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DRN Nieuws 

DRN mag wederom nieuwe leden verwelkomen 
De gestage ledengroei stelt de DRN in staat om de behartiging van haar  leden nog meer te 
intensiveren en daarom verwelkomen zij graag Datamondial uit Rotterdam die  gespecialiseerd in 
Data-Entry en Business Process Outsourcing(BPO). Naast kantoren in Nederland, Duitsland en 

België, beschikt DataMondial over 2 eigen vestigingen in het 
Roemeense Galati (een universiteitsstad met 300.000 
inwoners). Voorts is Dacia Nederland toegetreden als 

nieuw lid en tegelijkertijd ook als sponsor. Dacia is een onderdeel van de Renault-
groep, die wereldwijd in ruim veertig landen actief is. Tot de groep behoren Renault, 
Samsung en Dacia. Sinds 1999 is er een Alliantie van Renault met Nissan, waarmee 
nu sprake is van de op drie na grootste autoconstructeur ter wereld. Bij het merk 
Dacia ligt het accent op de ontwikkeling en productie van moderne, sterke en zuinige 
auto's voor een betaalbare prijs. De successtory van de Dacia is ook steeds meer op 
de Nederlandse wegen waarneembaar.  

 

BTW Verleggingsregeling in Roemenië van kracht 
Op initiatief van het European Gateways Platform(EGP) is jaren geleden de invoering van BTW 
Verleggingsregeling(VAT Deferment) bepleit. In  verband met de opheffing van het EGP heeft de 

DRN deze belangenbehartiging overgenomen en samen met de KPMG de 
implementatie van deze wetgeving c.q. regeling opnieuw bepleit.  Op 25 
november jl. heeft het Roemeense Ministerie van Financiën middels een 
bericht in Monitorul Official Nr.724(Roemeens equivalent van de Nederlandse 
Staatscourant) van kracht verklaard. Hoewel de werking algemeen is, is deze 
regeling met name gunstig de logistieke sector(AEO gecertificeerden). Vanaf 
nu hebben  houders van het geautoriseerde marktdeelnemers (AEO) 

certificaat en bedrijven met een grensoverschrijdende vergunning recht op 
verlegging van invoer- BTW naar de BTW aangifte. Invoer-BTW was vaak een 

doorslaggevende factor in de keuze van vooraanstaande importeurs om niet via de havenstad 
Constanța in te voeren.Met de nieuwe regelgeving zal de invoer van goederen toenemen, zowel in 
Constanța alsmede in de rest van het land en kan Roemenië een toegangspoort naar Europa 
worden.Zie het persbericht op de website www.dutchromaniannetwork.nl en nadere informatie kan 
worden verkregen bij KPMG Meyburg@Co, Kantoor Eindhoven 040-2502456  

Romanian Business Award: Honorering Cultureel Ondernemersschap 
Op de druk bezochte Romanian Business Day in het Raadhuis De Paauw in Wassenaar heeft de jury 
de jaarlijkse Romanian Business Award toegekend aan de dirigent en ondernemer Raymond 
Janssen van Cadenza European Art Productions.De Award werd aan hem uitgereikt door de 
voorzitter van de DRN Raad van Advies Pieter Jan Wolthers en H.E.Execellentie Ireny Comaroschi 
Ambassadeur van Roemenië. 

 

http://www.dutchromaniannetwork.nl/�
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Hoewel deze veelzijdige ondernemer zichzelf geen ondernemer wil 
noemen, besteedt hij het grootste deel van zijn tijd aan ondernemen.  
Voor eigen rekening en risico en zonder subsidie heeft hij met het New 
Romanian Symphony Orchestra & 
Choir de laatste zes jaren een eigen 

