Cora van Nieuwenhuizen Ministerie IenW Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag
Geachte Excellentie

Leányfalu 10/09/2020

Betreft: Discriminatie op grond van Nationaliteit
Recentelijk heb ik uit de Roemeense pers ( http://skypreter.eu/PERS.pdf

)

vernomen, dat uw Roemeense ambtsgenoot de heer Lucian Bode naar het Europese Hof
stapt vanwege een aantal maatregelen die de huidige oneerlijke concurrentie op
Nederlandse markt dienen te verminderen(een Roemeense chauffeur moet eens per 4
weken naar huis ). De door uw Roemeense ambtsgenoot gemaakte bezwaren staan hier
( http://skypreter.eu/Letter-of-ministers-MobPack.pdf ) In deze brief valt het verwijt van
protectionisme. Uw Roemeense ambtsgenoot maakt het nog bonter en spreekt zelfs van
discriminatie door onder andere Nederland jegens Roemeense transporteurs vanwege
het mobiliteitspakket.
Ik ben zeer geschokt door deze uitlatingen, temeer ik ben een van de weinige
zelfstandige Nederlandse ondernemers ben in Roemenië, die hetzelfde recht probeert te
gebruiken op grond waarvan Roemeense vrachtwagenchauffeurs wel in Nederland
mogen werken. Roemenië ontkent mij dit recht sinds 2014 ! In de casus andersom kan
niet http://skypreter.eu/ANDERSOMKANNIET.pdf staat beschreven welke schade ik
ondervind.

De

Europese

http://skypreter.eu/BRUSSEL.pdf

commissie

heeft

mij

per

brief

(

) geïnformeerd, dat Roemenië het verdrag van

Europese Unie schendt. Kortom het is Roemenië is dat zelf discrimineert.
Ik vertrouw erop dat u mijn diepe verontwaardiging deelt en daarom vraag u
vriendelijk om uw Roemeense amsbtsgenoot aan te spreken op de onvriendelijke en
onzakelijke toon die hij jegens u en Nederland uit.
Deelt u mijn mening, dat Nederland zich niet schuldig zou maken aan discriminatie
indien U per direct alle Roemeense vrachtwagenchauffeurs zou verbieden om in
Nederland te werken op grond van reciprociteit met de casus andersom kan niet. ?
Ik hoor graag van u. Mocht u of uw collega’s vragen hebben, dan geef ik graag een
toelichting. U en uw collega’s zijn van harte welkom op werkbezoek in Roemenië.
Hoogachtend.
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