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DRN Nieuws 

DRN verwelkomt wederom nieuw lid  

Als nieuw lid mag de DRN Xindao begroeten. Sinds 1986 is Xindao een 
gerenommeerd leverancier van promotionele artikelen en 

relatiegeschenken. Het is een Nederlands bedrijf en beschikt over 
kantoren in Nederland, Scandinavië, Engeland, Duitsland, 

Frankrijk, Italië, Spanje, de Verenigde Staten, Hong Kong en 
Shanghai. De sterke aanwezigheid in China en hun eigen ontwerp 

studio maken het mogelijk om voorop te lopen in de 
ontwikkelingen van hun branche.  In Roemenië is men actief in 

Baia Mare.Zie hun website: www.xindao.nl 

DRN on the move! 

De DRN is vanouds een organisatie van ondernemers met een blik op de samenleving 
die verder gaat dan economische belangen. Zij 

zijn sterk gefocust op de belangenbehartiging 
van hun leden en hebben daarom twee Task 

Forces ingesteld. De Task Force Logistiek & 
Infrastructuur heeft zichzelf als eerste doel 

gesteld om de BTW Verleggingsregeling in Roemenië te laten implementeren en 
maken daarmee het werk af dat door het opgeheven European Gateways is 

geëntameerd.  Veel internationaal opererende bedrijven kiezen de ingang in de EU 
van hun goederen op basis van belasting voordelen. Dit behelst zowel besparing van 

belasting, maar dikwijls nog belangrijker het kapitaalsbeslag. Feitelijk is deze regeling 
voor ieder in Roemenië bedrijf van belang. De tweede Task Force DRN 2.0 wordt 

bemenst door Roemeense en Nederlandse  jonge (business) professionals die de 
dienstverlening van de DRN op een hoger peil willen 

brengen en dus de organisatie doorlichten en waar 

noodzakelijk verbeteringen voorstellen. Ook de daad 
bij het woord voegen en in samenspraak met het 

bestuur activiteiten zullen ontplooien. Zij zullen 
daartoe een speciaal mandaat krijgen. Hierdoor hoopt 

de DRN nog slagvaardiger te kunnen anticiperen op 
toekomstige ontwikkelingen. 

Resumerend: de DRN is volop in beweging om een 
goed antwoord te vinden op de vraag van iedere ondernemer:  What’s in it for me? 

 

Financiëel 

Economisch 

Nieuws 
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Ralph Hamers tot Erevoorzitter DRN benoemd 

In verband met zijn recente benoeming tot Voorzitter van de Raad van Bestuur en 
CEO van ING Groep heeft hij het voorzitterschap van de Raad van Advies van het 

Dutch Romanian Network moeten opgeven. Op afstand wil hij 
echter altijd aandacht blijven geven aan de bilaterale 

(economische) betrekkingen tussen Nederland en Roemenië. Zijn 
belangstelling voor Roemenië ontstond in de periode 1999 – 2001 

toen hij CEO ING Romania was. Bij terugkomst in Nederland 
vervulde hij vervolgens het voorzitterschap van de NCH 

landengroep Roemenië. In 2009 was hij de drijvende kracht achter 
de samenwerking tussen de DRN en het NCH, waarna hij het 

voorzitterschap overnam van Ben Jager de toenmalige voorzitter 
en oprichter van de DRN. Na zijn benoeming tot CEO ING België en 

Luxemburg heeft het voorzitterschap moeten opgeven maar werd 
Voorzitter van de Raad van Advies van de DRN.  Gelet op zijn grote 

verdiensten voor de DRN was zijn benoeming vanzelfsprekend wat hij dan ook heeft 

aanvaard. 

Nieuwe voorzitter DRN Raad van Advies: Pieter Jan Wolthers 

Het bestuur en de  Raad van Advies van de DRN is verheugd dat Pieter Jan Wolthers 
bereid is om het voorzitterschap van de Raad van Advies over te 

nemen. Voor velen is het een oude bekende en kennen hem als 
de Nederlandse ambassadeur in Roemenië die hij in periode 

2000-2005 met verve vervulde. Na deze periode was hij Directeur 
Juridische Zaken bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken om 

vervolgens in de periode 2009-2013 het ambassadeurschap van 
Oekraïne en de Republiek Moldavië te vervullen. Na zijn vertrek 

uit Roemenië is altijd zijn affiniteit met Roemenië blijven bestaan. 
Door vele Nederlanders die korte of langere tijd in Roemenië 

waren herkenbaar als het ongeneeslijke Roemenië-virus. 