plaats veroverd op de Nederlandse concertagenda en heeft 
nog onlangs meerdere uitvoeringen gegeven in het 
uitverkochte Concertgebouw in Amsterdam. Naast deze 
tournees is hij bezig om een jaarlijks terugkerend festival op te 
zetten rondom de componist Béla Bartók waar ook de bouw  
van een theater en hotel mee verbonden is. Tevens 
onderzoekt hij thans de mogelijkheden om een  organisatie op 
te zetten om cultuurreizen rondom concerten mogelijk te 
maken. Als men dan bedenkt dat hij de tournees zelf 
organiseert, kan hij niet langer ontkennen dat het ondernemersschap hem vreemd is. Zeker als 
men in ogenschouw neemt dat door de bezuinigingen in de culturele sector een ernstige 
verschraling is opgetreden, mag hij een witte raaf genoemd worden.  De DRN wil dan ook graag de 
aandacht vestigen op de crowd funding activiteit die het hem mogelijk kan maken om alle plannen 
te verwezelijken en daarvoor verwijzen wij u naar de site www.cadenza-productions.nl waar u 
tevens de plaatsen aantreft waar hij van 12 tot en met 23 december a.s. zijn bijzonder sfeervolle 
Kerstconcerten verzorgt. 

DRN bespreekt  samenwerking met DMBC 
Op initiatief van de pas benoemde honorair consul van Moldavië in Nederland Dirk Terwel 
onderzoeken zij met onlangs opgerichte Dutch Moldovan Business Council(DMBC)mogelijkheden tot 
samenwerking. In het algemeen stelt de DRN zich terughoudend op met betrekking tot 
samenwerking met andere landen, maar gezien de historische en actuele banden tussen deze twee 
landen wil men hier een uitzondering voor maken. Het past ook in het Nederlandse beleid dat de 

Europese roeping van Moldavië volledig ondersteunt, hoewel de 
DRN zich met nadruk afzijdig wil houden van politieke 
beleidsvoornemens, maar wel een verdergaande Europese 
samenwerking van harte ondersteunt. 
 

 
Nederlandse ministers bang voor Red, Yellow and Blue? 

Tijdens de Romanian Business Day in Wassenaar werd op de stelling dat 
Roemenië tot de minst bezochte landen van de EU behoort, werd 
instemmend gereageerd door de MKB ondernemers, al dan niet 
vertegenwoordigd door de aanwezig keyspeaker Michaël van Straalen, de 
nieuwe voorzitter van MKB Nederland. De recente missies van 
bewindspersonen naar Rusland, China en Indonesië waren vooral gericht 
op de multinationals. Daarbij wordt voorbij gegaan aan het feit dat 
driekwart van onze export naar EU landen plaatsvindt.  

http://www.cadenza-productions.nl/�
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Van onze export die goed is voor 2 miljoen banen komt overigens 60% voor rekening van het 
Midden-en Kleinbedrijf(ondernemingen tot 250 werknemers). Het MKB is nog steeds de grootste 
banenmotor van Nederland. 

Sector Infrastructuur & Logistiek  

Roemenië lijkt bakens te verzetten voor logistieke centra 
De Roemeense minister van transport Ramona Manescu voert onderhandelingen om de Roemeense 
spoorwegen en de havens, waaronder uiteraard Constanta, samen met China te gaan ontwikkelen. 
Zij gaf aan dat de haven van Constanta een magneet is voor buitenlandse investeerders maar dat 
huidige ontwikkelingen – gefinancierd door EU fondsen – ontoereikend zijn. De Chinese delegatie 

gaf aan daarin geïnteresseerd te zijn. Aan de orde kwamen 
logistieke platforms voor schepen met een hoog tonnage, het 
bouwen van dokken en een nieuwe containerterminal. Ook ligt 
het plan voor om circa 70 ha land te winnen uit zee, zoals als 
bijvoorbeeld op de Nederlandse Maasvlakte is gebeurd. Ook is 
met name het railverkeer ter sprake gekomen zoals een hoge 
snelheidstreinverbinding tussen Wenen, Boekarest en 
Constanta en een verbetering van de railverbinding Moldavië 
met het zuidelijk gelegen Giurgiu aan de Donau. Ook het 
geïntegreerde railverkeer in en rondom Boekarest zal worden 
aangepast, zodat het volledig vastgelopen verkeer in 

Boekarest zal worden ontlast. Vervolgstappen over financiering, condities en dergelijke zullen 
worden geagendeerd, aldus Ramoma Manescu die haar zeer ambitieuze plannen ontvouwde tijdens 
een uitzending van Realitatea-TV. De technische besprekingen over de hoge snelheidslijn Wenen-
Boekarest-Constanta vinden reeds op 10 december a.s. en in de 1e helft van januari plaats. Een en 
ander zal worden gegoten in een privaat publieke samenwerking.    

