
 
 

Betrekkingen Nederland - Finland 

Nederland en Finland hebben uitstekende politieke en economische betrekkingen met elkaar. Beide landen 
hebben op veel terreinen een vergelijkbare visie, bijvoorbeeld over de financieel-economische crisis en over de 
toetreding van nieuwe landen tot Schengen. 

Politieke betrekkingen 

 Nederland en Finland onderhouden uitstekende betrekkingen, zowel bilateraal als binnen de Europese 

Unie. 

 Er zijn regelmatig bezoeken over en weer. Zo bracht in juni 2015 Minister Dijselbloem een bezoek aan 

Finland. Hij sprak daar onder andere over de eurocrisis en de versterking van de begrotingsdiscipline in 

de eurozone. 

 Op veel terreinen zijn de landen gelijkgezind. In de Europese Unie zijn Finland en Nederland 

bijvoorbeeld bondgenoten bij de aanpak van de financieel-economische crisis. Finland is daarnaast net 

als Nederland kritisch over de toetreding van nieuwe landen tot het Schengengebied. Schengenlanden 

zijn landen binnen Europa zonder onderlinge grenscontrole van personen. 

Economische betrekkingen 

 Nederland en Finland onderhouden intensieve economische betrekkingen. Nederland is de tweede 

buitenlandse investeerder in Finland. Het gaat daarbij onder andere om bedrijven in de maritieme 

sector en de sectoren voor energie, afvalverwerking en voedingsmiddelen. 

 De belangrijkste handelspartners van Finland zijn Rusland, Duitsland en Zweden. Nederland is de 4de 

belangrijkste handelspartner. De handelsrelaties over en weer belopen zo’n 4 miljard op jaarbasis 

(import en export). De belangrijkste Finse exportproducten naar Nederland zijn: ijzer en staal, papier 

en karton, hout en elektronische apparatuur. Nederland exporteert vooral schroot, groenten en fruit, 

geneesmiddelen en elektronica. 

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

website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

 

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


 

 

Culturele betrekkingen 

 De Nederlandse ambassade in Helsinki organiseert en ondersteunt regelmatig Nederlandse 

evenementen op het gebied van muziek, dans, kunst, design en architectuur. 

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

de ambassade in Helsinki. Voor actuele informatie over de culturele betrekkingen met Finland kunt u 

terecht op de website van DutchCulture. 

 

http://finland.nlambassade.org/

