DRN NEWSLETTER

3 februari 2014
DRN Nieuws

Nieuwe honorair consuls benoemd
Recent heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken een
exequatur afgegeven waardoor de twee nieuwe consuls
volledig bevoegd zijn, zij het dat de er nog een aantal
documenten moeten worden getekend en de ceremoniële
inauguratie nog moet plaatsvinden. De nieuwe consuls zijn
Andrea Teunissen onder andere bekend in relatie met haar
bedrijf Education Support Office en als President van de
Stichting Speranta die in Roemenië aan vele kinderen en
jongeren toekomstkansen en hoop op een beter en menswaardig leven biedt. Tevens
is Kees Kuijken benoemd, onder andere bekend als CEO van KLG Logistics en Vice
President van het Dutch Romanian Network. Samen met bestaande corps consulaire
van Roemenië willen zij nog meer inhoud geven aan het bevorderen van goede
bilaterale verhoudingen tussen Nederland en Roemenië.
DRN oneens met uitwerking BTW Verleggingsrekening
Namens de DRN leden uit de logistieke sector wil de DRN in samenspraak met KPMG
bij de Roemeense overheid de uitwerking van de BTW
Verleggingsrekening ter discussie stellen om daarin verbeteringen
te bewerkstelligen.
In principe is het zo dat een AEO gecertificeerd bedrijf een controle
heeft gehad op zijn interne processen, inclusief de douane software.
Deze controle is omvangrijk, de software wordt zelfs “onder water”
gecontroleerd. Deze controle is gericht op het mogelijk kunnen
manipuleren van gegevens, tijdens en ook na het proces en de
zichtbaarheid hierop.
Echter wat het Roemeens Ministerie van Financiën thans invoert is dat indien een
logistiek dienstverlener met AEO status de inklaring verzorgt en van de verlegde BTW
regeling gebruik wil maken voor klant X, dit enkel toegelaten wordt indien klant X ook
de AEO status heeft. Dat is in feite dubbel op en heeft geen enkele zin omdat de
logistiek dienstverlener de aangifte verzorgt. Bovendien moet een bedrijf wat de AEO
status wil behalen dit doen voor alle vestigingen. Ook dit is onlogisch, want in feite
gaat het enkel over de aangifte ten invoer en de verlegging van de BTW. Indien in
Boekarest een vestiging van een bedrijf deze aangifte verzorgt heeft het geen enkel
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belang dat zij op een andere vestiging in hetzelfde land ook conform de AEO gewerkt
moet worden omdat de afhandeling en registratie in Boekarest plaatsvindt.
Nieuwe publicaties op DRN Website
Recent zijn twee nieuwe publicaties aan de website www.dutchromaniannetwork.nl
toegevoegd. Het is de (Engelstalige) rapportage van de Europese Commissie over
voortgang aanpak corruptie en justitiële hervormingen en herhaald advies om
Roemenië toe te laten tot de Schengenzone. Het Schengenverdrag staat los van de
overeenkomst van het Coöperatie en Verificatie Mechanisme(CVM). Voorts heeft KPMG
Meijburg & Co de Herziening Wet arbeid vreemdelingen beschreven. Want nadat op 1
juni 2013 al de Wet modern migratiebeleid werd ingevoerd, is op 1 januari 2014 de
herziening van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) van kracht geworden. De
belangrijkste wijziging betreft allereerst een verscherping van de bestaande
arbeidsmarkttoets.
Automotive sector
Productie versnellingsbakken Mercedes in Sebes
De dochteronderneming Star Transmissie van Daimler zal
de versnellingsbakken gaan produceren voor MercedesBenz voor de luxe modellen uit de E en S klasse.Star
Transmissie beschikt over de nieuwste en hoogwaardige
technologiën en is op zijn terrein een internationaal
bekende producent. De nieuwe fabriek was een een
investering van 40 miljoen euro en heeft een oppervlakte
van 13.000m2. De plaats Sebes ligt noordwest van Sibiu.
Goed jaar 2013 voor Dacia
Dacia heeft over heel 2013 in totaal 429.540 auto’s verkocht. Dat zijn er 19,3% meer
dan in 2012. Frankrijk blijft de belangrijkste afzetmarkt met 94.000 stuks. In
thuismarkt Roemenië werden er 12,4% meer auto’s verkocht: 24.890 stuks. Daarmee
heeft de autoproducent een marktaandeel van 31,6%.

