
 
 

Betrekkingen Nederland - IJsland 

De betrekkingen tussen Nederland en IJsland zijn over het algemeen goed, na enkele jaren beïnvloed te zijn 
door de Icesave-kwestie. 

Politieke betrekkingen 

 Nederland en IJsland zijn op veel terreinen gelijkgezinde partners en trekken in internationaal verband 

regelmatig samen op. IJsland is evenals Nederland lid van de NAVO en voert een pro-actief 

genderbeleid. 

 Na de val van de IJslandse internetspaarbank Icesave in 2008 was Nederland samen met het Verenigd 

Koninkrijk in dialoog getreden over het terugbetalen van € 1,4 miljard. Dit had invloed op de politieke 

relatie. Inmiddels heeft Landsbanki, het moederbedrijf van Icesave, ruim € 800 miljoen terug betaald 

en de resterende vordering van € 600 miljoen werd in de zomer van 2014 aan marktpartijen en 

investeerders verkocht. Met een laatste schikking van € 48 miljoen werd de kwestie op 21 september 

2015 helemaal afgesloten. 

 Na de bankencrisis vroeg IJsland een EU lidmaatschap aan, deze procedure werd echter afgebroken 

door de in 2013 gekozen regering. Eind 2014 heeft het land aangegeven niet langer beschouwd te 

willen worden als kandidaat EU-lidstaat. Het land blijft wel nauwe banden onderhouden met de EU als 

lid van de Europese Economische Ruimte (EEA). 

 Nederland wordt in IJsland diplomatiek en consulair vertegenwoordigd door de ambassade in Oslo. 

IJsland wordt in Nederland vertegenwoordigd vanuit de IJslandse ambassade in Brussel. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Economische betrekkingen 

 De IJslandse bankencrisis van 2008 bracht de nationale economie een flinke slag toe. Het land heeft 

zich na deze crisis snel weten te herstellen en de economie groeit weer sinds 2011. De belangrijkste 

bronnen van het economisch herstel in IJsland zijn de groei in toerisme, de winning en verwerking van 

aluminium en visserij. Verder produceert het land veel duurzame geothermale energie, waarmee het 

één van de schoonste economieën ter wereld is. Hierdoor is IJsland aantrekkelijk voor Nederlandse 

bedrijven en liggen er mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van duurzame energie. Ook 

op landbouw (kassenteelt mbv geothermische energie)- en visserijgebied zijn er mogelijkheden voor 

samenwerking. IJsland heeft verder een interessante gaming-industrie opgebouwd en biedt goede 

mogelijkheden voor grootschalige dataopslag. In 2014 investeerde Nederland € 235 miljoen in IJsland 

en investeerde IJsland € 685 miljoen in Nederland. Nederland importeert uit IJsland vooral aluminium 

en exporteert voornamelijk elektroden. Nederland is voor IJsland de grootste exportpartner en de 

6eimportpartner. 

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

website van RVO. 

Culturele betrekkingen 

 Veel IJslandse beeldende kunstenaars studeren en verblijven sinds de jaren 70 van de vorige eeuw in 

Nederland. 

 Van 1996 tot 2009 was de Nederlandse bisschop Jo Gijsen bisschop van Reykjavík. 

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

DutchCulture. 

 

 

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