Nieuw bloed in het DRN bestuur 

In verband met benoeming van de DRN bestuursvoorzitter Mark Milders tot  Head 

Commercial Banking ING van Duitsland en Oostenrijk is Ruud 
van Dusschoten directeur Business Banking ING bereid 

gevonden om het voorzitterschap van de DRN te 
vervullen. In verband met het vertrek van het 

bestuurslid Pierre Wimmers is Natasja Hart bereid 
gevonden om zijn plaats in het bestuur in te 

nemen. Zij heeft een ruime ervaring in het 
bedrijfsleven en bij overheidsprojecten en haar 

affiniteit met Roemenië is ontstaan als bestuurslid 
van het European Gateways Platform dat nauwe relaties onderhield met 

de DRN.    

 

Agri Sector 

Roemeense tomaten kwalitatief beste van Europa 

Het is alom bekend dat de Roemeense tomaten kwalitatief tot de top behoren, maar 
alleen in Roemenië verkrijgbaar zijn omdat tot op heden deze te weinig wordt 

verbouwd. Het Roemeense Ministerie van Landbouw overweegt 



stimuleringsmaatregelen om deze teelt te bevorderen 

zonder dat gebruik wordt gemaakt van hybride zaden 
waarbij de smaak verloren gaat. De huidige opbrengst 

van 120 ton per hectare zou kunnen worden verhoogd 
naar 1000 ton per hectare. Nadeel van de Roemeense 

tomaat dat hij na de oogst slechts 8 tot 10 dagen 
houdbaar is. Dus nauwelijks in de supermarktketens verkrijgbaar, maar wel op de 

groentemarkten die men overal aantreft.   

Nederlandse mega investering in Roemeense glastuinbouw 
Een Nederlands consortium investeert zestig miljoen euro in de bouw van 25 hectare 

aan kassen voor de teelt van groenten in Tomnatic in de provincie Timis in het Noord-

Westen van het land. De investering draait niet alleen om de bouw van de kassen 
maar het hele proces vanaf de teelt tot de distributie van de opbrengsten. Hieronder 

valt ook de benodigde infrastructuur, riolering en gebruik van warm water uit 
geothermische bronnen. Initieel zou het project ook de steden Lovrin, Jimbolia en 

Sânnicolau Mare omvatten. Daar is het project echter uitgesteld wegens problemen 
met landeigenaren. 

Sector Logistiek & Infrastructuur 

KLG Europe beloond met het SQAS certificaat. 
KLG Europe werd afgelopen week na diverse audits beloond met het SQAS certificaat. 

De waarde welke KLG hecht aan kwaliteit en veiligheid wordt hiermee opnieuw 
bevestigd door het bedrijf.De Beleidscommissie voor Distributie 

van Chemische Producten van de Europese Raad van de 
Chemische Industrie heeft deze certificering ontworpen. Met dit 

certificaat kan een transporteur aantonen dat ze voldoet aan de 
zeer strenge eisen die gesteld worden aan het vervoeren van 

ADR producten eventueel in combinatie met ongevaarlijke goederen die 
getransporteerd moeten worden.Dit SQAS 

beoordelingssysteem is vooral ontworpen, zodat een 
opdrachtgever direct kan beoordelen hoe het gesteld is met 

betrekking tot  de organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu 

van een bedrijf. Tijdens de uitgebreide audit werd 
geconstateerd dat KLG Europe op de bovengenoemde punten 

voldoet aan de gestelde voorwaarden.Met de ontvangst van 
dit certificaat, heeft KLG Europe weer de bevestiging dat het 

bedrijf voldoet aan de strengste eisen met betrekking tot kwaliteit. In de afgelopen 
jaren werd KLG al beloond met de volgende certificaten: ISO 9001, AEO, TAPA A, 

Lean & Green, Graydon award, Dun and Bradstreet Best Rating, en onlangs bekroond 
tot Best Managed Companies door Deloitte. 

