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ROEMENIË DISCRIMINEERT 

OP NATIONALITEIT 

  

 

De pijler van het Europese burgerschap is het vrije verkeer van 

diensten en personen. Op het Nederlandse paspoort staat daarom - net 

zoals op het Roemeens paspoort - Europese Unie op de eerste plaats.    

 

Op grond van het Europese burgerschap hebben Roemeense 

ondernemers  - zoals vrachtwagenchauffeurs – het recht om hun  

diensten aan te bieden in Nederland.  Ditzelfde recht geldt natuurlijk 

ook andersom voor een Nederlandse ondernemer die als  tolk & vertaler  

in Roemenië wil werken.  

 

Juist hier wringt de schoen, al in 2015 heeft een Roemeense 

rechter aan het hof van Nagyvárad het zo bont gemaakt  dat hij in een 

vonnis  openlijk  de rechten, die uit het Europese Burgerschap 

voortvloeien  ontkent  voor een Nederlands staatsburger in Roemenië.  

 

In antwoord hierop 2016 heeft het Nederlandse volk haar 

democratische wil geuit,  dat  elke verdere indirecte uitbereiding van de 

Europese Unie onwenselijk is, zolang  Roemenië   Europese afspraken 

eenzijdig  aan haar laars mag lappen. door Nee te stemmen tijdens  het 

Oekraïne referendum. 

 

https://www.europa-nu.nl/id/vh7dosiok5x1/burgerschap_van_de_europese_unie
https://skypreter.eu/ANDERSOMKANNIET.pdf
http://skypreter.eu/VONNIS_123_CA_2015.pdf
http://stemtegen.eu/
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Ook de Europese commissie heeft daarna na deze  flagrante   

schending van het Unierecht zonneklaar vastgesteld  door een brief 

waarin zij naar twee uitspraken van het Hof van justitie van Europa 

wijst.  

De Europese Commissie heeft Roemenie daarom eind 2017  

schriftelijke om opheldering verzocht.Roemenië schendt dit recht tot op 

de dag van vandaag en heeft sinds 2017 bovendien nagelaten om de 

Europese Commissie te antwoorden.  

 

Roemenië  discrimineert dus op nationaliteit. Ondernemers met 

een Nederlands staatsburgerschap hebben minder rechten dan 

ondernemers met een Roemeens staatsburgerschap op de Europese 

markt. Europese afspraken komen in Roemenië blijkbaar op de tweede 

plaats.  

Amstelveen 17-09-2021 

 

 

http://skypreter.eu/BRUSSEL.pdf
https://skypreter.eu/RAPPEL_EUROPESE_COMMISSIE_30092021.pdf

