
 
 

Betrekkingen Nederland - Zwitserland 

De betrekkingen tussen Nederland en Zwitserland zijn goed. De landen voeren over veel zaken hetzelfde 
beleid, bijvoorbeeld internationaal recht en duurzame ontwikkeling. Nederland en Zwitserland onderhouden 
nauwe economische banden. Zwitserland is na de EU en de VS een van de belangrijkste handelspartners van 
Nederland. 

Politieke betrekkingen 

 Zwitserland en Nederland voeren over veel zaken hetzelfde beleid en werken goed samen in 

internationale fora, zoals Verenigde Naties, Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa 

(OVSE), Raad van Europa. Beide landen vinden mensenrechten, internationaal (humanitair) recht, 

duurzaamheid en ontwikkeling belangrijk. Ook over asiel- en drugsproblematiek, internationale 

criminaliteitsbestrijding en milieu zijn er intensieve contacten. 

 Er bestaat ook een hechte relatie tussen beide landen op het terrein van watertransport (de Rijn) en 

luchtverkeer. 

 Tussen Nederland en Zwitserland vinden regelmatig bezoeken van bewindslieden plaats. In januari 

2013 bracht de Nederlandse minister-president een bezoek aan Zwitserland om kennis te maken met 

bondspresident Ueli Maurer. Zwitserland is geen lid van de EU maar werkt nauw samen met de EU op 

tal van terreinen. Zwitserland is wel lid van de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA). 

 Nederland wordt in Zwitserland diplomatiek en consulair vertegenwoordigd door de ambassade in 

Bern en 4 consulaten in Zürich, Genève, Bazel en Lugano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Economische betrekkingen 

 Nederland en Zwitserland onderhouden nauwe banden op het gebied van economie. Opvallend zijn de 

grote wederzijdse investeringen. Nederlandse bedrijven hebben veel geïnvesteerd in Zwitserse 

aardolie- en chemische industrie, voedingsmiddelenindustrie en in het bank- en verzekeringswezen. 

 Zwitserland is na de EU en de VS een van de belangrijkste handelspartners van Nederland. Nederland 

exporteert vooral machines (computers en printers) en minerale brandstoffen, en in mindere mate 

voedingsmiddelen (vis, cacao), fabricaten en chemische producten. Nederland importeert 

voornamelijk medicinale en farmaceutische producten. 

 Nederland en Zwitserland willen meer samenwerken op het gebied van innovatie, bijvoorbeeld om 

schone en duurzame technologieën te ontwikkelen. 

 Tussen de landen bestaat sinds 2010 een hernieuwd belastingverdrag dat dubbele belasting voorkomt 

en zekerheid geeft over de fiscale behandeling van inkomsten, zoals ondernemingswinsten, 

dividenden, interest, royalty's, arbeidsinkomen en pensioenen. 

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

de website van Agentschap NL. 

Culturele betrekkingen 

 Hoewel Zwitserland geen culturele verdragen sluit, bestaan er goede culturele betrekkingen tussen 

Zwitserland en Nederland. De Nederlandse ambassade in Bern beschikt over een cultureel netwerk en 

heeft nauwe banden met 15 Nederlandse verenigingen in Zwitserland. 

 Voor actuele informatie over culturele betrekkingen met Zwitserland 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/zwitserland
http://www.sica.nl/
http://www.sica.nl/
http://verdragenbank.overheid.nl/