Nieuwe brug tussen Roemenië en Bulgarije geopend 
Tussen Bulgarije en Roemenië is vrijdag een nieuwe 

brug geopend. De brug overspant de Donau en de 
hoop is dat de nieuwe verbinding een stimulans is 

voor economische groei in een van de armste regio’s 
van Europa. De opening van de brug werd bijgewoond 

door hooggeplaatste politici van beide landen. Ook 
vertegenwoordigers van de Europese Unie waren 

aanwezig. Het 282 miljoen euro kostende project is 

http://www.nederland.ro/nieuws/nederlandse-investering-in-glastuinbouw/
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voor bijna de helft betaald door de Europese Unie. De rest van het geld werd door 

private investeerders en de landen zelf opgebracht. De brug maakt deel uit van de 
Pan-Europese transportcorridor IV, die van Dresden in Duitsland loopt naar de 

Griekse havenstad Thessaloniki en Istanbul. De brug bestaat uit twee rijbanen in 
beide richtingen, een spoorlijn, twee voetpaden en een fietspad en is in totaal ruim 

3,5 kilometer lang. De verwachting is dat jaarlijks zo’n honderdduizend voertuigen 
gebruik gaan maken van de nieuwe verbinding. 

Upgrading verbinding Donau met Zwarte Zee 

Met een investering van 220 miljoen gaat de Roemeense verbinding van  
de Donau en de Zwarte een upgrade geven, waardoor vervoer per water 

van Constanta naar het achterland wordt bevorderd. Tot deze upgrade 

behoren onder andere de sluizen in het kanaal.    

Sector Toerisme 

Samenwerking bevordering toerisme naar Roemenië van start 
Deze week hebben organisaties GoRomania, Dutch Romanian 

Network en de Dutch Travel en Media Group(DTMG) besloten 

tot samenwerking om het toerisme van Nederland naar 
Roemenië te bevorderen. In dit kader zal overleg plaatsvinden 

met de Roemeense minister van toerisme Maria Grapini. DTMG 
heeft daartoe reeds een masterplan samengesteld. De timing is gunstig, want juist in 

periode van economische recessie zijn de Nederlandse vakantiegangers op zoek naar 
aantrekkelijke bestemmingen die een geringere aanslag op het vakantiebudget doen.    

Nederlands restaurant opent zijn deuren in Boekarest   

De Nederlander Paul Oppenkamp heeft onlangs zijn deuren geopend 
van zijn restaurant The Artist, gelegen aan de straat Nicolae Tonitza 

in het oude centrum Lipscani van Boekarest. Hij is afkomstig uit 

Heerhugowaard. Studeerde aan de school voor Culinair Art en deed 
vervolgens als kok ervaring op in Londen en Tahiti. Daarnaast heeft 

een rijke ervaring op cruiseschepen opgedaan waar hij leiding gaf 
aan 60 personeelsleden(keukenbrigade) en 7 restaurants moest 

aansturen. 
Voor nadere informatie: website http://theartist.ro Tel.+31 728318871,email: 

reservations@theartist.ro  

Scheepsbouw 

Damen bouwt nieuwe slepers voor Multraship in Roemenië 

Sleep- en bergingsbedrijf Multraship in Terneuzen neemt eind juni twee nieuwe 
sleepboten in gebruik. Ze komen in de vaart als Multratug 26 en Multratug 27. De 

twee slepers worden gebouwd op de werf van Damen Shipyards in het Roemeense 
Galati.Daar liep vorig jaar juni ook de nieuwe Multratug 19 al van stapel. Eerder, in 

2010, ging Multraship voor het eerst in zee met Damen. Die bouwde toen op een werf 

http://theartist.ro/
mailto:reservations@theartist.ro


in Vietnam de Multratug 3. 

 

Fotograaf: Mark Neelemans 

Beide schepen, uitgerust met speciale brandbestrijdingsapparatuur, worden ingezet 

bij havensleepwerk in Vlissingen, Terneuzen, Gent en Antwerpen. Ze zijn ook stand 
by voor scheepscalamiteiten met brand- en explosiegevaar. Multraship en de 

Veiligheidsregio Zeeland sloten daarover in februari een akkoord. 

Water sector 

Roemeens-Nederlands Studententeam ‘Sound and Safe’ wint de eerste editie 

van Wetskills Water Challenge in Roemenië 
Tijdens de expositie Expo die medio juni in Boekarest vond daar tegelijkertijd de 

Wetskills Water Challenge plaats. De Wetskills Water Challenge in Roemenië is alweer 
het achtste Wetskills evenement, na een evenement in China, Marokko, Nederland, 

Indonesië, Oman, 
Zuid-Afrika en Egypte. 

