijk worden genoemd 

dat veel Nederlandse bedrijven de ontwikkelingen in Constanta nauwlettend volgen. 
Binnen de DRN is dan ook een Task Force Logistiek & Infrastructuur gevormd die zich 

ook richt op Constanta en vooral op de knelpunten die zich voordoen. Overslag en 
industrie vormen het hart van iedere haven. Echter, voor een complete haven zijn 

goede dienstverleners hieromheen echter onmisbaar en daarbij speelt het MKB een 
belangrijke rol.  Het Havenbedrijf Rotterdam heeft daarom een aparte MKB Desk 

ingericht. Aan het programma wordt nog gewerkt en zal nog deze maand bekend 
worden gemaakt. Indien u reeds een voorschrijving wilt doen kan dat via: 

info@dutchromaniannetwork.nl    

Infrastructuur 

Roemenie kan 1 miljard euro besteden aan infrastructuur 
De Roemeense minister van transport Relu Fenechiu onderhandelt over diverse 

projecten met de EU commissaris voor transport Siim Kalas. De gelden zijn 
beschikbaar via het EU fonds Connecting Europe Facility(CEF) dat zich richt op de 

sectoren vervoer, energie en telecommunicatie en loopt van 2014 tot 2020. Van 
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belang zal zijn dat de (aan)bestedingen plaatsvinden voor 2016. De prioriteit van 

Roemenie ligt vooral op de ontwikkeling van de haven van 
Constanta als “gateway to Central and Eastern Europe” . 

In het afgelopen decennium, zijn de uitgaven voor 
infrastructuur in Europa gedaald. Door de economische en 

financiële crisis is er sprake van hernieuwde belangstelling 
voor de noodzaak van investeringen in infrastructuur.  

Tijdens de economische crisis, zijn gerichte investeringen in 
vernieuwing of de aanleg van infrastructurele projecten een 

belangrijk onderdeel van de herstelplannen geweest op EU-en nationaal niveau.  Het 
belangrijkste is dat de crisis heeft aangetoond dat goede infrastructuur van cruciaal 

belang is voor de economische toekomst van Europa, aldus de toelichting van het 
Connecting Europe Facility. 

App waarschuwt voor slechte wegen 
Een groepje Roemeense programmeurs heeft een smartphone app ontwikkeld die 

bestuurders helpt bij het ontwijken van gaten in de weg. 

 

Ontevreden als ze waren over de schade aan hun auto’s door de slechte wegen, 
ontwikkelde het groepje de gratis app “Gropometru” die aanwijst waar er gevaren zijn 

op de weg. Volgens een van de ontwikkelaars heeft de groep in een maand tijd 
60.000 gaten in wegen opgespoord, waarvan de meeste in Boekarest. Een 

taxichauffeur uit Boekarest die de app gebruikt zei dat hij blij is dat hij problemen kan 
omzeilen maar dat hij nog blijer zou zijn als autoriteiten geld zouden vinden om de 

problemen te voorkomen. 

Automotive 

Miljoeneninvestering Daimler in Sebes 

De Duitse autofabrikant Daimler, eigenaar van onder meer Mercedes-
Benz, investeert ruim 300 miljoen euro in de uitbreiding van zijn 

fabriek in Sebes. Daar worden versnellingsbakken in elkaar gezet. Er 
worden tot 2016 tussen de 300 en 400 nieuwe arbeidsplaatsen 

gecreëerd. De fabrikant is reeds aanwezig met het Star 

transmissiebedrijf dat produceert tandwielen, assen, 
versnellingsbakken en stuurhuizen produceert. 

http://www.nederland.ro/nieuws/app-waarschuwt-voor-slechte-wegen/
http://www.nederland.ro/nieuws/miljoeneninvestering-daimler-in-sebes/


Autoimport gestegen met 50% 

In de eerste drie maanden van dit jaar is de import van tweedehands auto’s gestegen 
met 50% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit een publicatie van 

www.auto.ro. In de eerste drie maanden van 2012 werden er 35.300 auto’s 
geïmporteerd De eerste drie maanden van dit jaar zijn er 53.000 auto’s 

geïmporteerd. Volkswagen blijft de meest geïmporteerde tweedehands auto met 
13.000 exemplaren. 

