
 
 

Betrekkingen Nederland - Luxemburg 

Nederland en Luxemburg onderhouden goede betrekkingen. Ook is er vergaande internationale samenwerking 
tussen beide landen, zowel in Benelux-verband als binnen de Europese Unie en de NAVO. Nederland behartigt 
de Luxemburgse belangen in landen waar Luxemburg geen eigen ambassade heeft. 

Politieke betrekkingen 

 Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1944) richtten Nederland, België en Luxemburg de Benelux op, een 

douane-unie, die zich ontwikkelde tot een vrijhandelsgebied tussen de 3 landen. Sinds de jaren 70 zijn 

de verworvenheden van de Benelux geleidelijk opgenomen in de Europese Gemeenschap en 

vervolgens in de Europese Unie. 

 In 2008 herzagen Nederland, België en Luxemburg het Benelux-verdrag. Het nieuwe verdrag, dat in 

2012 in werking trad, maakt een intensievere samenwerking mogelijk op het gebied van economie, 

veiligheid en duurzaamheid. Naast de economische samenwerking onderhouden Nederland en 

Luxemburg ook relaties in EU- en NAVO-verband. Door bijvoorbeeld samen op te treden in het 

Europees overleg, krijgen de 3 lidstaten het gewicht van een grote Europese lidstaat en kunnen zij hun 

specifieke belangen beter verdedigen. 

 In maart 2012 bracht koningin Beatrix een driedaags staatsbezoek aan Luxemburg. 

 In een verdrag tussen Nederland en Luxemburg van 1964 is vastgelegd dat Nederland de Luxemburgse 

buitenlandspolitieke en protocollaire belangen behartigt in landen waar Luxemburg geen eigen 

ambassade heeft en Nederland wel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Economische betrekkingen 

 De economische betrekkingen met Luxemburg zijn relatief beperkt. Nederland importeert uit 

Luxemburg vooral fabricaten (ijzer en staal) en machines en vervoermaterieel. Nederland is voor 

Luxemburg de 4e importeur. Nederland exporteert vooral machines en vervoermaterieel, 

grondstoffen, en in mindere mate fabricaten en chemische producten. 

 De Nederlandse ambassade organiseert samen met Agentschap NL en andere organisaties 

(sectorspecifieke) seminars om vooral de Nederlandse export naar Luxemburg en investeringen vanuit 

het land in Nederland te stimuleren. 

 Actuele informatie over economische betrekkingen en handelsbetrekkingen met Luxemburg kunt u 

raadplegen op de website van Agentschap NL. 

Culturele betrekkingen 

 Tussen Luxemburg en Nederland bestaan bescheiden culturele banden. Op het gebied van dans en 

muziek, architectuur, vormgeving en beeldende kunst vinden diverse vormen van uitwisseling plaats. 

Er is in Luxemburg bijvoorbeeld een voorstelling geweest van het Nederlands Dans Theater en een 

concert van het Nationaal Jeugd Orkest. 

 Voor actuele informatie over internationale culturele activiteiten 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). 

 

http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/luxemburg
http://www.sica.nl/
http://www.sica.nl/
http://verdragenbank.overheid.nl/

