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Nederlandsk økonomi i fuld sving
Den nederlandske økonomi har i løbet af 2017 udviklet sig meget positivt med væsentligt højere forventede
vækstrater end for blot et år siden. I følge seneste prognose fra det uafhængige statslige Bureau for Økonomisk Policy Analyse (CPB) i december 2017 forventes væksten i 2017 at blive 3,2 %, i givet fald den største
vækst i de seneste 10 år. Den økonomiske vækst fortsætter på højt niveau i 2018 med en forventet vækstrate på 3,1 %, hvilket placerer Nederlandene blandt de EU-lande med den højeste vækst i 2017 og 2018.
I perioden 2017-2018 forventes privatforbruget at stige fra 2,2 % til 2,4 %,
ligesom det offentlige forbrug forventes at stige fra 0,8 % til 3 %.
For den nederlandske eksport forventes en samlet vækst på 5,7 % i 2017
og 4,9 % i 2018, ligesom importen forventes at stige fra 5,3 % i 2017 til
5,5 % i 2018.
Der synes således at være gode muligheder for at øge eksporten til Nederlandene i den nærmeste fremtid.

Nederlandene vil udfase gas som energikilde til boliger
Markedet for bæredygtig energi i Nederlandene er på vej opad. For at kunne leve op til europæiske klimamål har regeringen igangsat en undersøgelse af, hvordan man effektivt og miljøvenligt kan udfase gas
som energikilde.
Første skridt er, at der ikke længere installeres naturgasopvarmning i nybyggerier, og det ønskes, at naturgasopvarmning udfases fra eksisterende boliger. For at stimulere udfasningen øges beskatningen på gas, og
det gøres mere attraktivt for forbrugere at vælge bæredygtige energikilder. Særligt biomasse– og solenergiløsninger har høj prioritet som alternative energikilder.
Udfasningen kommer til at berøre 90% af de nederlandske boliger (ca. 7 mio.). Planen er, at størstedelen skal være opvarmet
af andre energikilder i 2030.
Dette giver store muligheder for virksomheder inden for bæredygtig energi og byggeri. For at høre mere om udfasningen, og
om hvordan vi kan hjælpe virksomheder med at udnytte dette
marked, kontakt Heide Ehlert-Jürgensen, heiehl@um.dk eller
+31 70 302 59 73

Stigende efterspørgsel på

Teknologimesser

boliger i Nederlandene
Grundet den positive økonomiske situation er bolig- TNW Conference: Europas førende tech konfemarkedet også i vækst. I 2017 blev der til og med 3.

rence finder sted den 24. –25. maj 2018 i Amster-

kvartal solgt 195.815 boliger.

dam. Konferencen giver virksomheder rig mulighed

Efter mange år med faldende boligpriser er priserne
steget. Især i de større byer er der tale om kraftige
prisstigninger. Det forventes, at den stigende efter-

for profilering, udbygning af netværk og tilbyder et
kompetenceudviklende program. Målgruppen er alle
typer af teknologivirksomheder.

spørgsel vil vare ved, og det formodes at 70.000 boli- Konferencen har 15.000 besøgende om dagen og over
ger skal bygges årligt for at imødekomme efter- 300 journalister fra globale medier vil deltage.
spørgslen og undgå yderligere boligmangel.
Denne vækst i markedet for boliger giver en stigende
efterspørgsel på nye boligbyggerier samt renovering
og vedligeholdelse af boliger.

For tilmelding eller yderligere information, kontakt Mai Stockmal Ditlevsen, maidit@um.dk eller +31 70 302
59 73.
KickStart Europe 2018: Topmødet Kickstart Europe afholdes 24. januar 2018 i Amsterdam. Mødet
giver virksomheder inden for datacenter- og cloudindustrien en platform til læring, mulighed for at skabe nye netværk og gøre forretning i Europa. På KickStart møder du internationale udviklere, designere,
investeringsagenturer samt ejere og ledelse af datacentre. Læs mere og tilmeld dig her.

Ny medarbejder i handelsafdelingen
Ambassaden i Haag byder velkommen til vores nye teamleder og eksportrådgiver i handelsafdelingen, Mathilde Henriques-Nielsen. Mathilde kommer fra en stilling som markedschef for Visit Denmark, hvor hun har arbejdet med branding af Danmark som rejsemål i Benelux markederne. Hun har en baggrund inden for salg og
markedsføring og har været bosat i Nederlandene siden 1999. Mathilde starter 8 januar.
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