Retail 

Zuidafrikanen investeren in Roemeense retail 
Het Zuid-Afrikaanse investeringsfonds NEPI(New Europe Property Investments) heeft 

op de Roemeense markt een voorkeur voor investeringen in de stad Târgu Jiu(district 
Gorj) waar het reeds 4 hectare grond heeft verworven, grenzend aan 

een vestiging van Kaufland. Uit recente cijfers is gebleken dat de 
inwoners van het district Gorj het hoogste inkomen per hoofd van de 

bevolking hebben en tegelijkertijd is gebleken dat er nauwelijks 
sprake is van grootschalige commerciële projecten.  Naast de 

ontwikkeling van het project in Târgu Jiu staan ook projecten in de 
steigers in Drobeta Turnu Severin(Severing Shopping Center) en 

Sibiu.  

Agrarische sector 

Roemenie kan uitgroeien tot een belangrijke speler op EU landbouwmarkt 

De Nederlandse ambassadeur in Roemenie Matthijs van Bonzel voorspelt een 
belangrijke toekomst voor de Roemeense agrarische sector mits aan een aantal 

voorwaarden wordt voldaan. Met name zal aandacht 
moeten worden besteedt aan de productiecapaciteit wil 

men concurrerend zijn op de Europese markt. Het enorme 

arsenaal aan goede landbouwgronden en de lage 
personeelskosten impliceren een grote potentie om uit te 

groeien tot een belangrijke speler op Europees niveau. 
Aandacht voor moderne technologie en ondersteuning van 

het landbouwkrediet zijn basisvoorwaarden om die groei 
mogelijk te maken. Omdat Nederland een naam heeft 

hoog te houden, zijn er kansen genoeg voor Nederlandse bedrijven en instellingen. 
De Roemeense minister van landbouw Daniel Constantin wil graag de banden met 

Nederland versterken om deze groei te realiseren.  

Grootschalige controle op import groente en fruit uit Turkije 

Ruim 140 agenten hebben vandaag invallen verricht bij 42 bedrijven en 46 
privépersonen. In totaal werden 377 zendingen van ingevoerd groente en fruit 

gecontroleerd. De fiscale opsporingsdienst heeft een groep belastingontduikers in het 
vizier die geleid wordt door de Turkse gebroeders Yuksek. Sahin Yuksek is op last van 

het DNA preventief gearresteerd voor 29 dagen. Hij wordt beschuldigd van een 
poging tot omkoping (voor een bedrag van 40.000 euro) van een topambtenaar van 

belastingdienst ANAF, die hem daarvoor aangaf. In de zaak zijn nog drie personen 
gearresteerd die geen BTW en winstbelasting zouden hebben afgedragen over de over 

de import van groente in fruit in de EU. 

Akansel Kaymaz (SP) verdachte in grondspeculatie in Roemenie 

Ex-SP’er Akansel Kaymaz zou volgens een groep van 35 investeerders circa 2,1 

http://www.nederland.ro/nieuws/autoimport-gestegen-met-50/
http://www.nederland.ro/nieuws/grootschalige-controle-groente-en-fruit/
http://camillerinieuws.wordpress.com/2010/09/13/akansel-kaymaz-sp-verdachte-in-grote-fraudezaak/


miljoen euro hebben weggesluisd. De investeerders vertrouwden hun geld toe aan het 

prominente SP-lid, tot begin dit jaar topman van de Mirzon-Groep in Nijmegen, 
gespecialiseerd in projectontwikkeling en grondspeculatie in Roemenië. Akansel 

