
 
 

Betrekkingen Nederland - Duitsland 

De betrekkingen tussen Nederland en Duitsland zijn uitstekend. Er zijn hechte politieke, economische, sociale, 
culturele, bestuurlijke en persoonlijke relaties. Duitsland is economisch gezien van enorm belang voor 
Nederland. Het is met afstand de belangrijkste handelspartner, zowel voor de export als de import. De landen 
trekken internationaal vaak samen op, bijvoorbeeld op het gebied van economische stabiliteit en veiligheid. 

Politieke betrekkingen 

 De betrekkingen tussen de buurlanden Nederland en Duitsland zijn uitstekend. Er zijn hechte politieke, 

economische, sociale, culturele, bestuurlijke en persoonlijke banden. Nederland en Duitsland 

herbergen veel van elkaars inwoners. 

 De gezamenlijke inzet van Nederland en Duitsland na de Tweede Wereldoorlog voor vrede, voorspoed 

en solidariteit in Europa en de wereld zorgden voor een hechte band. Beide landen zijn oprichters van 

de Europese Unie, nemen deel aan de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) en zijn actief 

lid van de NAVO, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), de Raad van 

Europa en de Europese Economische Ruimte. 

 Beide landen zijn actief lid van de VN en andere mondiale fora, en trekken samen op als het gaat om 

veiligheid, en conflictbeheersing. Ook is er sprake van gelijkgezindheid op het gebied van klimaat, 

duurzaamheid, ecologie, energie. En met betrekking tot financiële en economische stabiliteit van de 

Eurozone zitten beide landen grotendeels op dezelfde lijn. Ook op ontwikkelingssamenwerking 

werken Nederland en Duitsland vooral in EU-verband samen, onder meer bij het nastreven van de 

millenniumdoelen. 

 Op nationaal niveau vinden regelmatig ontmoetingen plaats tussen Nederlandse en Duitse 

bewindslieden en parlementariërs. Ook vertegenwoordigers van deelstaatregeringen, in het bijzonder 

van de aangrenzende deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, zijn veelvuldig gesprekspartner 

voor Nederlandse bewindslieden. 

 

 

 



 

 

 Nederland en Duitsland werken goed samen in de grensregio, vooral via het programma 

Grensoverschrijdende Samenwerking (GROS). Het doel van dit programma is om knelpunten voor 

burgers en bedrijven op het gebied van onder andere arbeid, onderwijs en zorg weg te nemen. 

Duitsers of Nederlanders kunnen bij medische spoedgevallen bijvoorbeeld worden overgebracht naar 

een ziekenhuis aan de andere kant van de grens. Aan weerszijden van de Nederlands-Duitse grens zijn 

5 Euregio’s actief. 

 Nederland wordt in Duitsland diplomatiek en consulair vertegenwoordigd door de ambassade in 

Berlijn en de consulaten-generaal in Düsseldorf en München. 

 Sinds 1996 vindt 2-jaarlijks het Nederlands-Duits Forum (voorheen Nederlands-Duitse Conferentie) 

plaats, afwisselend in Nederland en Duitsland. Tijdens deze fora spreken politici, wetenschappers, 

journalisten, studenten, ambtenaren en andere geïnteresseerden over actuele maatschappelijke 

onderwerpen die onze beide landen aangaan. 

 Nederland en Duitsland werken ook op het gebied van defensie veel samen bij verschillende missies, 

waaronder bij anti-piraterijmissies en trainingsmissies in Afghanistan en Noord-Irak. 

Economische betrekkingen 

 Duitsland is economisch gezien van enorm belang voor Nederland. Het is met afstand de belangrijkste 

handelspartner, zowel op het gebied van export als van import. Het jaarlijkse handelsvolume tussen 

de twee landen behoort tot de grootste ter wereld. Een 5e van de totale Nederlandse export en een 

kwart van de export van agrarische producten gaat naar Duitsland. De belangrijkste exportproducten 

zijn aardolieproducten, agrarische en chemische producten en machines (waaronder computers, 

telecommunicatietoestellen, microprocessors en kantoormachines). Het grootste deel van de 

Nederlandse export gaat naar de deelstaten Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen, Baden-Württemberg, 

Beieren en Hessen. Andersom is Nederland de 3e afnemer van Duitse producten. Nederland 

importeert vooral voertuigen en producten uit de chemische-, ijzer- en staalindustrie. 