Wetskills laat 
internationale 

studenten en Young 
Water Professionals 

van verschillende 

opleidingen in 
Nederland èn 

buitenland met elkaar 
samenwerken 

gedurende 2-3 weken. 
Binnen dit initiatief 

promoot Nederland 
zich als hèt waterland 

ter wereld en daarbij 
horen ook excellente 

wateropleidingen die voor een continue stroom aan goed opgeleid personeel zorgen. 
Voor de Nederlandse en buitenlandse studenten is dit de ideale gelegenheid om 



ervaring op te doen met internationaal werken en relaties op te bouwen. De 

watervraagstukken zijn aangedragen door Nederlandse organisaties met projecten in 
Roemenië: Berson UV, twee consortia met daarin o.a. Dunea en de Technische 

Universiteit Delft, Waterbedrijf Limburg en Hoogheemraadschap Rijnland. Deze 
Wetskills Water Challenge werd georganiseerd vanuit het NWP landenplatform 

Roemenië. Johan Oost (Wateropleidingen, tevens coördinator van het Wetskills 
programma) en Janneke Diels (Waterschap Groot Salland) waren de Nederlandse 

supervisors tijdens Wetskills-Roemenië 2013. 
Het team bestaande uit Elena Presura (Politechnica Universiteit in Boekarest), 

Andreea Guguian (Waterbedrijf Groningen), Razvan Draghici (Universiteit voor Civiele 
Techniek in Boekarest) en Harold Hoiting (Wageningen Universiteit)   bedacht een 

plan om de algenproblematiek aan de Zwarte Zee tijdens twee zomermaanden aan te 
pakken door het plaatsen van geluidsbronnen op de bodem van de zee nabij de kust 

van Mamaia. De groei van de algen kan niet plaatsvinden vanwege het ultrasonische 
geluid.Een volgende Wetskills Water Challenge wordt gehouden tijdens de 

International Water Week in Amsterdam. De winnaars van de editie in Roemenië 

hebben een ticket aangeboden gekregen om hieraan deel te nemen. 
 

Energiesector 

Tebodin breidt uit in Roemenië  

Ondanks de economische recessie anticipeert Tebodin op de kansen die een 
opkomende economie zoals Roemenië biedt. Recent is men weer tot personele 

uitbreiding overgegaan die zich vooral richten op de EPCM 
diensten(Engineering/ Procurement/Constructie/Management) 

waarbij men vooral moet denken aan de specialisaties piping, 
procestechniek, elektrotechniek en instrumentatie. Tebodin richt zich 

vooral op de olie- en gasmarkt die in Roemenië sterk groeiende is. 
In Ploiesti is in dit kader een nieuw kantoor geopend, dus in de 

nabijheid van drie operationele raffinaderijen en industriële parken 

Roemenië herijkt energiebeleid door falen EU 

Door de passieve houding van de EU is het Nabucco project gefaald, waarvan de 

Nederlander Jozias van Aartsen de coördinator was. Het Nabuccoproject was destijds 
opgezet om minder afhankelijk te zijn van Rusland als gasleverancier die het ook als 

politiek(bijvoorbeeld Oekraine) 
instrument gebruikte. De voortrekkers 

van het project waren OMV uit Oostenrijk 
en Transgaz uit Roemenië. 

Het gas uit de landen van de Kaspische 
regio(Azerbeidzjan, Turkmenistan en 

Kazachstan) wordt thans via de Trans 
Adriatic Pipeline(TAP) die aangesloten is 

Trans Anatolische pijpijn(TANAP) 
vervoerd. De grootste aandeelhouders 

van TAP zijn niet Europese lidstaten zoals 
Axpo uit Zwitserland voor 42,5% en 

Statoil uit Noorwegen voor eveneens 

42,5% en slechts de overige 15% zijn in 
handen van het Duitse E.ON Ruhrgas. 

De TAP pijplijn zal lopen via de landen Griekenland, Albanië, Adriatische Zee en Italië. 
Voor de noodlijdende economie van Griekenland is het een mooie opsteker omdat de 



aanleg van de pijplijn aan 10.000 personen werkgelegenheid biedt. 

Overigens is de invloed van de EU geminimaliseerd want de exploitatie in 
Azerbeidzjan is in handen van het Shah Deniz consortium dat wordt gevormd door de 

Britse BP, het Noorse Statoil, het Franse Total en de State Oil Company Azerbeidzjan 
Republiek(SOCAR). 