3

Energie sector
Roemenië belangrijke energieleverancier in Zuid-Oost Europa
Volgens de projectminister van energie Constantin Niţă zal zijn land een
steeds belangrijkere rol gaan spelen als energieleverancier voor ZuidOost Europa, vooral voor de landen Turkije,Hongarije, Servië, Bulgarije
en Moldova. Door het sluiten van fabrieken die veel elektriciteit
gebruikten
en het sterk verminderde energieverbruik van particulieren zijn er grote
overschotten ontstaan. Doordat Roemenië tegen een concurrerende prijs kan
aanbieden zal deze markt een hoge vlucht kunnen nemen.
Logistiek en infrastructuur
Plannen voor modernisering vliegveld Oradea
Het vliegveld van Oradea is een aanbestedingsronde gestart voor een project van 125,5
miljoen lei (ca. 27,7 miljoen euro) om de landingsbaan uit te
breiden, een platform te bouwen met ruimte voor zes vliegtuigen
en de wachtruimte uit te breiden. Een gedeelte van het geld komt
van het ministerie van Transport, terwijl ook Europese gelden
worden aangewend. De werken duren naar schatting 18 maanden
en beginnen in de lente. Hoewel het vliegveld
internationaal genoemd mag worden en aan de bijbehorende
voorwaarden voldoet, beperkt het zich thans hoofdzakelijk tot het
vliegverkeer tussen Boekarest en Oradea. Het heeft echter de
potentie om een regionale functie te vervullen tussen de steden
Boedapest, Wenen en Praag. Oradea en omgeving is toeristisch ook
een aantrekkelijke bestemming en het aantal toegenomen
economische activiteiten zal ook het cargoverkeer bevorderen.
Metrorex negeerde advies Ministerie van Transport
Mede doordat de Metroexploitant Metrorex een advies voor een tariefsverhoging van
25-33% negeerde, boekt over heel 2013 een geschat verlies van
123,19 miljoen lei. De inkomsten bedroegen 654,4 miljoen lei,
terwijl de uitgaven uitkwamen op 777,6 miljoen lei. Het resultaat
is een financiële tegenvaller. Voor dit jaar is een budget van
729,7 miljoen lei voorzien.Het verlies had derhalve beperkt
kunnen worden en tot op heden heeft men nog geen tariefsverhoging doorgevoerd.
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Sector Agri & Food
Productie ţuică aan banden gelegd
De nationale drank(pruimenbrandewijn) wordt door de fiscus aan
banden gelegd. Het thuisgebruik wordt tot 50 liter per jaar beperkt.
De installaties moeten van een zegel worden voorzien. De vraag is
dan alleen hoe men deze wet wil handhaven want vrijwel iedereen op
het platteland bezit de apparatuur die meestal verdekt is opgesteld.
Bijeenkomst melkveehouderij in Roemenië op 12 februari in Lelystad
Op voornoemde datum willen het LEI in samenwerking met Martin de Jong van The
Friesian belangstellende melkveehouders een ontwikkelingsplan voorleggen dat gericht
is op de melkveehouderij in Roemenië.
Roemenië is een land met veel economische
ontwikkelingsmogelijkheden. Als een van de laatste
toetreders tot de EU moet het zich nog ontwikkelen op velerlei gebied. Er is een groot
potentieel voor agrarische productie zoals tuinbouw, akkerbouw en
melkveehouderij, mits goed georganiseerd en begeleid.
Onlangs is in het kader van de topsector AgriFood een Seed Money
Project uitgevoerd waarin LEI samen met de Nederlandse
Landbouwraad in Boekarest en Martin de Jong de zuivelsector in
Roemenië hebben geanalyseerd. Deze analyse vond plaats mede op
verzoek van de Roemeense overheid die voor de komende 7 jaar
(2014-2020) in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP)
ruime middelen uittrekt om deze sector te revitaliseren. Conclusie van de
analyse is dat met een goede samenwerking tussen Nederlandse
bedrijfslevenpartijen het mogelijk moet zijn de melkveehouderij verder te
professionaliseren.
Op 12 februari gaan we een plan voorleggen met de vraag of u wilt deelnemen.
