Betrekkingen Nederland - Zweden
Nederland en Zweden onderhouden uitstekende betrekkingen met elkaar. Bij veel beleidsonderwerpen volgen
beide landen dezelfde lijn. Er bestaan daarnaast bloeiende culturele banden, bijvoorbeeld in film, fotografie,
schilderkunst en grafische kunst. In 2014 vierden Nederland en Zweden 400 jaar betrekkingen.

Politieke betrekkingen


Nederland was het eerste land waar Zweden een ambassade vestigde (in 1614). De betrekkingen
tussen Nederland en Zweden zijn nog steeds uitstekend, ook binnen de Europese Unie.



Bij veel beleidsonderwerpen volgen Zweden en Nederland dezelfde lijn, bijvoorbeeld als het gaat om
mensenrechten.



Nederland spiegelt zich regelmatig aan Zweden in maatschappelijke discussies, bijvoorbeeld op het
gebied van de verzorgingsstaat en vrouwenemancipatie. Op een aantal ethische dossiers, zoals drugs,
euthanasie en prostitutie, wijken de Nederlandse en Zweedse standpunten van elkaar af.



Nederland en Zweden trekken internationaal vaak met elkaar op als gelijkgezinde landen, onder
andere op het gebied van mensenrechten, de rechtsstaat en ontwikkelingssamenwerking. Er vindt
frequent overleg plaats op alle niveaus over het eigen beleid en dat van diverse internationale
instellingen.



Het Zweedse koningspaar bracht in 2009 een staatsbezoek aan Nederland en in 2014 een officieel
bezoek in het kader van de viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen. Koning Willem-Alexander
en Koningin Máxima brachten in oktober 2013 een kennismakingsbezoek aan Zweden. Ook op
ministersniveau vinden regelmatig bezoeken plaats.

Economische betrekkingen


Nederland is een van de belangrijkste investeerders in Zweden. Nederlandse bedrijven in transport,
chemie en technologie hebben veel geïnvesteerd in het land.



Nederland staat in de top 10 van belangrijkste handelspartners van Zweden en heeft een
handelsoverschot. De belangrijkste Zweedse exportproducten naar Nederland zijn brandstoffen,
papier en karton, generatoren, motoren, en auto’s. De belangrijkste Nederlandse exportproducten
naar Zweden zijn groenten en fruit, levende dieren, chemische producten, machines en
transportmiddelen.



Zweden is geen lid van de Eurozone. De Zweedse kroon is niet gekoppeld aan de eurokoers.



Voor actuele informatie over economische en handelsbetrekkingen met Zweden kunt u terecht op de
website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Culturele betrekkingen


Tussen Nederland en Zweden bestaan bloeiende culturele banden. Vooral Nederlandse filmhuizen,
musea en galerieën weten hun weg in Zweden goed te vinden en datzelfde geldt voor Zweedse
instellingen die naar Nederland komen.



Voor actuele informatie over de culturele betrekkingen met Zweden kunt u terecht op de website van
de ambassade in Stockholm. U kunt voor informatie over culturele betrekkingen ook terecht op de
website van DutchCulture.

