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DRN Verwelkomt nieuw lid 

Rabelink Logistics is in 1930 opgericht door Berend Rabelink. Ruim tachtig jaar later 
is het bedrijf een logistiek dienstverlener van formaat.  

Sinds 2005 is Rabelink Logistics onderdeel van de Huettemann 
Group(Duisburg). Rabelink  heeft een warehousecapaciteit van 

38.000 m2 magazijnoppervlakte en 53.000 palletplaatsen, in 
combinatie met 85 vrachtauto's, 120 opleggers, 25 kooiapen 

(meeneemheftrucks), 30 double en triple stock-opleggers. Eind 
augustus opende de Nederlandse vennootschap Rabelink Logistics 

B.V., sinds 2005 onderdeel van de Huettemann Groep, haar nieuw logistiek centrum 

in ’s-Heerenberg. Direct aan de Nederlands-Duitse grens verrees op 13.000 m2 een 
ultramodern logistiek centrum. Het nieuwe logistiek centrum is net als de andere 

Rabelink-locaties geschikt voor de opslag van levensmiddelen, waarvoor zij de 
Hercertificering BRC/IFS Food toegekend kregen. Zie ook hun website: 

www.rabelink.nl 
 

Logistieke sector 

Roemenië in top-tien meest aantrekkelijke logistieke locaties 
Volgens een recent onderzoek uitgevoerd door Prologis – ontwikkelaar van industriële 

en logistieke parken – blijkt dat Roemenië het enige land van Centraal- en Oost 

Europa dat in deze toptien vertegenwoordigd is. Het 
onderzoek richt zich ook op de ontwikkeling van de  

komende vijf jaren. Het onderzoek werd gehouden onder 
gebruikers van de distributiecentra en verdeeld over 

talrijke sectoren waaronder de retail, automotive, farmaceutische sector e.a. Men 
werd gevraagd om een lijst 100 locaties samen te stellen op basis van verschillende 

criteria zoals aansluiting op infrastructuur, kosten, flexibiliteit werknemers en 
klantgerichtheid. 

Boekarest en het westelijk deel waren thans goed voor een achtste plaats, maar als 
de ontwikkelingen zich doorzetten schat men in dat in 2018 een vijfde plaats kan 

worden bezet. Roemenië scoorde hoog op de criteria kosten en flexibiliteit van 
werknemers, wisselend waren resultaten op het terrein van infrastructuur en kwaliteit 

distributiecentra.   
Als meest aantrekkelijke locatie kwam Venlo uit de bus, gevolgd door Antwerpen, 

Rotterdam, het Duitse gebied Rijn-Ruhr, Madrid, Luik, Midden Duitsland, Ile de France 

en Düsseldorf. Lager dan Roemenië scoorden Frankfurt am Main, Praag, München, 

Hamburg, Barcelona en West Engeland. 
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Toename vrachtvervoer over Donau 

Volgens de cijfers van het Ministerie van Transport werd in het eerste kwartaal van 
2013 5.197.000 ton vracht vervoerd over de Donau. Ca. 

 

2.293.000 ton werd uitgevoerd naar andere staten. Het aantal binnenvaartschepen 

dat deze vrachten vervoerde waren 3605, waarvan 1512 Roemeense schepen. Ook 

het passagiersvervoer, hoewel marginaal, nam toe tot 26.000 personen. De Donau op 
Roemeens grondgebied heeft een lengte 1075 km en mondt uit in de Zwarte Zee; de 

zijtakken van de Donau hebben een lengte 524 km.  

Benoeming nieuwe Minister van Transport 
Naar aanleiding van zijn veroordeling heeft minister Relu Fenechiu zijn ambt 

neergelegd. Anticorruptie-autoriteit DNA klaagde de minister aan wegens corruptie: in 
de periode 2002-2004 zou Fenechiu betrokken zijn geweest bij de verkoop van 

transformatoren aan Electrica Moldova. Daarbij zou 
voor enkele miljoenen euro zijn gesjoemeld, omdat de 

apparaten als nieuw in de boeken stonden, maar in 

werkelijkheid overgeschilderde oude transformatoren 
waren. Het Hooggerechtshof heeft hem inmiddels tot 5 

jaar cel veroordeeld. Premier Ponta neemt diens taken 
tijdelijk waar. Inmiddels is de liberaal Ovidiu Ioan 

Silaghi tot diens opvolger voorgedragen, die alom als 
een man met een rijke ervaring wordt gezien en die 

reeds eerder Minister voor het MKB en ook Minister van Transport was. President 
Basescu probeert de benoeming nog te vertragen in verband met de voortgang van 

het privatiseringsproces van de Roemeense spoorwegen CFR Marga, terwijl dat in 
handen is van de staatssecretaris Cristian Ghibiu, dus is het niemand duidelijk wat de 

achterliggende reden van de vertraging is. 