Programma:
14.00 uur: Ontvangst met koffie
14.30 uur: Welkom door Reinder Schaap, Landbouwraad in Boekarest
14.40 uur: Melkveehouderij in Roemenië: trends, kansen en bedreigingen (Wim
Zaalmink, LEI WUR)
15.00 uur: 10 jaar praktijkervaringen in Roemenië (Martin de Jong)
15.30 uur: Een plan voor ontwikkeling van de melkveehouderij in Roemenië (Bob
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Steetskamp, Topsector Agri en Food)
PAUZE
16.00 uur: Discussie, concrete samenwerkingsmogelijkheden
16.45 uur: Afspraken over concrete acties
Napraten met drankje en hapje
De bijeenkomst vindt plaats op het Bioscience park (voormalig Praktijkonderzoek
Veehouderij)aan de Runderweg 6 te Lelystad van 14.00 tot ca.17.00 uur.Aanmelden
voor deze bijeenkomst graag bij Wim Zaalmink (e-mail: wim.zaalmink@wur.nl, tel
0320 293530, ook mobiel)
Bijeenkomst leveranciers vruchtbomen op 10 februari in Den Haag
De Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij en Bolproducten Anthos,
Cultuurgoep Vruchtbomen van LTO en het Ministerie van Economische
Zaken organiseren op voornoemde datum een bijeenkomst die geheel
gericht is op de afzetmogelijkheden in Roemenië. Op deze bijeenkomst
gaat vooral de aandacht uit naar consortiumvorming van vruchtboomkwekerijen om in
deze zin in aanmerking te kunnen komen voor nationale en Europese subsidies. De
bijeenkomst vindt plaats op het Ministerie van Economische Zaken en vangt aan om
14.00 uur. Het aantal deelnemers is helaas gelimiteerd, dus voor aanmelding en
informatie kunt u contact opnemen met Leon Smet, Tel.0252-535080, Email:
smet@anthos.org
Sector Toerisme
Oude fresco’s ontdekt in weerkerken
In Transylvanië bevinden zich honderden ommuurde kerken die
zich in een erbarmelijke staat bevinden. Al veel eerder heeft de
Nederlandse Stichting Operation Villages Roumains samen met
Eminescu Trust(beschermheer Prins Charles) en het Duitse Pro
Denkmal een dergelijke zogenoemde weerkerk gerestaureerd in
Axente Sever(Frauendorf), gelegen aan de weg tussen Medias en
Sibiu. Inmiddels is er Europees geld vrijgekomen om het
schitterende erfgoed te kunnen restaureren. Tijdens deze
restauratie werden in de kerken in Curciu en Ighisul(nabij Sibiu) en Apold(district Mues)
schitterende fresco’s ontdekt stammend uit de 15e en 16e eeuw. Voor informatie over
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deze speciale weerkerken die een bijzondere attractie vormen zie website
www.axentesever.com
Sector Cultuur
Brancusi in Museum Boymans Van Beuningen in Rotterdam
Dit voorjaar komen van over de hele wereld topstukken naar Rotterdam van drie van
de meest invloedrijke kunstenaars van de twintigste eeuw: De uit Roemenië afkomstige
beeldhouwer Constantin Brancusi (1876-1957) samen met Medardo Rosso (1858-1928)
en Man Ray (1890-1976). Vanuit topcollecties van onder andere
Centre Pompidou en MoMA worden iconische sculpturen
ingevlogen die nooit eerder te zien waren in Nederland, zoals
‘Princesse X’ (1915-16) en ‘Colonne sans fin’ (1918) van
Brancusi. Brancusi, Rosso en Man Ray maakten in hun werk op
vernieuwende wijze gebruik van fotografie. De unieke
samenkomst van zo’n veertig sculpturen en ruim zestig foto’s
die zij van hun sculpturen maakten, biedt een blik over de
schouder van deze experimentele kunstenaars. Brancusi staat
bekend als de grondlegger van de moderne beeldhouwkunst met
zijn sculpturen van sterk geabstraheerde vormen in gepolijst
brons of marmer. Het werk ‘La Muse endormie’ (1910) van
Brancusi is vanaf vrijdag 21 februari 2014 te zien in de
tentoonstelling. Het is uniek dat dit kunstwerk in Rotterdam
getoond zal worden. De bronzen sculptuur is één van de topstukken van the Art
Institute of Chicago en zeer kwetsbaar waardoor het zelden reist. Na afloop van een
eigen presentatie van het museum komt het direct naar Rotterdam.De expositie vindt
plaats vanaf 8 februari 2014 t/m 11 mei 2014.