Prioriteiten voor infrastructuur voor 2014 bekend 
Het Ministerie van Transport heeft een lijst met 21 prioriteiten opgesteld voor 
infrastructuurprojecten in 2014. Daarop staan onder andere de autosnelwegen Lugoj-Deva (tracé 
Dumbrava-Deva en Lugoj-Dumbrava), Sebes-Turda, Orastie-Sibiu, Arad-Timisoara en ringweg 
Arad, Cernavoda-Constanta, Nadlac-Arad en Timisoara-Lugoj. Ook wordt de zuidkant van de 
ringweg rond Boekarest verbreed naar vier rijbanen en is er geld voor metrolijn 5, sectie Raul 
Doamnei-Hasdeu. Ook de opwaardering van de spoorlijn Brasov-Simeria prijkt op de lijst, die op 
Mediafax te vinden is. 

 
Directe vluchten naar Craiova in juli 2014 mogelijk 
Wizzair de grootste low cost airline in Centraal- en Oost-Europa gaat in juli 2014 starten op het 
vernieuwde internationale vliegveld van de stad Craiova met een zestal bestemmingen, waaronder 
Dortmund. Van laatstgenoemde luchthaven maken al veel Nederlanders gebruik om tegen relatief 
lage kosten naar minder bekende bestemmingen te vliegen. 

 

http://www.nederland.ro/nieuws/prioriteiten-voor-infrastructuur-voor-2014-bekend/�
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Agrisector 

NRCC richt Agri Platform op 
Enige tijd geleden heeft de NRCC besloten om een agri-platform op te richten in Roemenië. Dit 
platform zal zich in eerste instantie voornamelijk richten op NL-agrariërs actief in Roemenië, maar 

het is de bedoeling om er op termijn een internationaal agri-platform 
van te maken voor agrariërs en investeerders in Roemenië. Hieraan 
parallel lopend is een tweewekelijkse Nederlandstalige nieuwsbrief 
van start gegaan over agrarisch nieuws gericht op Roemenië. Voor 
nadere informatie: Herman van Wissen, 
energycropsromania@gmail.com  

 

Landbouwbeurs Indraga: belangstelling voor fruitbomen sector 
Op vrijdag 1 november jl. organiseerde de Nederlandse ambassade op de locatie van de INDAGRA 
beurs in Boekarest een seminar met als titel  “Dutch solutions and Innovations for the Fruit tree 

sector”. Ruim 40 Roemeense experts and fruit telers 
waren om van gedachten te wisselen met onder andere 
Professor Stanica van de University of Agri Science, de 
heer Gerben Mellema (NAK Tuinbouw) en van Robbie 
Groenendaal van de Greenery Romania. Tijdens dit 
seminar wordt een recent afgerond onderzoek 
gepresenteerd over de revitalisering en kansen voor de 

Roemeense fruitteelt sector. Duidelijk is dat de fruitboom sector goede mogelijkheden biedt maar 
dat het van belang is om vraag en aanbod nauwkeurig op elkaar af te stemmen. Roemenië 
importeert zeven keer meer fruit en groenten dan het land exporteert. De helft van de 
geïmporteerde groenten waren tomaten. Een derde van de in Roemenië geproduceerde groente 
was kool en een kwart tomaten. Ook de import van fruit was zeven keer zo hoog als de export. Van 
de in Roemenië geproduceerde fruitsoorten bestond 37% uit druiven, 26% uit appelen en 24,3% 
uit pruimen. Het geëxporteerde fruit bestond voor de helft uit appelen. 