Agrarische sector 

Goede maïsoogst in het verschiet 
De Roemeense maïsoogst zal dit jaar bijna twee keer zo hoog 

uitvallen als vorig jaar. Naar schatting kan er 11,3 miljoen ton 
geoogst worden. Dat is 4,14 ton per hectare ofwel een groei van 

92,5% per hectare. Dat is overigens nog altijd erg laag, want in 
Frankrijk is dat 14 ton per hectare. De Roemeense maïsoogst is 

aanbeland op het hoogtepunt over de afgelopen zeven jaar met een 
totale geschatte opbrengst van 1,5 miljard euro. Roemenië staat qua 

http://www.nederland.ro/nieuws/goede-maisoogst-in-het-verschiet/


productievolume op plaats twee binnen de EU, na Frankrijk (15,4 miljoen ton) en voor 

Hongarije (8,6 miljoen ton), zo schrijft Ziarul Financiar op basis van een rapport van 
de Europese Commissie. 

Herstructurering FrieslandCampina in Roemenië werpt zijn vruchten af  

De Nederlandse zuivelonderneming heeft door beperking van 
productenassortiment zijn positie verbeterd. Men concentreert 

zich thans vooral op de winstgevende onderdelen Napolact en 
Oké. 

Onderzoek naar Roemeense zuivelindustrie. 
De Roemeense mededingingsautoriteit is een onderzoek gestart naar de gang van 

zaken in de Roemeense zuivelsector. Veertien ondernemingen, waaronder Danone, 
FrieslandCampina, Hochwald, hebben inspecteurs op bezoek gekregen. Aanleiding 

voor het onderzoek zijn vermeende afspraken over 
melkophaling, melkverwerking en het op de markt 

brengen van zuivelproducten. Als er 
zuivelondernemingen schuldig worden bevonden, kunnen 

de boetes oplopen tot 10 procent van de omzet. De 
waarde van de zuivelmarkt in Roemenië wordt geschat 

op zo’n 800 miljoen euro. FrieslandCampina laat weten 
dat bedrijf volledig meewerkt aan het onderzoek en de 

uitkomst met vertrouwen tegemoet ziet. 

Stamicarbon uit Sittard krijgt grote order voor meststoffenfabriek 

De Roemeense producent van meststoffen Azomures(eigenaar het Zwitserse Ameropa 
Holding AG) investeert € 75 miljoen in de upgrade van haar ureumfabriek in Targu 

Mures. De uitvoering van het project is uitbesteed aan 
Chemoproject uit Tsjechië Stamicarbon uit Nederland. 

Het in 1947 opgericht bedrijf is wereldmarktleider in het 
verkopen van licenties en het ontwerpen van ureum 

kunstmestfabrieken. Ruim 260 van de 470 
ureumfabrieken wereldwijd zijn gebouwd met deze technologie en kennis. Was 

destijds(tot 2009) onderdeel van DSM en is overgenomen door het van oorsprong 

Italiaanse bedrijf Maire Technimont. 

Hogere economische groei verwacht door 
resultaten landbouwsector 

Volgens Henning Esskuchen, directeur 
kapitaalmarktonderzoek van de Oostenrijkse 

bank Erste, mogen door de te verwachten goede 
oogstresultaten de economische groeicijfers in 

opwaartse zin worden bijgesteld. Aanvankelijk 
was men voor 2013 van een groei uitgegaan van 

1,8% maar zou kunnen worden verhoogd naar 

2,2%. Voor 2014 gaat men uit van 2,3%. Deze 
voorspelling wijkt in positieve zin af van andere, 

eveneens positieve ramingen: EC en IMF 
verwacht voor 2013 en 2014 een groei van 1,6% 

respectievelijk 2,2, de Wereldbank komt uit uit 
voor 2013 op 1,7% en 2,2% voor 2014 en de 

EIB denkt aan 1,4% voor 2013 en 2,2% voor 



2014. Hoewel de cijfers onderling een marginale afwijking laten zien, maakt het 

duidelijk dat Roemenië economisch gezien de wind in de zeilen heeft.  

