
 
 

Betrekkingen Nederland - Cyprus 

De betrekkingen tussen Nederland en Cyprus zijn goed. Nederland heeft een kleine ambassade in het land. De 
economische betrekkingen met Cyprus zijn beperkt. Dit komt onder andere door de ligging en de kleine interne 
markt. 

Politieke betrekkingen 

 De bilaterale betrekkingen tussen Nederland en Cyprus zijn goed, maar van beperkte omvang. 

 Nederland heeft in 2002 een kleine ambassade geopend in Nicosia. Dit paste in het beleid om in alle 

kandidaat-lidstaten vertegenwoordigd te zijn voordat zij tot de EU zouden toetreden. 

 Sinds 1996 heeft Cyprus een ambassade in Nederland. 

 Nederland heeft van juli 1998 tot juli 2001 met ongeveer 100 militairen deelgenomen aan de VN-

vredesmacht Unficyp. De Unficyp bewaakt de scheidslijn tussen de Grieks-Cypriotische en de Turks-

Cypriotische gemeenschap. Ook ziet deze vredesmacht toe op de handhaving van de status quo. Het 

Nederlandse contingent maakte deel uit van een Brits regiment en had een eigen 

gebiedsverantwoordelijkheid. 

 Ook heeft Nederland in de periode 2003 en 2011 14 politiecontigenten geleverd aan Uncivpol. Dit is 

het politiedeel van de VN-missie Unficyp. De Nederlandse component bestond uit maximaal 8 

politiefunctionarissen, waaronder tussen 2005 en 2009 het hoofd van Uncivpol. Ook financiert 

Nederland bicommunale activiteiten van non-gouvernementele organisaties (ngo’s). Zo draagt 

Nederland bij aan de verzoening tussen de Grieks- en Turks-Cypriotische gemeenschappen. 

 Verder leverde Nederland in 2012 een financiële bijdrage aan het VN Comité voor vermiste personen 

op Cyprus. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Economische betrekkingen 

 De economische betrekkingen tussen Nederland en Cyprus zijn grotendeels beperkt tot de financiële 

sector en olie- en gasindustrie. 

 De handelskansen voor Nederlandse bedrijven liggen ook vooral op het gebied van financiële 

dienstverleningen en aanverwante diensten. Het gaat dan bijvoorbeeld om accounting. Ook is er een 

recente vondst van gas in de exclusieve economische zone (EEZ) van Cyprus. Dit biedt mogelijkheden 

voor bedrijven in de olie- en gasindustrie. 

 Voor actuele informatie over economische en handelsbetrekkingen met Cyprus kunt u terecht op de 

website van Agentschap NL. 

Verdragen 

Actuele informatie over de bilaterale verdragen vindt u in de Verdragenbank van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken (BZ). 

 

http://www.rvo.nl/zoeken?query=cyprus
http://verdragenbank.overheid.nl/