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Expositie Klein Europa aan de Donau op 7 februari in Rotterdam
De Roemeense ambassade organiseert op voornoemde datum een unieke expositie
over de geschiedenis van Brăila. Een prachtige stad gelegen aan

de Donau in de buurt van befaamde Donaudelta waar deze uitmondt in de Zwarte
Zee.Brăila behoorde vroeger tot een van belangrijkste havens van Europa.De expositie
vindt plaats in de Bibliotheek van Rotterdam gelegen aan de Hoogstraat. De opening
wordt om 16.30 uur verricht door de Roemeense ambassadeur H.E.Ireny Comaroschi
,wethouder Hamit Karakus, Gert Staal directeur van de bibliotheek en Zamfir Bălan,
directeur van het Museum in Brăila. Voor nadere informatie: Mihai Sîrbu, Tel.0651596107 of email:consular@xs4all.nl
Economische ontwikkelingen
Buitenlandse investeringen toegenomen
In de periode januari-november 2013 zijn de directe investeringen vanuit het
buitenland toegenomen met 22%. Er werd 2,4 miljard euro in Roemenië geïnvesteerd.
De groei komt als een verrassing, want tot en met september was nog sprake van een
afname van buitenlandse investeringen met 8%, aldus de Roemeense nationale bank.
Topsectoren van de Nederlandse overheid
Agri & Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, Life Sciences & Health, Logistiek,
HTSM Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water zijn de 9 topsectoren van de

8

Nederlandse economie waarop het kabinet internationaal wil uitblinken. Voor de keuze
van de topsectoren zijn vier factoren mede bepalend. Het zijn sectoren die (1)
kennisintensief zijn, (2) export georiënteerd, met (3) veelal specifieke wet- en
regelgeving die (4) een belangrijke bijdrage (kunnen)
leveren aan het oplossen van maatschappelijke
vraagstukken. Via het topsectorenbeleid wil de overheid
samen met bedrijven en de wetenschap gericht investeren in
randvoorwaarden voor kennisontwikkeling, innovatie, export,
financiering en human capital. De zogenoemde topteams met
ondernemers, wetenschappers en de overheid adviseren het
kabinet. Ook initiëren en dragen ze bij aan maatregelen
waarmee de topsectoren op de wereldmarkt kunnen blijven
concurreren. De vraag blijft vooralsnog onbeantwoord in
hoeverre de internationale vraag aansluit bij het Nederlandse aanbod. Desalniettemin is
het nuttig om er kennis van te nemen, zie http://www.top-sectoren.nl
Bezoeken bewindslieden aan Roemenië
Minister Frans Timmermans bezocht Boekarest
Op maandag 27 januari jl. bracht Minister Frans Timmermans een tegenbezoek aan zijn
Roemeense collega Titus Corlătean. Na het gesprek gaf Titus Corlătean in een
persverklaring aan dat toetreding tot de
Schengenlanden aan het einde van dit mogelijk
zal worden. Een en ander werd tevens bevestigd
door de parlementsvoorzitter Valeriu Zgonea, die
eveneens met de Nederlandse minister heeft
gesproken. Hij voegde er aan toe dat het recht
doet aan de overeenkomst, waaraan technische
voorwaarden zijn verbonden en geen politieke
voorwaarden, ondanks dat een aantal landen
waaronder Nederland een onterechte koppeling
met politieke voorwaarden hebben gemaakt.
Voorts heeft Minister Timmermans zijn
waardering uitgesproken voor de vorderingen die Roemenië gemaakt in het kader van
het Coöperatie en Verificatie Mechanisme(CVM) dat op de website van de DRN is
opgenomen. Het CVM betreft het doorvoeren van justitiële
hervormingen(onafhankelijkheid rechterlijke macht) en de aanpak van de corruptie.
Naast een onderhoud met premier Victor Ponta heeft Minister Timmermans gesproken
met en over het Nederlandse bedrijfsleven dat tijdens het komende bezoek van Minister
Lilianne Ploumen sterker zal worden benadrukt. De voorzitter van de Roemeense
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senaat en presidentskandidaat Crin Antonescu kondigde tevens een tegenbezoek aan
zijn Nederlandse collega aan. Verheugend is dat de politieke relaties tussen beide
landen hierdoor een nieuwe impuls hebben gekregen en het ook de politieke dialoog
tussen beide landen zal bevorderen en dat ongetwijfeld zijn weerslag zal vinden op de
economische relaties tussen beide landen.