Watersector 

Samenwerking tussen Nederlandse en Roemeense watersector bekrachtigd 

De samenwerking tussen de Nederlandse en de Roemeense watersector op 
watermanagement en deltatechnologie is bekrachtigd met 

het ondertekenen van een nieuwe Memorandum of 

Agreement tussen Nationale Administratie Apele Romane 
(vergelijkbaar met Roemeense Rijkswaterstaat) en de Unie 

van Waterschappen. Dit gebeurde tijdens het halfjaarlijkse Nederlands-Roemeense 
bilateraal Panel water -en kustbeheer, aan Nederlandse kant ingevuld door de Unie 

van Waterschappen( UvW) en het Netherlands Water Partnership( NWP) ondersteund 
met middelen uit het programma Partners voor Water. Komende tijd wordt veel 

aandacht besteed aan de uitvoering van de afgesproken actiepunten binnen het 
bilateraal overleg. Concrete aanknopingspunten binnen die 

actiepunten voor de Nederlandse watersector zitten in DSS flood 
early warning, flood risk mapping, dijkinspectie, dijksensoring, 

noodoplossingen bij hoogwater en kustbeheer. Speciale aandacht 
zal in dit kader gegeven worden aan de aanbestedingen die 

binnenkort in Roemenië op de markt komen en die interessant zijn 
voor de Nederlandse watersector. Voor meer informatie: Dennis van Peppen (NWP 

Roemenië Platform), dennis.vanpeppen@agentschapnl.nl. 

Energiesector 

 

Campagne over Roemeense schaliegaswinning 

Roemenië beschikt over bijna 1500 miljard kubieke meter reserves aan schaliegas en 

heeft daarmee in Europa de op twee na grootste reserves. Polen en Frankrijk 
beschikken over nog grotere reserves aan schaliegas. Dit blijkt uit gegevens die 

gepubliceerd zijn door het nationale agentschap voor minerale delfstoffen, ANRM. De 
ANRM coördineert onderzoek en exploratie van natuurlijke hulpbronnen in Roemenië 

en heeft van het Directoraat Generaal Energie van de Europese Commissie subsidie 
gekregen om een publiek debat te organiseren over de winning van schaliegas en 

informatie campagnes op te zetten. De campagne zal aan het eind van dit jaar 
afgerond worden met debatten in de regio’s Birlad en Dobrogea – de regio’s waar 

schaliegas gewonnen kan worden. 

Chevron mag proefboren naar schaliegas in Vaslui 

Het Amerikaanse petrochemiebedrijf Chevron heeft van het instituut voor Milieu en 
Volksgezondheid toestemming gekregen om op drie locaties in de provincie 

Vaslui(noord-oost) te gaan proefboren naar schaliegas. De proefboringen duren 
maximaal een jaar. Minister van Milieu Rovana Plumb benadrukte op 9 juli dat er 

“geen enkel gevaar” voor het milieu en de volksgezondheid is. 

Onroerend goed sector 

Aantal vastgoedtransacties gestegen 

Persbureau Mediafax bericht dat het aantal vastgoedtransacties in de eerste vijf 
maanden van dit jaar landelijk 20% hoger lag dan in dezelfde periode vorig jaar. Er 

mailto:dennis.vanpeppen@agentschapnl.nl
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werden in totaal 323.419 transacties verricht volgens het Kadaster. Daar staat 

tegenover dat er 54.472 hypotheken werden afgesloten: dat is een daling van 
696 hypotheken. 

Roemeense woningmarkt toont tekenen van herstel 

In het eerste kwartaal van 2013 zijn de huizenprijzen in Roemenië met 4,3% 
gestegen, nadat deze in de voorgaande kwartalen met 0,6%, 4,2% en 0,1% waren 

gedaald. De groei was de hoogste in EU-verband. Ook in Estland (+3,1%), Letland en 
Slowakije (+2,3%) stegen woningen in waarde, zo blijkt uit data van Eurostat. In 

Spanje (-5,1%), Cyprus (-4,8%) en Hongarije (-3,3%) daalden de prijzen 
daarentegen. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2012 was er echter sprake 

van een waardedaling met 0,8%. 

Financieel Economisch ontwikkelingen 

Industriële productie abrupt gedaald in mei 

De Roemeense industriële productie is in mei maar liefst 10,7% lager uitgevallen dan 
in april. Volgens Eurostat liet het land daarmee de hardste daling zien in EU-verband, 

gevolgd door Litouwen (-6,3%). In Portugal (+6,1%) en Letland (+2,2%) was 

daarentegen een sterk herstel zichtbaar. In Nederland is het niet veel beter dan in 
Roemenië en verkeert de  industrie verkeert in zwaar weer. In 2013 werden 

uitsluitende rode cijfers genoteerd. Dalende omzet, dalende orders en dalende 
productie. 

