Betrekkingen Nederland - Frankrijk
De betrekkingen tussen Nederland en Frankrijk zijn intensief. De landen werken veel samen, bijvoorbeeld op
het gebied van drugsbestrijding en grensbescherming. Nederland en Frankrijk zijn daarnaast belangrijke
partners op economisch gebied.

Politieke betrekkingen


Nederland en Frankrijk hebben een lange gemeenschappelijke geschiedenis en de verwevenheid is
groot. Na de Tweede Wereldoorlog stonden beide landen samen aan de basis van het Europese
integratieproces.



Regelmatig brengen bewindspersonen uit beide landen een bezoek aan elkaars land.



Er vindt ook regelmatig overleg plaats tussen hoge ambtenaren van verschillende ministeries.
Voorbeelden zijn de gezamenlijke werkgroepen over drugsbestrijding en politie- en
douanesamenwerking.



De Nederlandse ambassade in Frankrijk is gevestigd in de hoofdstad Parijs. Hier zit ook de Permanente
Vertegenwoordiging van Nederland bij de OESO en Unesco. In Straatsburg is de Permanente
Vertegenwoordiging bij de Raad van Europa gevestigd.



De in 2003 opgerichte Frans-Nederlandse Samenwerkingsraad organiseert regelmatig conferenties,
seminars en bijeenkomsten, bedoeld om de bilaterale samenwerking verder te versterken door
betrokkenheid van het bedrijfsleven, de academische wereld en niet-gouvernementele organisaties
(ngo’s).

Economische betrekkingen


Nederland en Frankrijk zijn belangrijke partners op economisch gebied. Frankrijk is de 4e investeerder
in Nederland. Nederlandse bedrijven hebben ook aanzienlijk geïnvesteerd in Frankrijk. Het gaat om
meer dan 1700 bedrijven, bijvoorbeeld in de voedingsmiddelensector, de financiële dienstverlening en
de bedrijfsdienstverlening.



Frankrijk is voor Nederland de 3e afzetmarkt en de 6e toeleverancier. Nederland exporteert vooral
kantoormachines, vervoermaterieel, ruwe en geraffineerde aardolie en medicijnen. Nederland
importeert voedingsmiddelen (zuivelproducten, vlees en granen), drank (wijn), geraffineerde
aardolieproducten, chemische stoffen (medicijnen), ijzer en staal en machines.



Voor actuele informatie over economische en handelsbetrekkingen met Frankrijk kunt u terecht op de
website van Agentschap NL.

Culturele betrekkingen


De culturele contacten tussen Frankrijk en Nederland zijn intensief. Op het terrein van het
internationale cultuurbeleid zijn beide landen voor elkaar prioriteitsland.



Het Institut néerlandais in Parijs en het Institut français in Amsterdam spelen een belangrijke rol.



Voor actuele informatie over de culturele betrekkingen met Frankrijk kunt u terecht op de website van
DutchCulture.

Verdragen
Voor actuele informatie over de bilaterale verdragen kunt u terecht bij de Verdragenbank van het ministerie
van Buitenlandse Zaken (BZ).