Informatie Economische Missie met Minister Lilianne Ploumen – Boekarest en
Cluj Napoca – 22 t/m 25 april a.s.
De missie staat open voor bedrijven uit alle sectoren, zoals bijvoorbeeld de
landbouwsector(zuivel,tuinbouw, fruitteelt, intensieve veehouderij), industriële
productie/automotive,
transport/logistiek, ICT,
water en deltatechnologie
die met name in Roemenië
kansrijk worden geacht. Op
termijn ook van
offshore/gas). Roemenië is
vooral een exporteur van
grondstoffen en de komende
jaren blijft er vraag naar
hoogwaardige technologie
en kennis, voornamelijk van
systeemintegratie(logistieke
oplossingen, ketenefficiëntie,
waardetoevoeging).
Tijdens de missie is er extra
aandacht de sectoren water,
agri/food en
tuinbouw(vooral melkveehouderij, fruitteelt en beschermde
tuinbouw). Daarnaast kan de missie interessant zijn voor bedrijven
die zich willen oriënteren op het terrein van “nearshoring”(lokale
produktie, ICT).
De kosten van de deelname bedragen € 950 per bedrijf. Reis- en
verblijfskosten, individuele matchmaking(tolken en transport) zijn
voor eigen rekening. De inschrijving sluit op 20 februari a.s.
Het voorlopig programma ziet er als volgt uit:
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Voor nadere informatie zie website www.rvo.nl
Perikelen arbeidsmigratie
WRR Rapport Arbeidsmigratie heeft weinig toegevoegde waarde
Onlangs verscheen de WRR-Policy Brief 1 met als thema Roemeense en Bulgaarse
arbeidsmigratie in betere banen. Nu de vermeende toestroom
na 1 januari jl. is uitgebleven is het mosterd na de maaltijd.
Helaas beroept het rapport zich wat aantallen betreft teveel op
aannames en veronderstellingen en te weinig op feiten waardoor
het gehele rapport in waarde inboet. In de tekst wordt ook een
paar keer verwezen naar de Roma zonder deze problematiek nader te duiden. Hiermee
wordt de suggestie gewekt dat het een typische problematiek is die alleen in Roemenië
en Bulgarije voorkomt wat de werkelijkheid geweld aandoet. Zowel door de
Nederlandse regering als ook het Europees parlement is reeds veel eerder aangegeven
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dat het een grensoverschrijdende Europese problematiek is, waar tot op heden de EU
lidstaten zich alleen maar hebben beperkt tot symptoombestrijding. Het vergelijken
met een situatie die in de zeventiger jaren bestond, rammelt aan alle kanten en is een
stelling die nauwelijks houdbaar is. Na alles wat er al over geschreven is, lijkt dit de
zoveelste poging om het sprookje “De nieuwe kleren van de keizer” te herschrijven.

Immigratie: have your cake and eat it
De huidige eurocommissaris van Begroting, Janusz Lewandowski, was vroeger Pools
minister van Privatisering. Hij herinnert zich levendig wie er destijds als eersten aan
zijn bureau stonden om oude communistische staatsbedrijven voor een prikje op te
kopen: Nederlandse bedrijven als Philips. Ook in Tsjechië en Hongarije waren
Nederlandse bedrijven er na 1989 als de kippen bij om ‘ingangen’ te vinden.
Nu er ook in Nederland opwinding is over Roemeense en Bulgaarse
‘uitkeringstoeristen’, is het goed om dit verhaal nog eens te vertellen. Lewandowski’s
vaststelling dat Nederlandse bedrijven hyperactief
zijn op de Midden- en Oosteuropese markt is
namelijk geenszins gedateerd. Volgens het
Instituut voor Internationale Economische Studies
in Wenen (WIIW) was Nederland afgelopen zomer de grootste buitenlandse
investeerder in tien Midden- en Oosteuropese landen: 18,9 procent van alle
investeringen. Duitsland is tweede, Oostenrijk derde.
Toegegeven: het gaat hier niet alleen om Nederlandse bedrijven. Omdat veel
multinationals het hoofdkwartier van hun holding in Nederland neerzetten om elders
minder belasting te betalen, worden hun investeringen als ‘Nederlands’ geregistreerd.
Nederland verdient niet buitensporig aan deze holdings - maar genoeg om op
internationaal toneel, mede in het belang van die holdings, een liberaal handelsklimaat
te bepleiten.