Kaymaz was jarenlang voor de SP Statenlid in Gelderland en hij was 
kandidaat voor de Europese verkiezingen in 2004. Inmiddels heeft 

hij vanzelfsprekend de partij verlaten. De Nederlandse 
investeerders leenden hem het geld om grond en vastgoed aan te 

kopen in Roemenië. Deze projecten zouden met winst worden 
verkocht waarna de investeerders hun geld, vermeerderd met rente 

zouden terugkrijgen. De investeerders stellen nu dat de meeste 
projecten weer van de hand zijn gedaan zonder dat ze hun geld 

terugkregen. Ze spannen een rechtszaak tegen hem aan om hun 
geld terug te krijgen. Deze week hebben ze ook beslag gelegd op 

privébezittingen van Kaymaz in Nederland en de 
huurinkomsten van winkelpanden die hij verhuurt in 

Arnhem en Rotterdam. “Kaymaz heeft met geld van investeerders 

geschoven tussen de Mirzon Groep en zijn privévennootschappen”, 
stelt mr. Hendrik Jan Bos, advocaat van de gedupeerde geldschieters. “Tegen hen 

was gezegd: als de projecten klaar zijn, krijg je je geld terug, plus de rente. De 
projecten zijn klaar, maar het geld is niet teruggekomen.” Bovendien had Kaymaz, zo 

stelt mr. Bos, “geen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten, de AFM, om 
geld op te halen in Nederland”. Voor de uitspraak van de Rechtbank van Arnhem zie 

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BY7819 

Toerisme 

GORomania, een veelbelovend toeristisch initiatief!  
Op initiatief van Laurens den Dulk hebben diverse belanghebbenden uit de 

toeristische sector van Nederland en België zich verenigd in 
de koepelorganisatie GoRomania. De doelstelling is de 

promotie van toerisme naar Roemenië vanuit Nederland en 
België. De potentie van deze organisatie is groot te noemen 

omdat er in de Benelux geen Roemeens verkeersbureau 

aanwezig is en Roemenië is een eersteklas toeristische bestemming en relatief 
goedkoop en dat speelt in een periode waarin mensen minder te besteden hebben 

zijdelings ook een rol. Veel mensen hebben het land nog niet ontdekt, terwijl 
Roemenië juist zoveel schatten herbergt. Van hoge bergen in een hoefijzervorm om 

Transylvanië heen tot de vlaktes in het oosten met wijngaarden en de zandstranden 
aan de Zwarte Zee. Het Dutch Romanian Network, Operation Villages Roumains en 

ook de Roemeense ambassade steunen dit initiatief. Voor een eerste kennismaking 
zie de website: www.goromania.nl    

Google street view Roemenië uitgebreid 

Google Roemenië het 40.000 kilometer extra beeldmateriaal gepubliceerd voor de 

dienst Street View. Ook toeristische trekpleisters, zoals het Ateneul Roman, Piata 
Sfatului in Brasov, Piata Mare in Sibiu, de weerkerk van Cisnadie en de Bicaz-kloof 

zijn nu zichtbaar voor alle gebruikers. 

 

 

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BY7819
http://www.goromania.nl/
http://www.nederland.ro/nieuws/google-street-view-roemenie-uitgebreid/


Energiesector 

Roemenie geeft prioriteit aan energiebeleid 

Projectminister (Minister delegate)Constantin Niţă gaat er vanuit dat binnenkort het 
voorstel wordt goedgekeurd dat tot oprichting van een apart ministerie 

van energie moet leiden.  Het is thans ondergebracht bij het ministerie 
van economische zaken. Roemenie realiseert zich dat zij op Europees 

niveau achterlopen op de praktische toepassing van energie efficiency en 
zowel de Task Force Energy van de Foreign Investors Council als   Emil 

Calota, vice-president van ANRE(Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Energiei) onderstrepen het belang van een hernieuwd 

energiebeleid wat ook de concurrentiepositie van Roemenie moet verstevigen. 

Roemenië moet  investeringen  stimuleren in energie-efficiëntie en in schone 
technologieën om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terug te dringen. Het 

beter gebruik van de beschikbare EU-middelen om deze investeringen te stimuleren 
op dit beleidsterrein is een noodzaak, omdat het de minst dure financieringsbron is. 