 

Tienduizenden hectare in bezit van beleggingsfondsen  
“De strijd om land tussen Roemenen en buitenlanders is een 
oneerlijke stijd, het enige voordeel dat wij hebben is de kennis van het 
land”, aldus George Lămureanu, manager van AGROTERRA 
Import/Export in Constanța, een bedrijf met 1.500ha. De 10 grootste 
beleggingsfondsen bezitten of leasen 1% van al het akkerbouwland en 
10% van al het grond in buitenlands bezit. De gemiddelde grondprijs 
per ha in Roemenië is één van de laagste in de regio, met ca 
2.400EUR/ha vergelijkbaar met Bulgarije(Agriplatform). 
 

mailto:energycropsromania@gmail.com�
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Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 
Via het nieuwe plattelandsontwikkelings-programma 2014-2020 van de EU zal Roemenië circa 7.1 
miljard Euro ontvangen. Alhoewel het programma nog niet helemaal klaar is, hebben Roemeense 
ambtenaren van het Ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling al wel een aantal 
geplande bestemmingen voor het bedrag bekendgemaakt. 2014 geldt als overbruggingsjaar . Het 
nieuwe programma bestaat uit 12 maatregelen en 1 sub-programma voor de herstructurering van 
de fruitteeltsector (tegenover 24 onder het huidige programma). De schatting is dat Roemenië de 
komende 7 jaar het geld onder andere als volgt gaat toewijzen: 1 miljard Euro voor investeringen 
in boerderijen, 300 miljoen Euro voor investeringen in de voedingsmiddelenindustrie, 619 miljoen 
Euro voor jonge landbouwers onder 41 (EUR50.000/landbouwer), 1 miljard Euro voor investeringen 
in plattelandsinfrastructuur, 1 miljard Euro voor dieren welzijnsmaatregelen en 371 miljoen Euro 
voor investeringen in irrigatie. 30% van de totale begroting zal bestemd zijn voor 
agromillieumaatregelen en nog eens 200 miljoen Euro is bestemd voor het sub-programma 
herstructurering van de fruitteeltsector(Agriplatform). 

Fiscale ontwikkelingen 

Belasting Roemenië iets ‘makkelijker’ 
In het jaarlijkse onderzoek van PwC en de Wereldbank waarin belastingdruk en de 
belastingsystemen van 189 landen met elkaar vergeleken worden, is Roemenië twee plaatsen 
gestegen naar de 134e plaats. Het kost Roemeense ondernemers gemiddeld 200 uur per jaar om 
de belastingwetgeving na te komen. Van de landen in Centraal- en Oost-Europa scoort Roemenië 
slechter dan Estland (81 uur) en Litouwen (175 uur) maar beter dan Slowakije (207), Hongarije 
(277) en Bulgarije (454). Echter, de positie van Roemenië staat onder druk door achterstand in de 
mogelijkheden voor het online regelen van de belasting. Bovendien heeft Roemenië nog steeds het 
hoogste aantal belastingaanslagen per jaar: 39, aldus Mihaele Mitroi van PwC Roemenië. 

BNR: “Spaargeld niet langer belasten” 
De vicegouverneur van de Roemeense nationale bank (BNR), Bogdan Olteanu, pleit voor het 
afschaffen van de belasting van 16 procent op renteinkomsten op spaargeld. Op het Romanian 
Financial Forum zei hij dat het stimuleren van sparen en het reduceren van het het 
begrotingstekort een positieve invloed zou hebben op de Roemeense financiële markt. 

Economische ontwikkelingen 

Economische groei in derde kwartaal boven verwachting 
De Roemeense economie is in het derde kwartaal met 1,6% gegroeid ten opzichte van het kwartaal 
ervoor. Vooraf werd een groei van 1% verwacht. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2012 
was er zelfs sprake van een toename met 4,1%. Het bureau voor statistiek (INS) schat in dat het 
BNP in de eerste negen maanden van dit jaar is toegenomen met 2,7%. 