“Zwarte economie Roemenië circa 40 miljard euro” 

De studie The Shadow Economy in Europe 2013 van AT Kearney wijst uit dat 
Roemenië de op één na grootste schaduweconomie heeft in Europa met een omvang 

van bijna 40 miljard euro. Dat is 28% van het totale BNP. Enkel in Bulgarije ligt dat 
percentage hoger met 31%. De Roemeense staat loopt hierdoor 22 miljard euro per 

jaar mis aan belastingen, sociale bijdragen en BTW-inkomsten. De studie is 

gebaseerd op een analyse van 12 sectoren van de economieën van de Europese 
landen. In België komt het percentage over 2013 uit op 16%; in Nederland is dit 9%. 

Het Europese gemiddelde ligt op circa 18,5%. 

Roemeense staatsschuld laat positief beeld zien 
De Roemeense staatsschuld is eind maart beland op een niveau van 38,6% van het 

BNP. De overheid had op dat moment in totaal 230 miljard lei geleend. Vorig jaar 
bedroeg dit 211,4 miljard lei ofwel 37,8% van het BNP, zo blijkt 

uit data van Eurostat. In EU-verband staat Roemenië er relatief 
goed voor: enkel Estland (10% van BNP), Bulgarije (18%) en 

Luxemburg (22,4%) doen beter. De staatsschuld in Nederland 

behoort met 65% van het BNP tot een van de allerlaagste 
schuldratio’s van het Eurogebied. De schuldverhouding in het 

Eurogebied is gemiddeld 87% en in bijvoorbeeld Duitsland, het Verenigd Koninkrijk 
en België bedraagt de schuld respectievelijk 83%, 86% en 98% van het BNP.  

Griekenland (160,5%), Italië (130,3%) en Portugal (127,2) en Ierland (125,1%) gaan 
gebukt onder de grootste staatsschuld. 

ING Roemenië krijgt 40 miljoen toegewezen voor MKB 

De Europese Investerings Bank (EIB) heeft ING Roemenië een lening toegewezen om 
via deze intermediair lening de kredietmogelijkheden van MKB 

en Midcap bedrijven te verruimen. Deze bedrijven vormen de 

motor tot een hogere economische groei. Ook meer 
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gecompliceerde leningen kunnen thans worden verstrekt. Het geldt voor bedrijven uit 

de private en publieke sector.  

 

Koersontwikkeling Roemeense Ron versus Euro 

 

Gezondheidszorg 

Hoopgevende aanpak Roemeense gezondheidszorg 

Dat er drastische hervormingen in Roemeense gezondheidszorg reeds lang 
noodzakelijk waren, was duidelijk. Op verzoek van premier Ponta heeft het Ministerie 

van Gezondheidszorg  daarom de voormalige arts en huidige liberaal lid van het 
Europees parlement Cristian Busoi gevraagd om de 

zware post van voorzitter van de zorgverzekeringen 
te aanvaarden. 

De nieuwe voorzitter gaf aan dat er op de eerste 
plaats meer transparantie zal moeten komen en dat 

hij zelf het voorbeeld zal stellen. Plannen die reeds 
lang in een bureau lagen moeten op korte termijn 

worden geïmplementeerd zoals de nationale 

verzekeringspas. Ook wil hij een einde maken aan de 
bevoorrechting van buitenlandse farmaceutische 

bedrijven ten koste van de nationale farmaceutische producenten. Producten en 
diensten zullen – na analyse – volgens een centraal biedsysteem worden aangekocht. 

Ook wordt de de lijst van geheel of gedeeltelijk gesubsidieerde medicijnen onder de 

loep genomen. In feite wordt het Roemeense zorgstelsel al jarenlang getroffen door 
een chronische onderfinanciering van het systeem. De lage salarissen die Roemeense 

artsen en specialisten ontvangen en de omstandigheden waarin zij moeten werken 
heeft voor een uittocht gezorgd naar het buitenland. Sinds de toetreding tot EU in 

2007 hebben al 14.000 artsen het land verlaten en sinds 1 januari 2013 staat de 
teller nu al weer op 800. Kortom, om dergelijke hervormingen binnen een redelijke 

termijn te kunnen doorvoeren, is een krachtige aansturing noodzakelijk omdat er ook 
sprake is van gevestigde belangen. Het betekent een ingrijpende ombuiging van het 

vigerend beleid dat zich het laatste decennium focuste op privéklinieken die echter 
alleen betaalbaar zijn voor expats en een kleine bovenlaag van de Roemeense 

bevolking.    