Groeimarkt voor boilers, cv’s en zonnepanelen 

In Roemenie is een trend waarneembaar waarbij steeds huishoudens zich loskoppelen 
van de centrale systemen. Door afbouw van de subsidie op deze centrale systemen 

wordt het financieel aantrekkelijker om zelf te investeren in deze vormen van 
energievoorziening. De markt voor zonnepanelen en warmtepompen is weliswaar 

kleiner, maar laat ook een stijging zien. 

Roemenië wil gasterminal in Constanta 

De bedrijven OMV Petrom en Exxon hebben aangegeven dat de concessies in de 
Zwarte Zee toebehorend aan Roemenië exploitabel zijn. Voor 

de Roemeense minister Constantin Niţă is dat het startsein om 
een consortium te vormen voor de aanleg van pijpleiding naar 

Constanta, alsmede een bijbehorende terminal. Hoewel er nog 
geen besluit over is genomen vindt de minister een joint venture bestaande uit OMV 

Petrom, Exxon en Transgaz het meest voor de hand liggen.  
Er is beschikbare grond (50ha) voor handen voor de bouw van een nieuwe terminal. 

Deze is in het bezit van Oilterminal S.A., een NV met de staat als 

grootaandeelhouder. Voor internationale gegadigden kan het interessant zijn om 
nauwlettend de voorbereiding van de aanbesteding van deze terminal te volgen. 

Roemenie promoot Nabucco project 

De West Europese landen maken zich steeds afhankelijker van Rusland wat hun 
energievoorziening betreft terwijl de EU met 

de Nabucco pijplijn afhankelijkheid van 
Russisch gas juist wil verminderen. De 

nationale regeringen in West-Europa zijn 
blijkbaar ingedut. Een voorbeeld daarvan is 

dat het Duitse energieconcern RWE haar 

belang van 17 procent in de Europese 
Nabucco-gaspijpleiding aan het Oostenrijkse bedrijf OMV verkocht. Om het geheugen 

even op te frissen:  Het Nabucco-project is onderdeel van de zuidelijke gascorridor, 
een Europees initiatief gericht op diversificatie van aanvoerroutes en levering van 

aardgas van de Europese markt. Het project voorziet in een eerste fase, de 
natuurlijke hulpbronnen te brengen van Azerbeidzjaanse Shah Deniz II gebied, 

beheerd door de Shah Deniz Consortium, uit westelijke grens van Turkije naar 



Bulgarije, Roemenië, Hongarije en Oostenrijk. De geplande Nabucco West 

aardgasleiding - aangesloten op de Trans-Anatolische Pipeline (TANAP) in Turkije - 
zou Azerbeidzjaans gas leveren via Turkije, Bulgarije, Roemenië en Hongarije naar de 

Centraal-Europese Gasrotonde in Baumgarten, Oostenrijk.   Op de recente 
bijeenkomst maakte premier Ponta de plannen van de Roemeense regering openbaar 

en daarbij kreeg steun van de aanwezige betrokken partijen, t.w.: de landen van de 
ondertekening van het Nabucco intergouvernementeel verdrag (Bulgarije, Hongarije, 

Roemenië, Turkije en Oostenrijk), de Verenigde Staten van Amerika, de Europese 
Commissie, de Nabucco Internationaal Consortium en de eigenaren hebben 

deelgenomen aan de vergadering met 
de status van waarnemer: MOL (FGSZ 

Zrt.) van Hongarije, OMV van 
Oostenrijk, Bulgarian Energy Holding, 

Transgaz van Roemenië en Botas van 
Turkije, de leden van de Shah Deniz 

consortium, namelijk BP van Groot-

Brittannië, Socar van Azerbeidzjan, 
TOTAL van Frankrijk, Statoil in 

Noorwegen als evenals de EIB en de 
EBRD. 

