
 
 

Betrekkingen Nederland - Griekenland 

De betrekkingen tussen Nederland en Griekenland zijn goed, zowel tussen de 2 landen als in internationaal 
verband. Bijvoorbeeld binnen de EU. 

Politieke betrekkingen met Griekenland 

 Sinds het begin van de financiële crisis hebben Nederland en Griekenland daar intensief contact over. 

Dat gebeurt vooral in EU-verband. De EU en de lidstaten hebben veel nieuw beleid aangenomen en 

ingevoerd om de oorzaken van de crisis te bestrijden. Een aantal lidstaten, waaronder Griekenland, 

heeft leningen moeten gebruiken. Die leningen kwamen in de vorm van steunpakketten van EU-

partners en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). 

 Nederland levert experts aan de Taskforce Greece van de Europese Commissie (Engels) die kennis en 

expertise biedt om structurele hervormingen door te voeren. Het gaat om experts in 

exportbevordering, corruptiebestrijding bestrijding van witwassen van geld en hervorming van de 

belastingdienst, het kadaster en de Algemene Rekenkamer. 

 Nederland werkt op het gebied van asiel en migratie samen met Griekenland via Frontex, een 

Europees agentschap voor grensbewaking, en het Europees Asiel Ondersteuningsbureau (EASO). De 

grote instroom van illegale immigranten en asielzoekers via de Grieks-Turkse grens zet de Griekse 

maatschappij onder druk. Dat heeft gevolgen voor heel Europa. Een gezamenlijke aanpak op Europees 

niveau is om deze reden van groot belang. 

 In de eerste helft van 2014 was Griekenland voorzitter van de EU. In dat kader bezochten veel 

Nederlandse ministers en ambtenaren Griekenland. 

 

 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europa-financieel-gezond/inhoud/chronologisch-overzicht-schuldencrisis
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-242_en.htm?locale=en


 

 

Economische betrekkingen 

 Nederlandse bedrijven zijn in Griekenland onder meer actief in de financiële sector, uitzendbranche, 

chemie en zuivelindustrie. 

 Het belang van de Nederlandse export naar Griekenland is relatief beperkt. Het gaat om minder dan 

0,5% van de Nederlandse export. In 2014 bedroeg de export naar Griekenland € 2,3 miljard. Nederland 

exporteert vooral: machines en vervoermaterieel, landbouwproducten en chemische producten.  

 De import uit Griekenland bedraagt slechts 0,12% van de totale Nederlandse import. In 2014  bedroeg 

de import uit Griekenland € 459 miljoen. Aardolieproducten, medicijnen en fruit zijn de voornaamste 

importproducten uit Griekenland. 

Zie voor meer informatie over de economische betrekkingen met Griekenland: 

 de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over Griekenland; 

 de website van de Nederlandse ambassade in Athene. 

Culturele betrekkingen 

 Nederland staat in Griekenland hoog aangeschreven op het gebied van cultuur, en staat bekend als 

een modern en innovatief land. Er is onder andere samenwerking op het gebied van film, fotografie, 

muziek en cultureel erfgoed. Er vinden elk jaar veel activiteiten plaats, van klassieke muziek tot 

architectuur, moderne dans, en literatuur. Bijvoorbeeld een optreden van het Nederlands Dans 

Theater 2 bij het Kalamata International Dance Festival in juli 2014. Maar ook een Nederlands bedrijf 

dat de leiding heeft over de herstructurering van een deel van de binnenstad van Athene. 

 Jaarlijks komen tussen 700 en 1400 Griekse studenten naar Nederland om hier een bachelor of een 

master opleiding te volgen. Nederland is hiermee 1 van de belangrijkste bestemmingen voor Griekse 

studenten. 

 

http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/griekenland
http://griekenland.nlambassade.org/organization/de-ambassade-in-athene