 

 



Cultuur 

Roemeens Cultureel Instituut krijgt nieuw bestuur 
Het Institutul Cultural Roman(ICR) heeft als belangrijke doelstelling om de kennis van 

de Roemeense cultuur in het buitenland in ruimste zin van het woord te bevorderen 
en waar budgettair mogelijk activiteiten te ondersteunen. De twee voorgaande 

besturen stonden onder druk omdat het gevoerde beleid – mede 
veroorzaakt bezuinigingen – aan kritiek onderhevig was. De nieuwe 

president van het ICR is Lilian Zamfiroiu, een historicus die de laatste 
zeven jaar aan de UNESCO verbonden was en zich daar met culturele 

diplomatie heeft beziggehouden. In Nederland is geen vestiging van 
het ICR en onderhoudt men indirect contact via EUNIC, een netwerk 

van Europese culturele instituten, waaraan echter nauwelijks een 

toegevoegde waarde mag worden toegekend als het om bilaterale culturele contacten 
tussen twee landen gaat.   

Internationale waardering voor cultureel ondernemerschap 

De wijze waarop dirigent Raymond Janssen met 
het orkest en koor van de New Romanian 

Symphony Orchestra uit Timisoara zonder enige 
vorm van subsidie een eigen plaats op de 

Nederlandse concertagenda heeft veroverd is 
internationaal niet onopgemerkt gebleven. 
Inmiddels dirigeert hij ook het orkest Youth 

Academic Symphony Orchestra “INSO-Lviv uit 

Lviv(Lemberg) uit de Oekraine dat voor 90% uit 

getalenteerde jonge musici bestaat. Voorts 

heeft hij aanvragen uit Azerbeidzjan en Zuid-
Korea ontvangen. Bovenal richt deze zeer ambitieuze culturele ondernemer zich op 

het realiseren van een jaarlijks terugkerend festival van de beroemde componist Bela 
Bartok, waarbij tal van landen betrokken worden en zich zal afspelen in en rondom de 

Roemeense stad Sannicolau Mare. De Roemeense ambassadeur H.E.Ireny Comaroschi 
heeft haar medewerking toegezegd en zal actief participeren om een en ander van de 

grond te krijgen. Raymond Janssen opereert onder de naam Cadenza European Art 
Productions. Zie website www.cadenza-productions.nl   

Politiek 

Commissie van Venetië ondersteunt constitutionele hervormingen 

De Europese Commissie voor Democratie door Recht, ook Commissie van Venetië 
genoemd, is een adviesorgaan van de Raad van Europa gericht op het uitdragen van 

de geest van het constitutioneel recht van de Europese Unie en om advies te bieden 
op dit domein aan elke staat die zijn wetten en politieke 

instellingen wil hervormen. Thomas Markert, secretaris 
van deze commissie heeft aan de liberaal Crin 

Antonescu (senaatvoorzitter, presidentskandidaat en 
voorzitter van de Raad Herziening 

Grondwet)meegedeeld dat de huidige Roemeense 
Grondwet weliswaar aan alle eisen voldoet, maar dat 

een nadere aanscherping van Trias Politica(ook wel de 

driemachtenleer genoemd is een uitwerking van het idee van scheiding der machten 
binnen een staat) aanbevelenswaardig is. Deze uitspraak is mede gebaseerd op het 
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feit dat Roemenië een semi presidentiële republiek is, hetgeen inhoudt dat de pre-

sident meer dan een louter ceremoniële functie heeft en dat de premier 
verantwoordelijkheid heeft naar het parlement. Deze minder voorkomende 

staatsvorm functioneert in staten waarin deze nog voortkomt zoals bijvoorbeeld in 
Finland en Polen ronduit slecht en is het evenwicht tussen de machten vaak zoek. 

Simpel gesteld, twee kapiteins op één schip heeft een verlammende werking op de 
uitvoering het regeringsbeleid, de internationale vertegenwoordiging en het 

doorvoeren van gewenste hervormingen. De inperking van de bevoegdheden van de 
president zal noodzakelijk zijn om een betere balans in de machtsverhoudingen te 

verkrijgen. Overigens geeft de Commissie van Venetië dat een nadere invulling 
daarvan een nationale en niet een Europese aangelegenheid is.   

 

 

 
 
 

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

 

            

 
 