Rusland ziet deze ontwikkelingen met lede ogen aan en daarom gaf  president 
Vladimir Poetin  in december 2012 het startsein voor de bouw van de South Stream 

gaspijpleiding naar Europa.  South Stream wil de concurrentie aangaan met Nabucco 
en pijplijnen aanleggen naar Oostenrijk en Italië en wil de Oekraïne omzeilen door de 

pijplijn via Bulgarije naar eerdere genoemde landen te laten lopen.  

Financieel economische ontwikkelingen 

Begrotingstekort binnen norm IMF 

Het begrotingstekort van de Roemeense overheid is in de eerste drie maanden van dit 
jaar uitgekomen 4,19 miljard lei ofwel 0,67% van het BNP. Daarmee blijft het tekort 

ruim onder de doelstelling van 4,5 miljard lei die was overeengekomen met het IMF. 

Politiek en overheid 

Roemenie voorzitter van het Forum van Salzburg  

Het Forum van Salzburg of Salzburg Group, is een Europese samenwerking tussen de 
regionale ministers van Binnenlandse Zaken van de acht Europese landen.  Het werd 

opgericht door het ministerie van Binnenlandse 
Zaken van de Republiek Oostenrijk in 2000.  

De deelnemende landen zijn Oostenrijk, 
Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Polen, 

Slowakije, Slovenië en Roemenië. Het Forum is 
een trefpunt voor de coördinatie van de interne 

veiligheid zaken tussen de acht landen: de 

politiële samenwerking, grenscontroles, illegale migratie, vraagstukken asiel, enz. Op 
de agenda voor 2013 staan  het "slimme grenzen"-pakket, het nieuwe 

meerjarenprogramma in justitie en binnenlandse zaken, de nieuwe rechtsgrondslag 
van Europol, illegale wapen handel, Frontex en de buitengrenzen van EU en de civiele 

bescherming.De ambitieuze Roemeense minister Radu Stroe neemt hierbij het 
voortouw in samenspraak met de directeur Ikka Latinen, directeur van Frontex, 

verantwoordelijk voor de buitengrenzen van de EU. 

http://www.nederland.ro/nieuws/begrotingstekort-binnen-norm-imf/


PNL Leider Antonescu accentueert gelijkberechtiging homoseksuelen 

De leider van de Roemeense liberalen bepleit gelijkberechting van de homoseksuelen 
en corrigeert daarmee partijgenoot senator Puiu Hasotti die zich laatdunkend en 

discriminerend had uitgelaten. Laatste genoemde heeft dan ook openlijk zijn excuses 
aangeboden. Het zijn juist de Roemeense liberalen die gesteund door hun 

Nederlandse counterpart D66 begin negentiger jaren hebben bevochten dat het 
gewraakte artikel 200 homoseksualiteit strafbaar stelde uit het Roemeense Wetboek 

van Strafrecht werd geschrapt. 

Digitale ontwikkelingen  

Onderzoeken naar cybercrime geven verschillende uitkomsten 

Twee gerenommeerde bedrijven zoals Verizon en Symantec/Businessweek komen 
met onderzoeksresultaten die ver uiteen lopen. De enige overeenkomst in beide 

onderzoeken is dat de boosdoeners veelal uit China en de Verenigde Staten afkomstig 
zijn. Dus welke waarde gehecht mag worden deze onderzoeken is onduidelijk, waarbij 

kan worden aangetekend dat beide bedrijven commerciële belangen hebben. Volgens 
Verizon is de meeste cybercrime  afkomstig uit China en 

Roemenië. Waar vanuit China vooral wordt bespioneerd, 
zijn Roemeense hackers uit op financiële gegevens. 

China en Roemenië zijn samen goed voor 58 procent van 
de 47.000 beveiligingsincidenten die in 2012 aan Verizon 

zijn gerapporteerd. Echter Roemenie wordt in het 

onderzoek van Symantec/Businessweek zelfs niet bij de eerste twintig landen 
genoemd. Opvallend is dat 96 procent van alle spionageactiviteiten die door 

overheden en bedrijven worden aangemeld als oorsprong China heeft. Deze 
cyberaanvallen worden uitgevoerd met het doel intellectueel eigendom - zoals 

handelsgeheimen en technische kennis - te bemachtigen vanwege nationale en 
economische belangen. 

