
 
 

Betrekkingen Nederland - Spanje 

Hoewel de Nederlandse en Spaanse posities en belangen op een aantal dossiers verschillen, zijn de bilaterale 
betrekkingen van oudsher goed. Ook vinden de landen elkaar op het gebied van defensie- en 
politiesamenwerking en is er een levendige culturele uitwisseling. 

Politieke betrekkingen 

 Onderwerpen die regelmatig terugkeren op de agenda in ontmoetingen zijn de crisis in de eurozone 

en de financieel-economische situatie in Spanje, de relaties met de mediterrane en Noord-Afrikaanse 

regio en de betrekkingen met Latijns-Amerika (Cuba) en het Midden-Oosten. 

 In 2013 brachten de koning en koningin een kennismakingsbezoek aan Madrid. In 2014 bracht het 

nieuwe Spaanse koningspaar een tegenbezoek aan Den Haag. 

 Nederland wordt in Spanje vertegenwoordigd door de ambassade te Madrid. Spanje heeft een 

ambassade in Den Haag. 

Economische betrekkingen 

 Ondanks de crisis staat Spanje op de 7e plaats van exportbestemmingen van Nederland en is de 

11eimportpartner. Nederlandse ondernemers en bedrijven tonen onverminderd belangstelling voor 

het land. Nederland beschikt in Spanje over comparatieve voordelen onder andere in de energie-, 

HTSM-, Agro & Food- en watersector. 

 Nederland heeft een Netherlands Business Support Office (NBSO) in Barcelona dat zich richt op 

handelsbevordering. 

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

website van RVO. 

 

 

 

 

 

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


 

 

Culturele betrekkingen 

 Spanje behoort tot de prioriteitslanden van Nederland op het gebied van internationaal cultuurbeleid. 

Het behoort tot de kopgroep van landen met de meeste culturele activiteiten van Nederlandse 

kunstenaars en kunstinstellingen. Intensieve samenwerking is er vooral op het gebied van architectuur 

(stedenbouw), design, contemporaine muziek, jazz, moderne dans en locatietheater. 

 Spanje heeft een Instituto Cervantes gevestigd in Utrecht dat zich richt op de promotie van de Spaanse 

taal en cultuur. 

 Nederlandse taal- en letterkunde kan worden gestudeerd aan de Universidad Autónoma de Barcelona 

en de Universiteit van Salamanca. 

 