Roemeense Leu best presterende valuta van de EU 
De Roemeense munt was over de eerste 10 maanden van 2013 de enige munt die een stijging 
vertoonde ten opzichte van de Euro.  

http://www.nederland.ro/nieuws/economische-groei-in-derde-kwartaal-boven-verwachting/�
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In de afgelopen maanden is de nationale munt  slechts in geringe mate beïnvloed door de 
versoepeling cyclus van het monetaire beleid gelanceerd door de BNR (de Roemeense  
 
 
Nationale Bank) en heeft bovendien In de afgelopen maanden is de nationale munt slechts in 
geringe mate beïnvloed door de versoepeling cyclus van het monetaire beleid gelanceerd door de 
BNR [ de Centrale Bank ]en heeft bovendien de turbulentie veroorzaakt door externe 
gebeurtenissen heel goed doorstaan. 

 

 

 

West-Europese landen onderschatten economische kracht CEE 
Jonathan Holslag hoofd onderzoek bij het Brusselse Institute of Contemporary China Studies 
(BICCS) waarschuwt de West-Europese landen dat de EU als collectief zijn geloofwaardigheid 
verliest. Het feit dat lidstaten zich steeds meer op eigen houtje tot China wenden, doet geen goed 
aan de Europese geloofwaardigheid als internationale speler. Hij liet  deze waarschuwing horen 
tijdens het bezoek van de nieuwe Chinese premier Li Keqiang aan het groots opzette forum van 
China en de 16 landen van Centraal- en Oost-Europa in Boekarest. Omdat een land als Roemenië 
zich tot heden afhankelijk had gemaakt van landen in West-  Europa die nog worstelen met de 
economische crisis heeft het de blik naar het Oosten gericht en is verheugd met de Chinese 
belangstelling. Aan het Economic and Trade Forum of China and Central and Eastern Europe (CEE) 
namen maar liefst zo'n driehonderd Chinese ceo’s deel. Volgens Katarzyna Nawrot econoom 
verbonden aan de Poznan-universiteit in Polen en gastdocent aan Harvard richten Chinese 
bedrijven zich vooral op grote infrastructuurprojecten: wegen, spoorwegen, bruggen en 
elektriciteitscentrales. maar ook op nieuwe technologie, het verwerven van merken en high end 
productie-investeringen. Ze zoeken ook naar kansen in de dienstensector en de auto- en 
luchtvaartindustrie. De Chinese technologiegiganten Huawei en ZTE hebben distributiecentra 
geopend in Hongarije en Roemenië, terwijl andere Chinese topbedrijven ook uitbreiden naar de 
regio. 
De industriële overcapaciteit in China leidt tot een zoektocht naar nieuwe exportmarkten en 
toegangspoorten tot de bredere Europese interne markt.  
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Dat is precies wat Centraal- en Oost-Europa biedt", zegt Jonathan Holslag."In Oost-Europa kunnen 
goedkope productie- en distributiefaciliteiten worden opgezet. Dat past in de Chinese strategie voor 
Europa", zegt hij. Volgens gegevens van het ministerie van Handel in Peking bedroeg de handel 
tussen China en Roemenië 3,27 miljard dollar in de eerste 10 maanden van 2013 .Chinese 
investeringen in Roemenië zijn de moeite waard en bedragen 160 miljoen dollar , terwijl de 
Roemeense investeringen in China is 280 miljoen dollar. Roemeense uitvoer naar China steeg van 
360 miljoen dollar in 2008 tot bijna een miljard dollar vorig jaar. 

 

 
Beide landen willen een intensivering van de handel , en China heeft 
al stappen ondernomen in dit verband , zei Zhang Xiangchen , vice-
minister van Handel .De Chinese overheid heeft bedrijven 
gestimuleerd om Roemeense producten in te voeren en deel te 
nemen aan handelsbeurzen die in Roemenië plaatsvinden. 
 

 

 

 

Bijzondere berichten 

Moldavië ondertekent associatieovereenkomst met EU 
Op de onlangs gehouden bijeenkomst van de regeringsleiders van de Europese lidstaten in Vilnius 
heeft premier Iurie Leancă een belangrijke eerste stap gezet op de lange weg naar het 
lidmaatschap van de EU. Ondanks dat het tot de armste landen van Europa behoort, ondersteunt  
de Wereldbank de toenadering tot de EU. Zij noemen daarbij de prestaties met betrekking tot 
economische groei en terugdringing van de armoede. 
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Zwemmen in een zoutmijn  
 
In de zoutmijn te Praid(district Harghita) zal in 2014 het grootste 
zoutwater zwembad van Roemenië worden geopend.Het zal een grootte 
hebben van 5600m2. Aan deze bijzondere locatie bars en restaurants 
toegevoegd en zal eveneens een strand worden aangelegd.  Tevens zal 
er een viersterren hotel worden gebouwd, waardoor het een complete 
toeristische attractie wordt.    

