Betrekkingen Nederland - België
Nederland en België onderhouden intensieve betrekkingen op politiek, militair, economisch en cultureel
gebied. Er is ook vergaande internationale samenwerking tussen beide landen, zowel in Benelux-verband als
binnen de EU en de NAVO. Nederland is de grootste exporteur op de Belgische markt. Ook is Nederland een
belangrijke afzetmarkt voor Belgische goederen en diensten.

Politieke betrekkingen


Nederland en België onderhouden intensieve betrekkingen. De premiers en ministers van
Buitenlandse Zaken van Nederland en België ontmoeten elkaar niet alleen in EU-verband en tijdens
VN-conferenties, maar zien elkaar ook regelmatig buiten deze topontmoetingen om. Op 27 oktober
2014 bracht de Belgische premier zijn eerste buitenlandse bezoek aan Nederland



België is een federale staat. De betrekkingen verlopen daarom niet alleen via de federale autoriteiten,
maar er zijn ook afzonderlijke relaties tussen Nederland en Vlaanderen, Wallonië en het gewest
Brussel. Bij deze ontmoetingen is vaak onze minister-president vertegenwoordigd. Op 8 november
2013 vond het kennismakingsbezoek plaats van Koning Filip en Koningin Mathilde aan Nederland. Op
4 maart 2015 vond het 3e bilaterale politieke topoverleg tussen Nederland en België plaats in Den
Haag, het zogenoemde ‘Thalassa’ overleg.



Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1944) richtten Nederland, België en Luxemburg de Benelux op, die
in de daaropvolgende decennia de betrekkingen tussen de 3 landen vorm gaf. Sinds de jaren 70 zijn de
verworvenheden van de Benelux geleidelijk opgenomen in de Europese Gemeenschap en vervolgens
in de Europese Unie. Op 17 juni 2008 herzagen Nederland, België en Luxemburg het Benelux-verdrag.
Het nieuwe verdrag, dat op 1 januari 2012 in werking trad, maakt een intensievere samenwerking
mogelijk op het gebied van bijvoorbeeld economie, veiligheid en duurzaamheid.

Economische betrekkingen


Nederland is voor België een belangrijke handelspartner. Nederland is na Duitsland de belangrijkste
afzetmarkt voor Belgische goederen en diensten. België is na Duitsland de belangrijkste
handelspartner van Nederland. Daarnaast is Nederland de grootste exporteur op de Belgische markt,
op korte afstand gevolgd door Duitsland.



De Nederlandse diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in Brussel en Antwerpen
behartigen de economische belangen van Nederland in België. Het Nederlandse bedrijfsleven richt
zich op de Belgische markten vooral op Vlaanderen, en in toenemende mate ook op Wallonië.



Voor actuele informatie over economische betrekkingen en handelsbetrekkingen met België kunt u
terecht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland (RVO). Ook kunt u de
informatie raadplegen via de nieuwe App 'NL Exporteert', te downloaden in de App store en in Google
Play.

Betrekkingen op het gebied van onderwijs en cultuur


Nederland en België zijn cultureel gezien sterk verbonden door een gedeelde geschiedenis en de
Nederlandse taal. In 1980 werd de Nederlandse Taalunie opgericht, waardoor er meer samenwerking
is op het gebied van de Nederlandse taal en letteren. Daarbij gaat het om voorzieningen op het gebied
van taal (zoals woordenboeken en taaladvies), onderwijs in en over het Nederlands, literatuur en
leesbevordering en de positie van het Nederlands in Europa en in de wereld. Bovendien is de Taalunie
verantwoordelijk voor het uitdragen van het gemeenschappelijk cultureel erfgoed.



Tussen Nederland en Vlaanderen bestaat sinds 1995 het Cultureel Verdrag Nederland - Vlaanderen,
voor culturele uitwisseling op het gebied van cultuur, onderwijs, wetenschappen en welzijn.



In 2004 werd het Vlaams-Nederlands huis ‘deBuren’ opgericht. In het huis, dat gevestigd is in Brussel,
is er ruimte voor debat over cultuur en culturele diversiteit, samenleving en politiek in Nederland,
Vlaanderen en Europa. In Amsterdam zit ‘De Brakke Grond’, eveneens een platform voor VlaamsNederlandse samenwerking op het gebied van cultuur.



De Nederlandse ambassade in Brussel en het Consulaat-Generaal in Antwerpen organiseren jaarlijks
handelsactiviteiten die vaak worden gekoppeld aan een cultureel thema.



Voor actuele informatie over internationale culturele activiteiten kunt u terecht op de website van
DutchCulture.