Roemenië heeft daar onmiddellijk op geacteerd, gebruikmakend van zijn goede 
contacten in de regio en het strategisch partnership met Azerbeidzjan. Samen met de 
regering van Azerbeidzjan zal het project AGRI (Azerbeidzjan-Georgië-Roemenië 
Interconnector) van start gaan. Deelnemers aan het AGRI project zijn Azerbeidzjaanse  

 

Socar, Olie en Gas Corporation van Georgië, de Roemeense en Hongaarse Romgaz 
MVM.  Elke partij neemt deel voor 25 procent.  In de nabije toekomst wordt de 

mogelijkheid opengelaten voor Bulgarije om zich daarbij aan te sluiten. Het AGRI-
project beoogt het transport van Azerbeidzjaans gas via pijpleidingen naar de Zwarte 

Zee kust via Georgië, waar het gas wordt vloeibaar gemaakt in een speciale terminal.  
Het gas wordt vervolgens via tankers vervoerd naar een terminal in de Roemeense 

havenstad Constanta. Vandaar  zal het vloeibaar gemaakte gas in de vorm van 
aardgas worden gebracht en zal gericht zijn voor de behoeften van Roemenië en 

andere Europese landen.  Verwacht wordt dat Turkmenistan, door deelname aan het 
project als leverancier, kon leveren vloeibaar aardgas over de Kaspische Zee naar 

Azerbeidzjan voor verdere doorvoer naar Europa. Samen met de olievoorraden in de 
Zwarte Zee heeft Roemenië zijn energievoorziening in ruime mate zeker gesteld en 

vormen zij het knooppunt van waaruit het gas naar andere Europese landen kan 

worden vervoerd. Het impliceert een enorme boost voor de Roemeense economie en 
een rol van betekenis voor de Europese energievoorziening. 

 

High Tech Sector     
Roemeens staaltje van hightech 

De NASA heeft het ontwerp van de Roemeense student Adrian 
Vulpe-Grigorasi gehonoreerd die voor een internationaal 

ruimtestation een robotarm heeft ontwikkeld die wordt aangestuurd 
door hersengolven.  

http://www.sigurantaenergetica.ro/europa-i-imposibilitatea-managementului-securitii-energetice.html


 

Economische en fiscale ontwikkelingen 

Inflatie licht gestegen in mei 

Het nationaal bureau voor Statistiek (INS) heeft het inflatiecijfer over de maand mei 
vrijgegeven. De geldontwaarding op jaarbasis kwam uit op 5,32% tegenover 5,29% 

in april. Op maandbasis stegen de prijzen met 0,2%. Voeding werd 1% duurder, 

terwijl non-food 0,1% steeg in prijs. 

Regering voert belasting op (afkoop)bonus in 
De regering Ponta heeft besloten of alle gouden handdrukken en bonussen met 

ingang van 6 juni (OUG 55/2013) te gaan belasten met 85%. Tot dusver werd 
hierover slechts 16% belasting geheven. Men wil hiermee een eind maken aan de 

excessieve afkoopsommen en beloningen in de publieke en private sector, zo schrijft 
Ziarul Financiar. 

BNR verlaagt adviesrente met kwart procent 
De Roemeense nationale bank heeft de adviesrente verlaagd van 5,25 naar 5,00%. 

De verlaging was al ingecalculeerd door marktanalisten, aangezien de markt voor 
consumentenkredieten in juni een forse krimp zag en de inflatie stabiel is. De laatste 

renteverlaging dateerde van mei vorig jaar. 

Politieke ontwikkelingen 

Roemeense president frustreert constitutionele hervormingen 

Roemenië kent het semi presidentieel systeem als regeringsvorm waarbij de president 
en de minister-president beide actief participeren in het 

dagelijks bestuur van de staat. Al sedert 2004 blijkt dit 
systeem verlammend te werken op het landsbestuur. Het 

mag dan ook voor de hand liggend worden genoemd dat 
de huidige regering het via constitutionele hervormingen 

wil omvormen naar een parlementaire republiek. De 
president fulmineert heftig tegen deze hervormingen die 

zijn bevoegdheden inperken. In Roemenië wordt het als een achterhoedegevecht 
gezien omdat hij aan zijn tweede en laatste termijn bezig is en in 2014 niet meer kan 

worden herkozen. 

