Betrekkingen Nederland - Wales
Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben goede, intensieve betrekkingen. De landen werken samen op
politiek, economisch, cultureel en maatschappelijk gebied. Het Verenigd Koninkrijk is de populairste
bestemming van Nederlandse investeerders en het Verenigd Koninkrijk is de tweede grootste investeerder in
Nederland.

Politieke betrekkingen


Nederland en het Verenigd Koninkrijk (VK) werken samen in de EU, de NAVO en de VN. De landen
hebben overeenstemming over onderwerpen zoals de Europese interne markt, vrijhandel, financiering
van de EU, landbouwbeleid, klimaat en energie, trans-Atlantische relaties en
ontwikkelingssamenwerking. Ook werken de landen samen op het gebied van defensie (militaire
oefeningen en vlootbezoeken) en politie (bestrijding criminaliteit, drugsmokkel en grensbewaking).
Het VK is een grotere voorstander van EU-uitbreiding dan Nederland.



De Apeldoorn-conferentie is een jaarlijks, bilateraal congres. Uitgangspunt is Nederlandse en Britse
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, overheid, politiek, wetenschappelijke instituten, kerken,
media, culturele instellingen en ngo’s te laten profiteren van elkaars kennis en ervaringen.



Nederland heeft een ambassade in Londen. Er zijn daarnaast 13 honorair consuls in het VK,
bijvoorbeeld in Edinburgh, Gibraltar en Bermuda.



Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn gelijkgezind over ontwikkelingssamenwerking. De landen
werken in EU- en VN-verband veel samen, onder meer aan de millenniumdoelen.



Minister-president Rutte bezocht het Verenigd Koninkrijk in 2011. Naast gesprekken met
vertegenwoordigers van het Nederlandse en Britse bedrijfsleven was er ook een ontmoeting met de
Britse minister-president Cameron en vice minister-president Clegg. De gesprekken gingen over
economie, handel en over de euro. In 2012 was er in Den Haag een ontmoeting tussen de Nederlandse
minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal en de Britse minister van Buitenlandse Zaken Hague. Zij
spraken onder meer over de politieke instabiliteit in het Midden-Oosten, internationaal recht en
moderne diplomatie.



Het Verenigd Koninkrijk is traditioneel kritisch over de EU. Het heeft de euro niet geïntroduceerd, is
geen onderdeel van het Schengengebied en doet bij een aantal Justitie-aangelegenheden niet mee
met Europa. De Britse regering is voor een lossere band met de EU, die vooral gericht is op
economische samenwerking. De Britse regering is ook kritisch over hoe de eurolanden de eurocrisis
aanpakken. De regering vreest dat een intensievere samenwerking tussen eurolanden leidt tot verlies
van invloed en economische schade voor het VK. In juli 2012 besloot de Britse regering onderzoek te
doen naar de meerwaarde van de EU voor het VK. Dit onderzoekmoet eind 2014 klaar zijn. Nederland
wil het VK zo veel mogelijk betrekken bij Europa en wil een splitsing tussen eurolanden en nieteurolanden voorkomen.

Economische betrekkingen


De economische betrekkingen met Nederland zijn bijzonder hecht. Het Verenigd Koninkrijk is de
populairste bestemming van Nederlandse investeringen.



Het VK is de tweede grootste investeerder (na de VS) in Nederland. Nederland staat al jaren in de top
5 van belangrijkste handelspartners van het VK. Nederland exporteert vooral apparatuur voor
telecommunicatie, kantoorapparatuur, groenten, fruit en vlees. Nederland exporteert vooral minerale
brandstoffen, chemische stoffen (medicinale en farmaceutisch producten) en machines
(kantoorapparatuur, auto’s).



In november 2010 spraken Nederland en het VK af een Strategic Business Dialogue te houden om
Nederlandse en Britse bedrijven te ondersteunen om nieuwe markten te vinden, handelsbarrières te
slechten en het investeringsklimaat in beide landen te verbeteren. De Nederlandse ambassade in
London en de Britse ambassade in Nederland en de beide ministeries die verantwoordelijk zijn voor
economische zaken organiseren dit.



Er is een Netherlands Business Support Office (NBSO) in Manchester. Dit kantoor ondersteunt
Nederlandse bedrijven die zaken willen doen in het VK en Britse bedrijven die zaken willen doen in
Nederland.



In 2012 worden de Olympische Spelen in Londen georganiseerd. Dit evenement zorgt voor extra
impulsen, waarvan het Nederlandse bedrijfsleven, bijvoorbeeld de bouwsector, profiteert.



Voor actuele informatie over economische- en handelsbetrekkingen met het VK kunt u terecht op de
website van Agentschap NL.

Betrekkingen op het gebied van onderwijs en cultuur


Nederland geeft prioriteit aan de culturele betrekkingen met het VK. De ambassade van Londen
stimuleert mode, architectuur, beeldende kunst en erfgoed. Onder erfgoed valt bijvoorbeeld de
voortzetting van de samenwerking met tussen Nederlandse musea en gerenommeerde Britse musea,
waaronder de Royal Academy of Arts en Tate Modern.



Voor de actuele informatie over internationale culturele activiteiten met het VK 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).

