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DRN Nieuws 

DRN Netwerkbijeenkomst biedt kansen in economische recessie 
Never waste a good crisis is de gevleugelde uitspraak van de 

Amerikaanse econoom Milton Friedman en zeer van toepassing 
in een tijd van economische recessie. Juist dan ontstaan er 

nieuwe kansen door tijdig de bakens te verzetten, de 
innovatiekracht te vergroten en op zoek te gaan naar nieuwe 

afzetgebieden.  
De netwerkbijeenkomst op 25 juni a.s. in het World Port 

Center in Rotterdam zal zeker een bijdrage vormen om nieuwe mogelijkheden te 
ontdekken, nieuwe  klanten te ontmoeten of voor starters kennis te maken met de 

mogelijkheden die Roemenië met zijn sterk groeiende economie biedt.  
Een voormalige diplomaat als Bernhard Bot die internationaal zijn sporen heeft 

verdiend zal vooral de kansen die 

economische diplomatie biedt nader 
toelichten. De nieuwe voorzitter van de 

DRN Ruud van Dusschoten zal wijzen 
op de internationalisering van MKB dat 

zich daarmee minder afhankelijk maakt 
van de binnenlandse vraag. De 

gastheer Roger Clasquin zal de relatie 
tussen Rotterdam en Constanta nader toelichten, waarvoor veel haven gerelateerde 

(MKB) bedrijven belangstelling hebben waarbij de logistieke sector een belangrijke rol 
speelt, maar waar het zich niet toe beperkt. De laatste jaren is er ook een grote 

belangstelling waar te nemen van twee ander topsectoren 
zoals watermanagement en de agrarische sector en 

deelsectoren die daarmee verwant zijn. Last but not least 
zal ook de Roemeense ambassadeur Ireny Comaroschi  

aanwezig zijn die een witte raaf onder de diplomaten wordt 

genoemd gelet op haar enorme daadkracht, in redelijke 
mate Nederlands spreekt en zeer resultaatgericht is, wat 

ondernemers uiteraard erg aanspreekt. Uiteraard zal nadien 
de gelegenheid worden geboden om direct contacten te leggen met bedrijven en 

instanties door voor een ondernemer relevant zijn en in één op één gesprekken vaak 
de basis wordt gelegd voor nieuwe afzet dan wel een samenwerking te onderzoeken 

die tot een win-win situatie kan leiden.Dus ontmoet nieuwe klanten! Kortom, een 
aanrader. Vanaf 15.30 uur bent u welkom op de unieke locatie van het World Port 

Center in Rotterdam. U kunt zich direct online aanmelden via de website 
www.dutchromaniannetwork.nl of een mailtje zenden info@dutchromaniannetwork.nl      
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Automotive sector 

Roemeense auto industrie haalt Italië in 

Als de groei doorzet worden er in 2013 in Roemenië waarschijnlijk 450.000 auto’s 

geproduceerd. Als tegelijkertijd de daling in Italië doorzet, komt dat land uit op 
360.000 geproduceerde auto’s waarmee Roemenië Italië zou inhalen. In 2012 lag de 

productie in Roemenië op 326.500 auto’s terwijl er in Italië 396.000 auto’s werden 
geproduceerd. In het eerste kwartaal van 2013 lag de productie in Roemenië al hoger 

dan in Italië met respectievelijk 107.700 en 101.005 auto’s. 

Bosch gaat productie in Roemenië uitbreiden 
Het Duitse concern Bosch gaat zijn bestaande productie belangrijk uitbreiden en dan 

met name voor de automotive technologie wat voor het concern de belangrijkste 
groeimotor is. Voorts zullen ook de divisies industriële technologie, witgoed en 

bouwmachines een upgrate krijgen. In Roemenie zijn Dacia en Ford belangrijke 

afnemers voor Bosch. De uitbreiding zullen worden gerealiseerd dit jaar in Cluj en 
Blaj. Ook zal de R&D groep belangrijk worden uitgebreid, zodat het niet alleen tot 

produktie uitbreiding blijft beperkt.    
 

