Roemenië heeft boter op zn hoofd

Je kunt als Nederlander niet zo makkelijk in Roemenië aan het werk als Roemenen hier. De bureaucratie is enorm en voorzieningen zijn er weinig. |beeld AP / Vadim Ghirda
02 januari 2014, 10:25
Gábor Landman ondernemer, vertaler Hongaars, woont in Roemenië

Als minister Asscher zegt dat hij zorgen heeft over de komst van Roemeense werknemers, noemt een Roemeense minister hem
xenofoob. Moet je omgekeerd eens proberen om als Nederlander aan het werk te komen in Roemenië.
Vanaf 1 januari mogen houders van een Roemeens paspoort zonder tewerkstellingsvergunning aan de slag in Nederland. De Europese
Commissie heeft zich onverbiddelijk getoond voor de zorgen die vicepremier Lodewijk Asscher en de Britse premier David Cameron eerder
hadden geuit.
De Commissie is van mening dat er niet aan Europese grondrechten, zoals het vrij verkeer van personen en diensten, mag worden getornd.
Ook van Roemeense zijde was er weinig begrip voor de waarschuwingen van Asscher. De Roemeense minister van Arbeid, Mariana Campeanu,
noemde Nederland zelfs een xenofoob land.

eenzijdig debat
In Nederland lijkt het debat in eenzijdigheid te verzakken, omdat er wordt gefocust op de rechten van Roemenen in Europa, zonder mee te
nemen hoe Roemenië zijn eigen afspraken naleeft.
In de praktijk blijkt dat Europese dus ook Nederlandse werknemers en zzpers in Roemenië geenszins gebruik kunnen maken van de rechten die
Roemenië nu op kwade toon eist.
Een Nederlandse werknemer kan zijn papieren recht om te werken waar hij wil, in Roemenië moeilijk te gelde maken. Het arbeidsbureau geeft
pas een belastingnummer als je een arbeidsovereenkomst hebt. Een arbeidsovereenkomst kan echter alleen worden verkregen als je een
belastingnummer hebt. Hierdoor kan het papieren recht in de praktijk pas na een zware bureaucratische beproeving te gelde worden gemaakt.
Verder kan een Nederlandse zzper niet zo onbekommerd aan de slag gaan in Roemenië als een Roemeen dat in Nederland kan.
Vergunningaanvragen bij gemeenten, ook al zijn ze ingediend in de officiële taal van de relevante Roemeense administratieve eenheid, worden
vaak niet eens behandeld.

extra kosten
Bovendien heeft een Nederlandse zzper ten opzichte van een Roemeen in Nederland extra kosten in Roemenië. Hij zal aanvullende maatregelen
moeten nemen voor het gebrek aan behoorlijke publieke voorzieningen zoals gezondheidszorg, infrastructuur en justitie.
Ook zal hij niet kunnen profiteren van de genereuze taalfaciliteiten die een Roemeen in Nederland ter beschikking heeft. In Nederland kun je
met een gemiddelde kennis van het Engels overal terecht. De eentalige Roemeense ambtenarij blinkt uit in klantonvriendelijkheid en is
allesbehalve uitnodigend voor een zzper om in Roemenië te werken.
De verhoudingen zijn nu ruim voordat de vrije arbeidsmigratie mogelijk is al geheel zoek. Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de
Statistiek zijn er ruim 30.000 Roemenen in Nederland; hun aantal is groeiend. Het aantal Nederlanders dat als zzper of werknemer in Roemenië
zijn Europese rechten van het vrij verkeer van personen en diensten wil genieten, is haast op een hand te tellen. In welke gemeenschappelijke
markt zijn dergelijke absurde ratios te vinden?

onderzoek
Naar mijn mening zou het de discussie kunnen verhelderen, indien er objectief en gedegen, onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd, in
hoeverre de Roemeense regering juist die rechten die zij voor haar eigen burgers opeist, in de praktijk naleeft.
Op grond hiervan kan wederzijds overleg plaatsvinden. Uitkomst van dit overleg zou kunnen zijn, bilaterale afspraken te maken om de
werkvergunningsplicht voor houders van een Roemeens paspoort te handhaven, totdat Roemenië werk maakt en daarin meetbaar resultaat
laat zien van het naleven van die afspraken die juist ten grondslag lagen aan zijn toetreding tot de Europese Unie.
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