EU bezorgd om conflict in Moldavië 

De machthebbers in Transnistrië, een niet erkende zelfverklaarde, niet erkende 
entiteit in het Oosten van Moldavië, hebben met het aannemen van een decreet over 

de grens tussen Moldavië en Transnistrië de betrekkingen met Chisinau op scherp 
gezet en daarmee de angst voor een militair conflict aangewakkerd. In een reactie 

heeft de Moldavische minister van defensie aangegeven dat zijn land klaar is om het 
eigen gebied te verdedigen en provocaties van “separatistische autoriteiten” af te 

weren. In Brussel is men bezorgd over de gespannen situatie een de oostelijke grens 
van de EU. De hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken van de EU, Catherine 

Ashton, deed een beroep op Moldavië en Transnistrië om te “in een constructieve 

geest” te werken aan het oplossen van hun langlopende conflict. Met het aantreden 
van de nieuwe ‘president’ van Transnistrië. Sjevtsjoek, eind 2011, trad een zekere 

ontspanning in de verhoudingen tussen Tiraspol en Chisinau in, maar de verwachting 
dat hierdoor een oplossing snel binnen bereik kwam, werd uiteindelijk niet 

bewaarheid. Debet hieraan is o.m. de weinig constructieve opstelling van Moskou, dat 

http://www.nederland.ro/nieuws/inflatie-licht-gestegen-in-mei/
http://www.nederland.ro/nieuws/regering-voert-belasting-op-afkoopbonus-in/
http://www.nederland.ro/nieuws/eu-bezorgd-om-conflict-in-moldavie/


het conflict om Transnistrië, waar nog Russische troepen gelegerd zijn, lijkt te 

gebruiken als instrument om de Europese ambities van Moldavië te frustreren 

 

 

 

 

Bijzondere berichten 

Samenwerking Roemenië en Nederland in aanpak malafide werkgevers 

Nederland gaat de samenwerking met Roemenië en Bulgarije versterken om 
schijnconstructies en malafide werkgevers aan te pakken en daarmee uitbuiting van 

werknemers tegen te gaan. Minister Asscher heeft donderdag tijdens de raad van 
Europese ministers van sociale zaken in Luxemburg met zijn Roemeense en Bulgaarse 

collega’s een handtekening gezet onder de afspraken. Er zullen meer gegevens met 
Roemenië en Bulgarije worden uitgewisseld. Malafide werkgevers die 

grensoverschrijdend opereren zijn dan beter te bestrijden. Verder moet voorlichting 
over rechten en plichten van werknemers in Nederland voorkomen dat mensen in zee 

gaan met deze werkgevers. 

Roemenië onderzoekt busongeluk 

Ter nagedachtenis aan de Roemeense slachtoffers van een busongeluk in Montenegro 
hebben de Roemeense autoriteiten woensdag 26 juni jl. uitgeroepen tot een dag van 

rouw. Afgelopen zondag reed een Roemeense bus met 46 passagiers in een ravijn in 
Montenegro waarbij achttien doden vielen en 29 mensen gewond raakten. Dinsdag 

stuurde Roemenië twee vliegtuigen naar Montenegro om de overlevenden op te 
halen. In een persverklaring zei de regering dat het de oorzaak van het ongeluk zal 

http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=o2ZIfPoWzqDerM&tbnid=lwhuinjP9XN1PM:&ved=0CAUQjRw&url=http://idlewords.com/2009/06/transnistria.htm&ei=UXDMUau1H8qGswau5IDgDQ&psig=AFQjCNE6NRd5IBxX34_Yh4lBqzaVldezEg&ust=1372438959733478
http://www.nederland.ro/nieuws/samenwerking-roemenie-en-nederland-in-aanpak-malafide-werkgevers/
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onderzoeken en zal kijken of het busbedrijf voldeed aan veiligheidseisen.In de 

Nederlandse media bleef dit ernstig ongeval onbesproken.  

Iulian Buga voorgesteld als ambassadeur van Verenigde Staten 
De Roemeense parlementaire commissies hebben het voorstel van het Roemeense 

Ministerie van Buitenlandse Zaken goedgekeurd om Iulian Buga tot de meest 
belangrijke diplomatieke post van ambassadeur in de 

Verenigde Staten te benoemen.  In Nederland (2001-2007) 
was hij welbekend door zijn pro actieve optreden met 

betrekking tot de Roemeense toetreding tot de EU. Gelet op 
zijn succesvol optreden was het alom de verwachting dat hij 

tot ambassadeur in de VS zou worden benoemd, zeker omdat 

hij daar in diverse functies(o.a.als consul generaal) van 1994 
tot 2001 actief was geweest. Gelet echter op politiek 

gekrakeel tussen de toenmalige premier Tariceanu en 
president Basescu werd hij geslachtofferd en teruggeroepen 

als staatssecretaris op het ministerie.Vervolgens is hij van 2009 tot 2013 als 
ambassadeur in Ierland actief geweest.   