Agrarische sector 

Roemenië, het nieuwe paradijs voor landbouwgrond 
"De kwaliteit van de grond, de goede prijzen en de mogelijkheid om subsidies te 

bemachtigen hebben buitenlandse beleggers aangetrokken”, legt Jurnalul Naţional uit. 
Het dagblad bericht dat diverse Europese kranten Roemenië hebben omschreven als 

een “nieuw Eldorado” voor boeren. Op grond van de voorwaarden van het 

toetredingsverdrag van 

Roemenië 

tot de Europese Unie zal de deregulering van de vastgoedmarkt van het land vanaf 1 
januari 2014 de beperkingen op de aankoop van grond door buitenlanders 

wegnemen. Maar in de aanloop daar naar toe hebben ondernemende beleggers uit 
het buitenland al tien procent van de landbouwgrond in het land aangekocht via 

Roemeense bedrijven. Volgens officiële cijfers is momenteel 10 miljoen van de 11 

miljoen hectare landbouwgrond in Roemenië gecultiveerd. Maar volgens andere, meer 
realistische schattingen, zou het huidige niveau van het grondgebruik in het land 

slechts 40 procent bedragen. Jurnalul Naţional maakt zich zorgen over het 

vooruitzicht van industriële agrarische multinationals, die gebruik maken van 

monocultuur en grond opkopen van kleine boeren. Het is een zorg die wordt gedeeld 
door de minister van Landbouw, Daniel Constantin, die onlangs een overeenkomst tot 

stand heeft gebracht om de kredietfaciliteiten voor Roemeense boeren bij de banken 

http://www.nederland.ro/nieuws/roemeense-auto-industrie-haalt-italie-in/
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van het land te verbeteren. Van nu af aan zullen de eigenaren van kleine boerderijen 

nieuw aangekocht land als onderpand mogen gebruiken voor leningen, wat in het 
verleden niet mogelijk was. 

Luchtvaart 

Internationale luchthaven Boekarest wint Annie Award. 
De internationale luchthaven "Henri Coanda" won de trofee Euro Annie Award "snelst 

groeiende luchthaven". Hiermee haalden zij hun 
concurrent Marseille Airport in.  

Annie is de afkorting van Airline Network News and 
Analysis van het bedrijf Anna Aero dat  is 

gespecialiseerd in routeplanning van 
luchtvaartmaatschappijen en analyses verzorgt van 

op het gebied van de burgerluchtvaart. 

Financiele sector 

“Interbancaire kosten bankkaarten hoog” 
De Roemeense mededingingsautoriteit heeft vandaag de resultaten van een 

onderzoek naar interbancaire kosten vrijgegeven. Daaruit blijkt dat Roemenen die 
een bankkaart bezitten met VISA of MasterCard chip per transactie 1%, 

respectievelijk 1,2% commissie betalen. Enkel in Polen ligt de commissie met 1,4% 
hoger, terwijl in West-Europese landen zoals België en Nederland minder dan 0,8% 

wordt aangerekend. Het onderzoek liep sinds 2011, zo meldt Mediafax. 

ING-topman Jan Hommen: ‘Wij verstrekken graag krediet’ 

ING-topman Jan Hommen( die in het najaar wordt opgevolgd door de voormalige 
voorzitter van de DRN Ralph Hamers) liet bij de presentatie van de kwartaalcijfers 

weten dat de sterke balans van ING nog wel ruimte biedt voor meer kredietverlening. 
De buffers zijn wat hem betreft hoog genoeg, mede dankzij nieuwe instroom van 

deposito’s. Het kernkapitaal (core tier 1) 
zit nu op 11,8%. Zelfs als wordt gerekend 

met de strengere toezichtseisen voor de 
komende jaren, nog altijd 0,4%-punt 

boven het minimum van 10% dat ING 
zichzelf heeft opgelegd. Op basis van de 

risicogewogen activa zou die 0,4%-punt nu 
goed zijn voor € 11 mrd.Dat in Nederland het leningenboek niet is gegroeid wijt hij 

aan de onzekerheid in de Nederlandse economie, met oplopende werkloosheid en 

dalende huizenprijzen. Met andere woorden, vooral aan een gebrek aan 
vraag.Wellicht speelt het spanningsveld tussen de aangescherpte voorwaarden en de 

verzwakte solvabiliteit van het MKB hierbij ook een rol. MKB voorzitter Biesheuvel 
benadrukt dat banken wel maatwerk moeten blijven leveren. 

