Betrekkingen Nederland - Albanië
De politieke betrekkingen tussen Nederland en Albanië zijn goed. Nederland wordt in
Albanië diplomatiek en consulair vertegenwoordigd door de ambassade in Tirana.

Politieke betrekkingen


Sinds 1992 onderhouden beide landen diplomatieke betrekking. In 2000 werd de Nederlandse
ambassade geopend.



Albanië is een potentiële kandidaat-lidstaat voor de EU. In 2006 werd met de ondertekening van
een Stabilisatie en Associatie Overeenkomst een belangrijke stap in het EU toetredingsproces
gezet. Albanië moet 12 belangrijke hervormingen doorvoeren voordat het kandidaat-lid kan
worden. De grootste uitdagingen voor Albanië liggen op het terrein van hervormingen van de
justitiële sector, de bestrijding van corruptie en de georganiseerde misdaad, het creëren van een
goed ondernemingsklimaat en het opzetten van een nieuw kiessysteem.

Economische betrekkingen


De Nederlandse export naar Albanië is gering en ook de Nederlandse investeringen in het land zijn
beperkt. De kleine binnenlandse markt en de geringe bekendheid van Albanië liggen daar mede
aan ten grondslag.



De export vanuit Nederland naar Albanië bestaat grotendeels uit machines en vervoermaterieel. De
import is zeer beperkt.



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

Culturele betrekkingen met Albanië
• De culturele betrekkingen tussen beide landen zijn beperkt tot een aantal individuele,
kleinschalige activiteiten. Deze worden grotendeels met Nederlandse middelen gefinancierd.

Ontwikkelingsrelatie met Albanië


Nederland heeft jarenlang een ontwikkelingssamenwerkingsrelatie gehad met Albanië. De bijdrage
richtte zich op stabiliteit en economische en sociale ontwikkeling, door versterking van de
rechtstaat, en op de milieusector.



In 2006 is een geleidelijke afbouw van het Nederlands ontwikkelingsprogramma ingezet. De
ontwikkelingsrelatie met Albanië is inmiddels volledig afgebouwd. Met instrumenten als het Matraprogramma blijft Nederland bijdragen aan de maatschappelijke transitie en de EU-toenadering in
Albanië.

Verdragen


Voor actuele informatie over de bilaterale verdragen kunt u terecht bij de Verdragenbank van het
ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ).