 

Definitieve resultaten volkstelling bekend 
Het Roemeens nationaal bureau voor statistiek (INS) heeft de definitieve resultaten 

van de census van 20 oktober 2011 bekend gemaakt. Roemenië telt 20.121.641 
inwoners. De grootste bevolkingsgroepen zijn Roemenen (16.792.900; 88,9%), 

Hongaren (1.227.600; 6,5%) en Rromi (621.600; 3,3%). Ten opzichte van de census 
in 2002 daalde het aantal ingezetenen met 1.559.300 personen; het percentage 

Rromi steeg van 2,5 naar 3,3%, terwijl het aantal Duitstaligen daalde van 0,28 naar 
0,20%. 

Roemenie:”Wij moeten niet langer met ons laten sollen”  

  
Duitsland heeft aangekondigd dat het zijn veto zal uitspreken tegen de 

toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Schengenruimte. Hoelang zullen 
de Roemenen het nog pikken dat zij het slachtoffer zijn van de politieke 

spelletjes van hun medelidstaten in de Europese Unie?  
Duitsland zit midden in een verkiezingsjaar en speelt naar buiten toe een troef uit die 

eerder al door Italië, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk op tafel was 

http://www.nederland.ro/nieuws/definitieve-resultaten-volkstelling-bekend/
http://www.presseurop.eu/nl/content/article/1547671-wilders-idee-wellicht-niet-slecht-voor-oost-europeanen
http://www.presseurop.eu/nl/content/article/3346481-beste-meneer-farage


gelegd en waaruit blijkt dat er nog steeds wat rest van de superieure, minachtende 

houding tegenover Oost-Europa.De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Hans-
Peter Friedrich, heeft namelijk een officiële verklaring afgelegd, waarin hij Roemenië 

en Bulgarije waarschuwt dat zij tijdens de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) 
op een ´veto´ zouden stuiten. Daarmee bevestigt hij weer eens welke obsessies er 

leven, welke binnenlandse politieke spelletjes er door de EU-landen worden gespeeld 
en hoe ver wij verwijderd zijn van het principe van gelijke behandeling tussen de 

lidstaten onderling. 
Het is gedaan met de Duitse correctheid 

De deur van de Schengenruimte blijft opnieuw gesloten voor Roemenië, en opnieuw 
om redenen die niets te maken hebben met de toetredingscriteria. Friedrich 

(Christelijk-Sociale Unie – CSU), coalitiepartner van Angela Merkel (Christen-
Democratische Unie – CDU), presenteerde daarmee zonder twijfel het gezichtspunt 

van de Duitse regeringscoalitie (CDU/CSU) en dat geeft wel aan hoezeer deze coalitie 
aan verkiezingsstress lijdt. 

Als iemand die verantwoordelijk is voor de ´motor´ van de EU, binnenlands en 

Europees beleid op vergaande wijze door elkaar haalt, dan mag je wel stellen dat het 
gedaan is met de legendarische Duitse correctheid. Terwijl Friedrich een binnenlands 

verkiezingsthema aansnijdt, namelijk de sociale uitkeringen, verwijst hij naar de 
corruptie van het visumsysteem in Roemenië en Bulgarije. “Mensen die hier alleen 

maar komen om sociale uitkeringen op te strijken en die misbruik maken van het 
recht van vrij verkeer, moeten daarvan op effectieve wijze worden weerhouden”: 

aldus de verklaring van een verantwoordelijk minister. 
Afleidingstechniek van oude EU-landen 

Het Schengen-probleem werd eerder al op deze manier opgepikt door de Italiaanse 
premier Silvio Berlusconi en de Franse president Nicolas Sarkozy. De afleidingstactiek 

die de oude Europese landen gebruiken om de publieke opinie af te leiden van 
gevoelige onderwerpen in eigen land, maakt deel uit van een heel arsenaal dat de EU 

steeds minder geloofwaardig maakt, temeer omdat zij steeds minder in staat is haar 
problemen op te lossen. 

