
 

Betrekkingen Nederland - Litouwen 

Nederland en Litouwen onderhouden goede politieke betrekkingen. Er zijn over en weer 

veel bezoeken van bewindslieden. De handel met Litouwen nam in de afgelopen jaren 
sterk toe. 

Politieke betrekkingen 

 De politieke relatie tussen Nederland en Litouwen is goed. 

 Op politiek niveau vinden regelmatig bezoeken aan Litouwen plaats, meestal in combinatie met 
bezoeken aan Estland en Letland. De minister-president van Litouwen bracht in 2012 een bezoek 
aan de Nederlandse minister-president en de minister van Economische Zaken. Tijdens de 
ontmoeting werd onder meer gesproken over de aanpak van de Europese schuldencrisis, het 
stimuleren van groei van de interne markt en de betrekkingen tussen Nederland en Litouwen. 
Koningin Beatrix bracht in 2008 een staatsbezoek aan Litouwen.Nederland en Litouwen werken 

binnen de Europese Unie (EU) samen op tal van terreinen. Zo zijn beide landen voorstander van 
strenge maatregelen in de eurocrisis. Beide landen werken ook samen binnen de NAVO 

Economische betrekkingen 

 Nederlandse bedrijven investeren in bescheiden mate in Litouwen. De handel met Litouwen nam in 
de afgelopen jaren sterk toe, zeker na de toetreding van Litouwen tot de EU. Nederland is voor 
Litouwen een van de 5 belangrijkste importeurs, en importeert vooral veel aardolieproducten. 
Nederland exporteert vooral machines en voedingsmiddelen naar Litouwen. Er liggen nog kansen 
op het gebied van (groene) energie, water, transport en logistiek en hout 

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

de website van Agentschap NL. 

Betrekkingen op het gebied van onderwijs en cultuur 

 Nederland en Litouwen onderhouden al sinds de 16e en 17e eeuw culturele betrekkingen, toen er 

al intensief handel werd gevoerd. Sinds de val van de Berlijnse muur in 1989 is er meer 
uitwisseling op cultureel vlak, zeker nu Litouwen is toegetreden tot de EU. 

 De culturele uitwisseling is kleinschalig, maar divers en neemt toe. Evenals in andere nieuwe EU-
lidstaten staat de hervorming van het cultureel beleid nog in de kinderschoenen. Nederland 
ondersteunt onder andere enkele Litouwse musea met kennis 

 Een voorbeeld van culturele samenwerking tussen Nederland en de landen uit de Oostzee-regio is 

het HGIS-Baltic Connection project. Onder supervisie van het Nationaal Archief in Nederland 
werken diverse nationale archieven uit de regio aan een databestand met archiefstukken uit de 
Hanze-periode. 

 Voor de actuele informatie over culturele betrekkingen met Litouwen kunt u terecht op dewebsite 
van SICA. 

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/litouwen
http://www.sica.nl/
http://www.sica.nl/
http://verdragenbank.overheid.nl/


 

 