Nederland was, met Groot-Brittannië, de grootste voorvechter van recente
uitbreidingen van de EU: omdat het goed is voor ons bedrijfsleven. Nu hebben precies
die twee landen de grootste moeite met een van de voorspelbare gevolgen van die
uitbreidingen: immigratie.
Volgens een zakenkrant in Roemenië doen Britse bedrijven er jaarlijks voor 6,3 miljard
euro aan zaken. Dat is driemaal zoveel als in 2007, het jaar waarin Roemenië toetrad.
Roemenië groeit harder dan de meeste EU-landen: ruim 4 procent. Dit is exact wat Den
12

Haag en Londen destijds beoogden –ze wilden groeimarkten vol consumenten
aanboren. Ze wisten dat vrij personenverkeer een van de pilaren van de interne markt
is, en dus van de EU. Sommige landen bedachten overgangsregelingen om hun
arbeidsmarkten tijdelijk te ‘beschermen’. Maar dat er aan het eind van de rit open
grenzen zouden zijn, wist iedereen.
Helaas vergaten ministers destijds in eigen land uit te leggen waarom ze die
uitbreidingen wilden en wat de gevolgen zouden zijn. Als burgers ernaar vroegen,
zeiden de ministers dat ‘Brussel’ het had bekokstoofd. Voormalig VVD-minister Gerrit
Zalm onderhandelde jarenlang mee over de uitbreiding met tien nieuwe landen in 2004,
om vervolgens tijdens een verkiezingscampagne in Nederland ineens te roepen dat
sommige kandidaat-landen niet klaar waren. De VVD probeerde sceptische burgers te
paaien. In Brussel stonden velen paf: tijdens de onderhandelingen hadden Nederlandse
ministers hun mond hierover niet opengedaan.
De emotionele reacties op Roemeense en Bulgaarse immigranten zijn een direct gevolg
van deze schizofrene houding. Met de realiteit heeft het minder te maken: veel
Bulgaren en Roemenen werken en betalen belasting. Er is sociaal misbruik, maar
weinig. Natuurlijk moet dit aangepakt worden. Maar dat is een andere discussie.
Duitsland, Frankrijk en andere Europese landen beschouwen het gesputter over
Roemenen en Bulgaren, terecht, als een typisch geval van have your cake and eat it.
Zij weigeren het vrij personenverkeer te beperken. „Wie hieraan tornt, schaadt
Europa”, zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken. „En Duitsland, dat hiervan
enorm profiteert.’’ Waarom krijgen Britse en Nederlandse ministers zoiets nooit over
hun lippen?
(NRC – 25.1.2014 – Caroline de Guyter)
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Roma: een Nederlands taboe

Notities van een Nederlandse ondernemer in Craiova
Han in ’t Veld (1966) is managing director van NetRom Software BV en woont sinds
1998 in de Roemeense universiteitsstad Craiova. Hij is getrouwd met een Roemeense
en heeft een zoon en een dochter.
De Roemeense maatschappij is in veel opzichten keihard. Ik zie het in de scherpe
tegenstellingen tussen rijk en arm, maar ook in de massale, openlijke en vaak brute
discriminatie van grote bevolkingsgroepen. Na zestien jaar Roemenië ben ik nog
regelmatig ontsteld door de hardnekkigheid en vooral het openlijke karakter van die
discriminatie, die des te grover is door het plakken van de etiketten Roma en Sinti op
zeer verschillende groepen mensen.
Stilzwijgend
Toch wil ik het hebben over een heel andere vorm van discriminatie. Gedurende een
reeks recente werkbezoeken aan Nederland heb ik kunnen waarnemen in welke
betrekkelijk subtiele, maar niet minder effectieve gedaante discriminatie in Nederland
gestalte krijgt: de gedaante van het taboe. Wat is een taboe? Anders dan een wettelijk
verbod op moord en de min of meer rationele gedragsregels voor bijvoorbeeld het
reizen per vliegtuig, is een taboe het stilzwijgend overeengekomen niet-uitspreken en
daarmee doodzwijgen van bepaald gedrag of een bepaalde groep. De sanctie is
verstoting uit de gemeenschap.
Niet noemen
Ik stel vast dat de Nederlandse publieke opinie onder leiding van minister Asscher het
probleem van de Roma en Sinti in Nederland taboe verklaart door hen consequent niet
bij name te noemen in het achterhoedegevecht tegen de komst van groepen mensen
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die worden betiteld als Roemenen, Bulgaren en Oost-Europese arbeidsmigranten. Hoe
werkt dit taboe? Ik leg het kort uit, met dank aan Ralph Bollmann en Inge Kloepfer van
Welt am Sonntag.