Hacktivisme stagneert 
Roemenië is koploper van landen van waaruit criminelen vooral uit zijn op het hacken 

van financiële systemen. Op afstand volgen andere Centraal-en  Oost-Europese 
landen als Bulgarije en Rusland. Hierbij gaat het in 55 procent van de gevallen om 

georganiseerde misdaad. Activisten en hackers die op eigen houtje handelen, maken 
slechts 10 procent van het totale cijfer uit. Nederland komt qua cybercrimeactiviteit 

op de zesde plaats. 
Deze cijfers zijn afkomstig van het Data Breach 

Investigations Report 2013 (pdf), waarin ook een afname 

van hacktivisme wordt geconstateerd. Het aantal 
incidenten waarbij zogenaamde hacktivisten 

betrokken zijn, is afgelopen jaar gelijkgebleven. Verizon 
merkt op dat zij minder gegevens buitmaakten omdat ze minder vaak inbraken. Wel 

nam het aantal door hacktivisme gemotiveerde DDoS-aanvallen flink toe. Deze 
aanvallen hebben als doel systemen te verstoren of plat te leggen en richten 

aanzienlijke financiële schade aan omdat ze bedrijfsprocessen verstoren. 
Maanden of jaren ongemerkt 

In 2012 troffen beveiligingsincidenten een brede reeks van sectoren, maar met 37 
procent van de slachtoffers actief in de financiële dienstverlening is deze branche 

duidelijk koploper. De tijd tussen de eerste besmetting en de ontdekking daarvan 
neemt steeds vaker maanden of zelfs jaren in beslag in plaats van uren of dagen. De 

meeste incidenten worden nog altijd ontdekt door externe partijen (69 procent). 
Externe aanvallen blijven de belangrijkste oorzaak van beveiligingsincidenten. 92 



procent van alle incidenten wordt herleid naar buiten de organisatie en 14 procent 

wordt veroorzaakt door werknemers. Externe aanvallen worden uitgevoerd door de 
georganiseerde misdaad, activistische groeperingen, voormalige werknemers, 

zelfstandige hackers en zelfs organisaties die financiële steun krijgen van 
buitenlandse overheden. Net als in het Verizon-rapport van vorig jaar waren zakelijke 

partners verantwoordelijk voor ongeveer 1 procent van de gerapporteerde incidenten. 
Traditioneel hacken blijft malware voor 

Wat aanvalsmethoden betreft, is hacking met 52 procent de meest gebruikte 
methode. 76 procent van alle hackers maakte misbruik van zwakke of gestolen 

aanmeldingsgegevens (gebruikersnaam/wachtwoord). In 40 procent van de gevallen 
werd gebruik gemaakt van malware (kwaadaardige software, scripts of code die 

wordt gebruikt om informatie te bemachtigen). In 35 procent van de incidenten was 
er sprake van fysieke aanvallen zoals skimming. En bij 29 procent van de 

onderzochte incidenten werden trucs als phishing ingezet. 
Het aantal beveiligingsincidenten waarbij gebruik werd gemaakt van social 

engineering was in 2012 vier keer zo hoog als het jaar daarvoor. Volgens het rapport 

houdt deze trend rechtstreeks verband met het grootschalige gebruik van deze 
tactieken voor gerichte spionagecampagnes vanuit uit China.(Bron:Verizon)  

 

 

Onderstaand beknopt de resultaten van eenzelfde onderzoek van 

Symantec/Businessweek  die tot geheel andere bevindingen komen. Roemenie en 
Nederland blijken dan zelfs niet tot de top 20 landen te behoren. 
 