Koers EUR/RON op weg naar 4,5 
De duikvlucht van de Roemeense leu ten opzichte van de euro blijft voorlopig 

aanhouden. Vrijdag(7 juni) maakte de nationale bank een advieskoers van 4,4763 
RON per euro bekend. Een week geleden was dat nog 4,3320 RON per euro. Intraday 

werd een niveau van 4,49 RON per euro bereikt onder toenemende volumes. Ook 
tegenover de dollar verloor de leu in de voorbije week terrein. Donderdag(6 juni) 

haalde het ministerie van Financiën 541,9 miljoen lei op met de uitgifte van een 
staatslening, terwijl men vooraf hoopte om 700 miljoen lei op te halen. 

http://www.nederland.ro/nieuws/interbancaire-kosten-bankkaarten-hoog/
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Sector toerisme 

Roemenie: Goedkoop en aantrekkelijk vakantieland 
Nu veel burgers kritischer zijn geworden op hun vakantie uitgaven is er sprake van 

toegenomen belangstelling voor Roemenie. Voor velen vormt het als 
vakantiebestemming een nieuwe uitdaging omdat 

het nog geen last heeft van massatoerisme. Het land 

biedt een veelzijdig aanbod voor de toerist zoals de 
kust aan de Zwarte Zee, de Donaudelta maar 

verreweg de meesten kiezen voor het 
Karpatengebergte. Helemaal nieuw voor Nederlandse 

vakantiegangers is het niet, want er bevinden zich 
ruim 50 Nederlandse campings. Voor de Roemenie starters is er de uitstekende 

Nederlandstalige Reisgids Roemenie van National Geographic. Campings, hotels en 
pensions zijn er in overvloed en waarbij de lage verblijfskosten een prettige 

bijkomstigheid zijn. Georganiseerde reizen zijn er slechts in beperkte mate, dus zal 
men zelf zijn reis moeten voorbereiden. Een uitstekend hulpmiddel daarbij is de 

Nederlandstalige website www.goromania.nl die ook veel verblijfsaccommodaties zelf 
hebben gekeurd. Vluchten zijn er vier per dag vanaf Schiphol met KLM en Tarom en 

ook via de uitstekende prijsvechter Wizz Air tweemaal per week vanaf Eindhoven. 
Voor de automobilist zijn er uitstekende wegen in Roemenie, zij het dat er weinig 

autosnelwegen zijn.      

Culturele route: In de voetsporen van de Habsburgers 

Roemenië gaat samen met Oostenrijk, Duitsland, 
Oekraine, Frankrijk en Zwitserland de Europese culturele 

route opzetten over de 800 jarige geschiedenis van de 
Habsburgers. Hiertoe zijn een aantal programma’s 

ontwikkeld die onder 
supervisie vallen van 

Martin Eichtinger directeur 
Culturele programma’s 

van het Oostenrijkse Ministerie van Buitenlandse 

Zaken. In Roemenië zal de focus vooral liggen op het 
district(judeţ) Suceava(noord-oosten), vooral bekend 

van de uniek beschilderde kloosterkerken. 
Een Nederlands initiatief op het gebied van cultureel 

toerisme in Roemenië wordt ontwikkelt door de 
Raymond Janssen die rondom een te organiseren jaarlijks festival van wereldbekende 

componist Béla Bartók in de regio van zijn geboorteplaats Sânnicolau Mare (judeţ 
Timis) een culturele en toeristische plekpleister wil opzetten wat onder andere ook 

http://www.goromania.nl/


bouw van hotel en theater behelst.   

Film over Roemenië 7 juni gepresenteerd 

De documentaire over Roemenië die gemaakt is door het Britse Travel Channel wordt 

op 6 juni in Londen gepresenteerd. Dit maakte Minister van Toerisme Maria Grapini 
donderdag bekend op een persconferentie in Cluj. In de film staat het natuurschoon 

van Roemenië centraal, waaronder de Donau delta en de waterbronnen. De film is 
door Travel Channel in zeven landen, waaronder Groot-Brittannië en Roemenië, 

uitgezonden. 

Economische ontwikkelingen 

Economische groei Roemenië sterker dan verwacht 

Het bruto binnenlands product van Roemenië is in de eerste drie maanden van dit 
jaar gegroeid met 2,2%. De groei komt grotendeels voor rekening van de export 

(+0,7%) en groot- en detailhandel (+2,6%); de binnenlandse vraag viel 
desalniettemin tegen en dat kan de groei gedurende het kalenderjaar remmen, aldus 

analist Eugen Sinca van BCR(Banca Comeriala Romana)tegenover Ziarul Financiar. Hij 
verwacht een economische groei over heel 2013 van 1,8%. Tegen de achtergrond van 

de economische recessie in Europese Unie mag dit resultaat opmerkelijk worden 
genoemd, zeker omdat voorgaande cijfers hebben aangetoond dat er sprake is van 

een gestage duurzame groei.  