Ook de opstelling van het Verenigd Koninkrijk van de laatste tijd, dat openlijk weigert 

de Europese akkoorden inzake de toegang – per 1 januari 2014 – van Bulgaren en 
Roemenen tot de arbeidsmarkt te eerbiedigen, bevestigt een realiteit binnen de Unie 

waar men steeds moedelozer van wordt. Premier David Cameron, die een 
vergelijkbare opruiende boodschap gebruikt, dreigt met het beeld van een invasie van 

werknemers uit deze twee landen, die een negatief effect zal hebben op de Britse 
werkgelegenheid, en speelt op zijn beurt de buitenlandse troef uit om zijn imago in 

het binnenland op te vijzelen. 
Waarom zit de EU Roemenië zo op de huid? 

Dit alles was niet gebeurd als de Roemeense regering zich correct en consistent 
gedragen had, zowel op het gebied van het binnenlands beleid als tegenover het volk. 

Tot nu toe – en dat zal wel zo blijven – heeft geen enkele Roemeense minister van 
Buitenlandse of Binnenlandse Zaken hoeven opdraaien voor de fouten van de 

regeringen, en nog minder voor de beledigende manier waarop Europese burgers uit 
Roemenië door EU-landen zijn behandeld. 

Volgens het Roemeense ministerie van Buitenlandse Zaken "waarborgt Roemenië in 

feite de veiligheid van de buitengrenzen van de EU, sinds zijn toetreding in januari 
2007. […] Uit de rapporten waarin de technische voortgang wordt geëvalueerd, blijkt 

dat alle Schengen-bepalingen op uniforme en correcte wijze ten uitvoer zijn gelegd." 
Het is dan ook logisch om je af te vragen waarom de Europese Unie Roemenië zo 

hardnekkig op de huid zit. Hoelang zal men nog doorgaan om deze technische 
procedure als politiek en economisch chantagemiddel te gebruiken? 

http://www.presseurop.eu/nl/content/news-brief/3487321-schengen-willkommen
http://www.spiegel.de/spiegel/vorab/innenminister-friedrich-veto-gegen-aufnahme-von-bulgarien-und-rumaenien-a-886528.html
http://www.presseurop.eu/nl/content/article/3336691-immigratie-vanuit-oost-europa-zal-meevallen
http://www.presseurop.eu/nl/content/article/3336691-immigratie-vanuit-oost-europa-zal-meevallen
http://www.presseurop.eu/nl/content/article/3336691-immigratie-vanuit-oost-europa-zal-meevallen


Genoeg van het Europese chantagebeleid 

Uit de reactie van minister van Buitenlandse Zaken Titus Corlăţean [dat Boekarest 
“niet langer geïnteresseerd is” in geval van een nieuw veto, red.] – die gesteund 

wordt door premier Victor Ponta maar verworpen is door president Traian Băsescu – 
spreekt een maatschappelijke realiteit die minstens even wezenlijk is als de realiteit 

die minister Hans-Peter Friedrich uitdraagt: Roemenen die begrijpen wat er op het 
spel staat, hebben genoeg van het Europese chantagebeleid. 

In februari bracht bondskanselier Angela Merkel een bezoek aan Ankara, omdat zij 
verontrust was door de stellingname van Turkije – een belangrijke speler op het 

kruispunt van Oriënt en Europa en bovendien lid van de NAVO. De Turkse premier, 
die zich nu meer op Azië en China lijkt te gaan richten omdat de 

toetredingsonderhandelingen met de EU voor onbepaalde tijd bevroren zijn, had 
bepaalde uitlatingen gedaan en Merkel wilde deze verzachten. 

Daaruit blijkt dus dat EU-besluitvormers en -lidstaten niet alleen in actie komen na 
pressie vanuit het Westen naar het Oosten, maar ook na pressie in omgekeerde 

richting. Waarom zou Roemenië – nu in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk [d.w.z. 

alleen door de leider van extreemrechts, Marine Le Pen] gesproken wordt over een 
mogelijk referendum om uit de Unie te stappen – er niet eens mee ophouden om 

onvoorwaardelijk te accepteren dat het niet meer is dan een markt waarop de grote 
EU-landen met hun uitgekiende chantagepraktijken al hun producten kwijt kunnen? 

(Dan Tomozei, (1973) is een Roemeense journalist die in Bejing woont. Hij werkt voor 
Radio China International en schrijft voor Dilema Veche en Jurnalul Naţional. Hij is de 

auteur van Discovering China). 

 
 
 

Voor dit nieuwsoverzicht is onder andere gebruik gemaakt van berichten die eerder verschenen op de website www.nederland.ro  
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