
 
 

Betrekkingen Nederland - Polen 

Nederland onderhoudt intensieve politieke, economische en culturele betrekkingen met Polen. Er zijn 
regelmatig bezoeken over en weer van bewindspersonen. Nederland behoort tot de belangrijke buitenlandse 
investeerders in Polen en er is veel handel tussen beide landen. 

Politieke betrekkingen 

 Nederland en Polen hebben historisch gezien een hechte band met elkaar. Zo getuigen in Gdańsk 

Nederlandse geveltjes op pakhuizen van oude handelsbetrekkingen tussen beide landen. De 1ste 

Poolse Pantserdivisie en Poolse parachutisten waren betrokken bij de bevrijding van Nederland in 

WOII. 

 In juni 2014 brachten koning Willem-Alexander en koningin Máxima een staatsbezoek aan Polen. Dit 

was het eerste staatsbezoek van het Koninklijk Paar. Tijdens het staatsbezoek stonden zij stil bij de 

culturele en historische band die Nederland en Polen met elkaar hebben. In september 2014 bezocht 

de Poolse president Komorowski Nederland. Verder zijn er regelmatig bezoeken over en weer van 

bewindspersonen. 

 Nederland heeft veel assistentie verleend aan Polen bij de toetreding tot de EU, bijvoorbeeld door 

intensieve contactuitwisselingen. Maar Nederland heeft ook advies gegeven over de stappen die Polen 

moest zetten om in aanmerking te komen voor EU-lidmaatschap. Hierna zijn de contacten verder 

toegenomen. Bijvoorbeeld via de Utrecht Conferentie. Dit is een jaarlijks overleg tussen de 2 landen 

waar belangrijke bilaterale- en EU-dossiers besproken worden, zoals economie, energie, buitenlands 

beleid, veiligheid en justitie. 

 Sinds 2010 organiseren Nederland en Polen Geremek-lezing. De lezing vindt jaarlijks plaats, 

afwisselend in Utrecht en Warschau. Tijdens deze lezing houden prominente Poolse en Nederlandse 

politici en publieke figuren lezingen. 

 Nederland onderhoudt ook banden met Polen via het zogenaamde Benelux-Visegrad overleg. De 

Visegrad-groep (V4) is een samenwerking tussen 4 Centraal-Europese landen (Hongarije, Polen, 

Slowakije en Tsjechië). Deze contacten bevorderen de democratische ontwikkeling, ook in de 

buurlanden van de EU. En de samenwerking op het gebied van cultuur, onderwijs, wetenschap, 

veiligheid en defensie. 



 

 

Economische betrekkingen 

 Nederland is één van de belangrijkste buitenlandse investeerders in Polen. Nederlandse multinationals 

en het MKB hebben sinds het begin van de jaren '90 de weg naar Polen gevonden. Sinds de toetreding 

van Polen tot de EU in 2004 is de handel tussen Nederland en Polen meer dan verdrievoudigd. De 

Nederlandse export naar Polen bedroeg in 2013 € 9,2 miljard en de verwachting is dat deze ook de 

komende jaren fors zal blijven groeien. 

 Nederland is voor Polen het 6e belangrijkste exportland en het 3e importland. Polen importeert alleen 

meer uit Duitsland en Rusland. Nederlandse bedrijven exporteren vooral:  

 machines (42% van de export in 2013), zoals kantoor- en automatische gegevensverwerkende 

machines; 

 chemische producten (19% van de export in 2013), voornamelijk farmaceutische producten en 

kunststof); 

 agrarische producten (12% van de export in 2013), zoals groenten en fruit en vleesproducten. 

 

 De Nederlandse import bestaat vooral uit:  

 machines en vervoersmaterieel (33% van de export in 2013), vooral telecom en elektrische 

apparaten; 

 agrarische producten (17% van de export in 2013), vooral vlees, zuivel en groente en fruit; 

 diverse gefabriceerde goederen (15% van de export in 2013), onder andere meubelen en kleding. 

 

 Veel Poolse werknemers en zelfstandigen vestigden zich de laatste jaren in Nederland. Ook zijn er veel 

Poolse seizoen werkers actief in Nederland, onder andere in de tuinbouw en landbouw. Van de Polen 

die in Nederland verblijven, keert naar verloop van tijd meer dan de helft terug naar Polen. In 

Nederland wonen ongeveer 100.000 Poolse migranten. 

 Voor actuele informatie over economische en handelsbetrekkingen met Polen kunt u de website 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland raadplegen. 

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


 
 

Betrekkingen op het gebied van onderwijs en cultuur 

 Polen en Nederland hebben sinds 1967 een cultureel verdrag. Beide landen werken intensief samen 

op het terrein van gemeenschappelijk cultureel erfgoed, muziek, podiumkunsten en musea. De 

Nederlandse ambassade in Warschau ondersteunt activiteiten die Nederland profileren als innovatief 

en vooruitstrevend. En als land met aandacht voor de creatieve industrie en topsectoren. Met meer 

dan 150 Nederlandse culturele evenementen per jaar is Polen een belangrijke afzetmarkt voor 

Nederlandse cultuurmakers. 

 In Polen zijn momenteel 3 faculteiten neerlandistiek; in Wroclaw, Poznan en Lublin. Zij hebben in 

totaal zo'n 400 studenten Nederlands. In Nederland zijn er jaarlijks enkele honderden Poolse 

studenten. 

Verdragen 

Voor actuele informatie over de verdragen tussen Nederland en Polen kunt u de Verdragenbank van het 

ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) raadplegen. 

 

http://verdragenbank.overheid.nl/