Hoge groei Roemeense werkgelegenheid 

Volgens een recente studie van Ernst&Young hebben buitenlandse investeringen in 
2012 7114 nieuwe banen geschapen, wat een stijging van 18,9% ten opzichte van 

2011 betekent.In Centraal- en Oost-Europa nam Roemenië aanvankelijk de vierde 
plaats in qua buitenlandse investeringen na  Polen, Tsjechië en Hongarije, maar 

bekleedt thans de eerste plaats.  

Bijzondere berichten 

Petitie tegen stopzetting subsidie voor Nederlandse Taal en Cultuurscholen 

in het buitenland 
Volgende week wordt er in de Tweede Kamer vergaderd over plannen voor het 

stopzetten van de subsidies voor Nederlandse scholen in het buitenland. Als de 
plannen doorgaan zal dit ook voor Nederlandse Taal- en Cultuurschool De Trekvogel 

in Boekarest gevolgen hebben. Sinds 2009 verzorgt De 
Trekvogel taal- en cultuuronderwijs aan Nederlandse 

en Belgische kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar 
(groep 1 t/m 8). Inmiddels telt de school meer dan 

veertig leerlingen en wordt er op drie locaties les 
gegeven. Er is een petitie tegen de geplande 

bezuinigingen gestart door SNO Halfweg Kreta – een 

Nederlandse school in Griekenland. Het past in de 
kaalslag die al langer plaatsvindt, zoals ook op de 

Nederlandse universiteiten, waar het Roemeens en het Portugees al sneuvelden. 

Roemeense skimmer bedenkt oplossing tegen skimmen 
Een veroordeelde bankpasfraudeur heeft vanuit zijn cel in Roemenië een anti-

skimapparaat bedacht. Volgens de 33-jarige Valentin Boanta kan zijn uitvinding elke 
pinautomaat beschermen tegen fraude. Boanta is veroordeeld tot vijf jaar cel, omdat 
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hij deel uitmaakte van een georganiseerde skimmingbende. De Roemeen zegt dat hij 

spijt heeft van zijn misdaden en zijn fouten wil rechtzetten. In de zes maanden die hij 
vastzat, bedacht hij een apparaat waarmee skimming kan worden voorkomen. Zijn 

uitvinding moet alle pinautomaten beschermen tegen pasfraude. Zijn oplossing is 
simpel, de pinpas wordt gedraaid in de automaat. Daardoor kunnen skimmers geen 

eigen magneetstriplezers meer voor de gleuf plaatsen. 

Veel imitatie producten in Roemenië 

De Roemeense consumenten vereniging heeft in een rapport laten weten dat 
ongeveer 50% van alle merkproducten in Roemenië namaak zijn. Het rapport 

bevestigd alleen maar wat Roemenië al lang vermoedde. Producten van merken als 
Bulgari, Police, Patek Philippe of Rolex blijk vaak goedkope kopieën. In de eerste vijf 

maanden van dit jaar zijn ongeveer 4000 nep horloges in beslag genomen. In 2008 
waren dit er 600. Horloges zijn 3% van het totaal aantal verhandelde imitatie 

producten. Horloges of parfums komen in kleine aantallen Roemenië binnen maar 
imitatie kleding, sigaretten en autoproducten overspoelen de Roemeense markt. De 

meeste producten komen merkloos het land binnen en worden pas in Roemenië 
voorzien van originele merknamen en lables. De meeste namaak producten komen uit 

China en Turkije. 

Aanpassing fiscale regelgeving ANBI’s en formaliteiten periodieke 

schenkingen  
Op 28 mei 2013 heeft staatssecretaris Weekers van Financiën de Tweede Kamer 

geïnformeerd over zijn plannen tot aanpassing van de fiscale regelgeving voor 
algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en de 

formaliteiten voor periodieke schenkingen. De plannen 
leiden enerzijds tot een (administratieve) 

lastenverlichting voor de gever, omdat voor de fiscale 
aftrekbaarheid van periodieke giften geen notariële akte meer is vereist. Anderzijds 

levert de verplichting tot het openbaar maken van gegevens op internet een 

administratieve lastenverzwaring voor de ANBI op. Ook zullen de specifieke 
weigerings- en intrekkingsgronden voor de ANBI worden uitgebreid. Indien 

goedgekeurd zullen de wijzigingen per 1 januari 2014 in werking treden. Voor de 
volledige tekst van het memorandum zie www.meijburg.nl  