 

 



 

 

 Nederland is de grootste investeerder in Duitsland. Het grootste deel van de Nederlandse 

investeringen wordt gedaan in Noordrijn-Westfalen (35% van het totaal), gevolgd door Hessen, 

Hamburg, Beieren en Baden Württemberg. Nederlandse bedrijven hebben relatief veel geïnvesteerd 

in het Duitse bank- en verzekeringswezen, de chemische sector en in bedrijven in de transport- en 

logistieke sector. Duitsland neemt de 6e plaats in van investeerders in Nederland. De meeste Duitse 

investeringen komen uit Noordrijn-Westfalen, Beieren en Nedersaksen. 

 De Rijksoverheid bevordert de aanwezigheid van Nederlandse bedrijven in Duitsland. Dat gebeurt via 

de economische afdelingen van de Nederlandse ambassade en consulaten in Duitsland en 

deNetherlands Business Support Offices (NBSO) te Frankfurt, Hamburg, Leipzig en Stuttgart. Ook het 

Agentschap NL en andere organisaties bevorderen de aanwezigheid van het Nederlandse 

bedrijfsleven. Voor 2012 en de volgende jaren ligt de nadruk op Zuid-Duitsland. 

 Voor actuele informatie over economische- en handelsbetrekkingen met Duitsland kunt u terecht op 

de website van Agentschap NL. 

Betrekkingen op het gebied van onderwijs en cultuur 

 Duitsland is een van de prioriteitslanden in het internationale cultuurbeleid van Nederland. De 

Nederlandse Rijksoverheid heeft vooral aandacht voor zichtbare, culturele inbreng van Nederland bij 

grootschalige culturele manifestaties. 

 Op tal van gebieden zijn er nauwe culturele banden tussen beide landen. Nederlandse curatoren en 

directeuren zijn werkzaam in diverse Duitse musea. Hetzelfde geldt voor Nederlandse artistiek leiders 

bij belangrijke theater- en muziekpodia en festivals. Omvangrijke verzamelingen oude Nederlandse 

schilderkunst zijn in handen van Duitse musea en particulieren. 

 De Nederlandse schrijver Cees Nooteboom ontving als eerste buitenlander een eredoctoraat aan de 

Freie Universität Berlin. 

 

 

 

http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/duitsland


 

 

 Duitsland vormt voor Nederlandse creatieve bedrijfstakken al jaren de belangrijkste markt. Dit geldt 

vooral voor de stedelijke hotspots München, Keulen, Hamburg en Berlijn. De activiteiten lopen uiteen 

van vormgeving tot theater, van musical tot uitgeverij, van filmproductie tot muziek. Nederlandse 

bedrijven op het gebied van media en musical zijn actief in Duitsland, en het contingent Nederlandse 

beeldend kunstenaars en ontwerpers in het buitenland is nergens zo groot als in Berlijn. Nederlandse 

orkesten, ensembles en bands weten de weg naar Duitse podia gemakkelijk te vinden. Dit blijkt uit de 

vele optredens in Duitsland, vooral op het vlak van de popmuziek, hedendaagse muziek, jazz en 

orkesten. 

 Van Duitse zijde wordt de internationale culturele samenwerking in belangrijke mate onderhouden 

door het Goethe-Institut. Deze wereldwijd actieve culturele instelling is in Nederland in Amsterdam en 

Rotterdam vertegenwoordigd. 

 Nederlandse en Duitse universiteiten en kennisinstellingen werken vaak en intensief samen. Het 

Nederlandse hoger onderwijs is erg populair bij Duitse studenten. 

 Voor actuele informatie over culturele betrekkingen met Duitsland kunt u terecht op de website van 

DutchCulture. 

 

http://www.sica.nl/
http://www.sica.nl/