 

 

Jaarlijkse bijeenkomst World Trade Centers in Boekarest 
Van 25 t/m 30 april 2014 vindt de jaarlijkse druk bezochte bijeenkomst plaats in het Pullman hotel 

gelegen in het Noordelijk deel van Boekarest. Het wordt wereldwijd gezien als 
een van de belangrijkste fora om een product te introduceren en het eigen 
netwerk uit te breiden. 
Voor nadere informatie zie www.wtcb.ro  

 

Roemeense artsen laagstbetaalden in EU 
Volgens een recent onderzoek van het Roemeense Financieel Dagblad staat de honorering van de 
Roemeense artsen op de laagste plaats.  

Hun inkomens kennen 
een minimum inkomen 
van € 373 en een 
maximum van € 874 
per maand. Om een 

West-Europees voorbeeld te noemen: 
Denemarken kent een minimum van € 
8300 en een maximum van € 13.300. 
Volgens Zahal Levy President van 
Medihelp International is er al jaren 
sprake van onderfinanciering van de 
gezondheidszorg en kent een lage 
prioriteit op de rijksbegroting. Ook de 
uitgaven voor de gezondheidszorg per 
hoofd van de bevolking behoren tot de 
laagste van Europa. Medische teams 
kennen een chronische onderbezetting 
en men moet zijn werk doen in slecht 
onderhouden gebouwen.  Op de 
Europese Consumer Health Index die veel onderzoekcriteria kent scoort Roemenië op één na het 
laagste en voert Nederland de lijst aan.  

http://www.wtcb.ro/�
http://medlive.hotnews.ro/wp-content/uploads/2013/12/EHCI-2013.jpg�
http://medlive.hotnews.ro/wp-content/uploads/2013/12/EHCI-2013.jpg�
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Aan de hand van de metingen kan men snel de conclusie trekken dat de economische crisis de 
armste landen het hardste treft. De EHCI spreekt zijn zorg uit over de toenemende kloof tussen 
arme en rijke landen. De doorgevoerde bezuinigingen in de EU landen treffen vooral de landen met 
veel lage en middeninkomens. Landen met relatief veel hoge inkomens laten zelfs een verbetering 
zien, waardoor deze kloof ontstaat. 

Roemenen welkom op Nederlandse arbeidsmarkt 
De Tweede Kamer heeft dinsdag jl. in grote meerderheid ingestemd met de vrije toelating van 
Roemenen en Bulgaren tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Alleen PVV, SP en Partij voor de Dieren 

willen werkvergunningen verplicht blijven stellen. Op verzoek van PVV-leider 
Geert Wilders hield de Tweede Kamer een hoofdelijke stemming over een 
voorstel van de PVV om in weerwil van Europese afspraken werkvergunningen 
verplicht te blijven stellen. Van de aanwezige Kamerleden stemden 32 voor en 
114 tegen. De beperkingen voor Roemenen en Bulgaren vervallen per 1 
januari. Nederland heeft volgens Europese afspraken geen mogelijkheden de 
komst van deze groepen langer tegen te houden. Volgens Roemenië hoeft 
Nederland geen vloedgolf te verwachten. De Roemeense minister van arbeid 
Mariana Campeanu verwacht dat er hooguit enkele duizenden Roemenen 

zullen komen, zei ze in september in een interview met persbureau Novum Nieuws. Van de komst 
van tienduizenden Roemenen zal zeker geen sprake zijn. 
 

Integratiecursus voor Nederlanders – Les 1 
Goed onthouden als u geen flater wilt slaan: Roemenië is geen Balkanland en maakt deel uit van 
Centraal-Europa 
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