Each country lists 6 contributing factors, share of malicious computer activity, malicious code rank, spam 

zombies rank, phishing web site hosts rank, bot rank and attack origin, to substantiate its cybercrime 

ranking. 



 

Bijzondere berichten 

Nederlands en Roemeens koningshuis met elkaar verwant 
De eerste koning van Roemenie was Karel van Hohenzollern-Sigmaringen en 

genoemd Carol I(1839-1914) en was getrouwd met Prinses Elisabeth von Wied die 
onder het pseudoniem “Carmen Sylva” internationaal bekend werd als 

schrijfster. Zij verbleef regelmatig in Domburg, waar een villa op de 

boulevard haar naam draagt.  

Het paviljoen De Witte in Scheveningen heette vroeger 
Paviljoen Von Wied. De broer van Koning Elisabeth  vorst 

Wilhelm Adolph Maximilian Carl zu Wied, was gehuwd met 
Marie van Oranje-Nassau en daardoor was het huis Wied 

nauw verwant aan het Nederlandse 
koningshuis. Na de dood van de zoons van 

koning Willem III maakten hun zoons een 
kleine kans op de Nederlandse troon, al 

stonden zij verder van de troon dan de nakomelingen van Willems 
zuster Sophie, die was gehuwd met groothertog Karel Alexander van 

Saksen-Weimar-Eisenach. Met de grondwetswijziging van 1922, die 
het recht op troonopvolging beperkte tot de nakomelingen van 

Wilhelmina, vervloog deze kans. 
Wilhelms zuster Elisabeth werd als echtgenote van Carol I vorstin 

(1866) en koningin (1881) van Roemenië. Ook via zijn andere zoon waren de Wieds 



verwant aan het huis Oranje-Nassau; Friedrich zu Wied was gehuwd met Pauline van 

Württemberg een nicht van koningin Emma. De huidige voormalige koning Mihai – 
getrouwd met prinses Anna van Bourbon-Parma – kent als ouders koning Carol II en 

prinses Helena van Griekenland en Denemarken.  

Roemenie op Europa Challenge 
Agentschap NL organiseert op 20 juni a.s. een event in Den Haag dat gericht is op 

bedrijven en instellingen die zaken willen doen in Europa. Tijdens deze Challenge kunt 
u in gesprek gaan met medewerkers van diverse Nederlandse ambassades in Europa. 

Voor andere informatie: Agentschap NL, tel. (088) 602 83 99 E-mail: 
evenementen@info.agentschapnl.nl .Hoewel Roemenië daar als een van de 

belangrijkste groeimarkten van Europa vanzelfsprekend ook aanwezig is, kunnen 

belangstellenden voor dit land tevens de DRN Netwerkbijeenkomst bezoeken die op 
25 juni a.s.in het World Port Center in Rotterdam wordt georganiseerd waar ervaren 

ondernemers met elkaar ervaringen uitwisselen. Gastheer is de Port of Rotterdam 
International(zie elders in deze nieuwsbrief). 

 

Roemeense Leu 

4,3157-0,0033(EUR/RON)RON/EUR0,23  

Koersontwikkeling Euro versus RON 

VandaagMaandKwartaal1 jaar2 jaar3 jaar4 jaar 

 

 

 

 

Roemeense leu euro 
Op 1 juli 2005 werd de leu(meervoud is lei) gerevalueerd. Een nieuwe leu is nu 

10.000 oude leu waard. Hierbij werd ook de officiële ISO-code gewijzigd van ROL 
naar RON. De leu dankt haar naam aan de Nederlandse daalders die in de 

zeventiende eeuw in het land circuleerden. Deze waren voorzien van een afbeelding 
van een leeuw, en werden door de Roemenen lei genoemd. Ook in het naburige 

Bulgarije wordt met leeuwen (lev) betaald. 
De koers Roemeense leu is niet bepaald stabiel te noemen.  
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Voor dit nieuwsoverzicht is onder andere gebruik gemaakt van berichten die eerder verschenen op de website www.nederland.ro  

 

            

 
 