Boek over expats in Roemenië 

Afgelopen week is één van de grootste boekenmarkten van Roemenië gehouden in 
Boekarest. Tijdens de boekenmarkt is een boek gepresenteerd over expats met de 

titel Mai romani decat romanii? De ce strainii se indragostesc de Romania 
(Roemeenser dan een Roemeen waarom buitenlanders verliefd zijn op 

Roemenië.) Aan het boek werkten verschillende bekende expats mee waaronder de 

Nederlandse directeur van de Raiffeisen Bank Steven van Groningen, de 
staatssecretaris van volksgezondheid Raed Arafat en Leslie Hawke, de moeder van 

Hollywood acteur Ethan Hawk. Het boek is gecoördineerd door Sandra Pralong, 
voormalig directeur van het New Yorkse Newsweek. 

Britse Prins bezoekt Roemenië 

De Britse troonopvolger Prins Charles heeft opnieuw een bezoek aan Roemenië 
gebracht. Hij ontmoette daarbij politieke leiders en bezocht z’n eigen verblijven in 

Transsylvanië. De Prins bezocht onder andere de dorpen Valea Zalanului en Viscri. 
Volgens lokale bronnen heeft de Prins een vierde huis in Transsylvanië gekocht. 

Maandag had de Prins een ontmoeting met Premier Victor Ponta en President Traian 
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Basescu. Charles komt al jaren in Roemenië en de twee Koningshuizen zijn met 

elkaar verwant sinds de Engelse Princess Marie of Edinburgh trouwde met de 
Roemeense Koning Ferdinand I. 

Soros: “Roma slachtoffer van crisis”  
 “Op basis van ethische afkomst vormt de situatie van de Roma het ergste geval van 

discriminatie en uitsluiting” in Europa, zegt George Soros in een interview met het 
Roemeense weekblad Dilema Veche. De Amerikaanse miljardair, die meerdere 

hulporganisaties voor Romagroeperingen in Roemenië heeft opgericht, zegt dat de 
mensenrechten van deze groep worden geschonden. Hij voegt daaraan toe:Bovendien 

wordt de Roma- bevolking het hardst getroffen door de economische crisis en de 
armoede die daarmee gepaard gaat. Tel 

daarbij een groeiende vijandigheid op richting 
deze groep afkomstig van de meerderheid van 

de bevolking die ook geconfronteerd wordt 
met de economische problemen. Maar wat nog 

erger is, is dat populistische politici van deze 
situatie profiteren.Soros meent dat de situatie 

van de Roma een gevolg is van de oplossingen 

die aangedragen zijn door de EU om de crisis 
te lijf te gaan:Door de crisis is de EU in totaal 

iets anders getransformeerd dan zij had 
moeten zijn: een vrijwillige vereniging van 

gelijkwaardige staten. De EU is tegenwoordig 
een geforceerde relatie van crediteuren en 

debiteuren, waarbij de geldschieter de 
voorwaarden bepaalt. […] Wij moeten 

teruggaan naar wat de EU in het begin was: 
een vereniging waar de euro slechts een 

instrument was om iets te bereiken. De Roma 
worden ook wel het slechte geweten van 

Europa genoemd en met name de West-
Europese landen die graag anderen bekritiseren op het terrein van mensenrechten 

geven niet thuis. Onwetenden associëren volkomen ten onrechte het als een 

Roemeens probleem, terwijl het gezien de herkomst van de Roma een 
grensoverschrijdend Europees probleem is. Nederland is blijkbaar de motie Dittrich 

van 2005 vergeten, waarin werd gesteld dat de rechten van de Roma-gemeenschap 
moeten worden verankerd in de hele Europese Unie. Dat stelde destijds D66-leider 

Boris Dittrich in het kamerdebat over de Staat van de Unie. Een ruime 
kamermeerderheid steunde een motie van D66 daartoe. Deze motie werd 

overgenomen en aanvaard door het Europees Parlement; het is echter bij woorden 
gebleven.  

 
 
 
 

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

 

http://dilemaveche.ro/sectiune/societate/articol/romii-criza-europa-interviu-george-soros


            

 
 