Cliché's
Wie iets verzwijgt, speelt bewust of onbewust met aanduidingen en vooroordelen. In de
publieke discussie gaat het nu eens om Roemenen en Bulgaren, dan om Oost-Europese
arbeidsmigranten. Soms ook wordt het onderwerp niet genoemd en alleen
geïnsinueerd: wie liegt en bedriegt, zal moeten vluchten. In de publieke opinie ontstaat
intussen makkelijk aandacht voor juist diegenen die - ra ra, hoe kan het anders? - op
schrijnende wijze laten zien dat negatieve cliché's ten aanzien van Roma terecht
bestaan: het gaat om rondtrekkende gelukzoekers dan wel armoedzaaiers, autodieven,
skimmers, zakkenrollers of gewoon profiteurs die niet willen integreren. Ook positieve
cliché's zijn naar believen toepasbaar: dan gaat het om begenadigde muzikanten,
levenskunstenaars of ambachtslieden. Of al deze eigenschappen hen terecht zijn
toebedeeld, kan en mag niet aan de orde komen.
Bescherming
Taboes bestaan niet voor niets: ze bieden een gemeenschap bescherming en comfort.
Veel Nederlanders verkiezen een paradijselijk niet-weten boven de confrontatie met
lastige vragen en gevoelens. Men wil de Roma niet discrimineren en men wil zich de
Roma al helemaal niet als probleem op de hals halen. Precies daardoor blijft het taboe
intact. Een succesvolle advocate uit een Roma-familie zei onlangs in een interview: 'Ik
wilde geen Roma zijn, ik schaamde me ervoor.'
Emancipatie
Iedere maatschappij kent groepen die zich emanciperen. Dat gebeurt niet altijd
zachtzinnig en het gaat vaak gepaard met het doorbreken van een taboe, precies door
het omarmen en benoemen van een identiteit. Of het nu gaat om geuzen, vrouwen of
homo's: het kenbaar maken van een identiteit vereist moed, soms zelfs heldenmoed.
Met enige reserve durf ik te stellen dat het bijvoorbeeld homo's en lesbiennes in
Nederland steeds beter lukt uit de sfeer van het taboe te stappen. Waarom lukt het hen
zoveel beter dan de Roma en Sinti?
Angst regeert
Het huidige debat over 'arbeidsmigratie' is een ernstige rem op de emancipatie van
Roma en Sinti in Nederland. Asschers verzet tegen arbeidsmigratie staat in het teken
van electorale druk van onder meer PVV en SP. Uit angst voor stemmenverlies speelt
hij op zijn beurt in op de angst van 'de kiezer' voor het verlies van werk en
voorzieningen. Het resultaat is een vruchtbare voedingsbodem voor massa's
vooroordelen. Roma hébben problemen: ze zijn vaak arm, werkloos en crimineel en het
schoolverzuim onder hun kinderen is veel te hoog. Wie de vraag naar deze en andere
Roma-problemen niet wil stellen, heeft het over Roemenen, Bulgaren en Oost-Europese
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arbeidsmigranten. Het zijn termen die alle betrokkenen het zicht op de feitelijke
problemen ontnemen en het bijna onmogelijk maken relevante kennis op te bouwen.
Aanpakken
Misschien keert het tij in gemeentes als Ede, Lelystad, Nieuwegein en Veldhoven, die
sinds 2009 kennis zijn gaan uitwisselen. Jeugdzorg, maatschappelijk werk,
leerplichtambtenaren, woningbouwcorporaties en de politie werken er met succes
samen aan het terugdringen van het schoolverzuim. Er komen veel grote, pijnlijke
problemen naar voren. Met andere woorden: er gebeurt precies wat nodig is om de
problemen aan te kunnen pakken.
Schijnheilig
Zolang Roma in Nederland taboe zijn en het in de landelijke politiek gaat over
Roemeense en Bulgaarse arbeidsmigranten, blijven Roma vreemde indringers waaraan
wie dat wil makkelijk negatieve eigenschappen kan toeschrijven. Het is de hoogste tijd
voor openheid en zichtbaarheid – met alle mogelijk pijnlijke gevolgen van dien. Geef
mij in plaats van de schijnheiligheid maar de harde duidelijkheid van de Roemeense
samenleving.
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