
Ondersteuning voor Nederlandse Ondernemers 

 

Het vinden van potentiële Duitse project- of business partners is niet eenvoudig. Duitsland is een 

groot en dynamisch land met zeer veel mogelijkheden voor het starten van een b2b-

partnersearch. Daarbij kunnen u ook meerdere organisaties ondersteunen. Belangrijke 

organisaties die u kunnen ondersteunen bij het verstrekken van informatie en het vinden van 

potentiële partners zijn: 

 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 

 De vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden in Duitsland 

 Kamer van Koophandel (KvK) 

 Kamers van Koophandel in Duitsland (IHK) 

 Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) 

 Enterprise Europe Network (E.E.N.) 

 Gespecialiseerde consultants met toegang tot ondernemers netwerken 

 Provinciale en gemeentelijke bilaterale relaties 

 Scienceparks / High Tech Zones / Universiteiten 

  

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt ondernemend Nederland, 

onder andere bij het zakendoen in Duitsland. Zeer veel informatie kunt u vinden op de Duitsland 

pagina van RVO: http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-

ondernemen/landenoverzicht/duitsland. En met de zakenpartnerscan van RVO kunt u een door 

hun samengestelde lijst van potentiële zakenpartners ontvangen; Voor meer informatie zie: 

http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/wegwijzer-internationaal-

zakendoen/zakenpartnerscan. RVO werkt hierbij samen met het buitenlandnetwerk van 

ambassades, consulaten, Netherlands Business Support Offices (NBSO's), Innovatie Attachés 

(IA) en landbouwraden in Duitsland. 

 

De vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden in Duitsland 

Dit postennetwerk in Duitsland vertegenwoordigt, bevordert en behartigt de belangen van 

Nederland en Nederlanders in Duitsland. Men ondersteunt burgers, bedrijven, kennisinstituten en 

andere organisaties. Tevens informeert men een buitenlander die een algemene, zakelijke of 

culturele interesse heeft in Nederland. 

In de volgende Duitse plaatsen vindt u vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der 

Nederlanden: 

Berlijn: Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden. 

Düsseldorf en München: Consulaten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden 

Aken, Bremen, Emden, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Keulen, Kiel, Kleef, Münster, 

Neurenberg en Stuttgart: Honorair consuls van het Koninkrijk der Nederlanden  

Onderdeel van het ambassadenetwerk is ook het Innovatie Attaché (IA) Netwerk in Duitsland: 

http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/topsectoren/ia-netwerk/landen-ia-

netwerk/duitsland . 
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Ook de Netherlands Business Support Offices (NBSO's) in Duitsland behoren tot dit 

postennetwerk. De NBSO’s zijn een integraal onderdeel van het Economisch Netwerk in 

Duitsland. De medewerkers van de NBSO's ondersteunen Nederlandse bedrijven bij het starten 

van exportactiviteiten naar Duitsland. NBSO's kunnen u van dienst zijn als u lokaal contacten wilt 

leggen of handelspartners zoekt. In Duitsland zijn drie NBSO's, te weten in Frankfurt am Main, 

Hamburg en Stuttgart. Voor meer informatie zie: 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/duitsland/over-ons/nbsos-wie-zijn-wij. 

 

Kamer van Koophandel (KvK) 

De Kamer van Koophandel krijgt en beantwoordt dagelijks zeer veel vragen over het zakendoen 

in Duitsland. Ook organiseert de Kamer van Koophandel jaarlijks een aantal Road2Germany 

workshops. Verder ondersteunt de KvK de partnersearch en is het medeorganisator van de 

Duits-Nederlandse Handelsdag. Voor meer informatie vanuit de KvK over Duitsland zie verder: 

 Zakendoen met Duitsland 

YouTube--seminars KvK 

 Tips & trends voor zakendoen in Duitsland 

 Duitsland – een andere online wereld 

 (Bouw-) activiteiten uitvoeren in Duitsland: wetten en regels voor ZZP’ers en bedrijven 

(Duitstalig) 

  

Kamers van Koophandel in Duitsland (IHK) 

De KvK werkt al vele jaren samen met diverse Industrie- und Handelskammer (IHK) en 

Handwerkskammer in Duitsland, Ook deze Duitse KvK’s ondersteunen u bij het vinden van 

potentiële samenwerkingspartners en zijn medeorganisator (IHK Emden) van deze Duits-

Nederlandse Handelsdag. 

  

Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) 

De voornaamste taak van de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) is het bevorderen en 

ondersteunen van de Nederlands-Duitse zakelijke betrekkingen. Of het nu gaat 

om marktanalyses, adresonderzoek, juridisch advies of personeelsbemiddeling - als 

adviesonderneming biedt de DNHK een veelomvattende service voor ondernemingen, die in het 

respectievelijke buurland actief willen worden of daar zakelijke contacten zoeken. 

De DNHK organiseert 2-jaarlijks de Duitslanddag in Nederland en de Nederlanddag in Duitsland. 
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Enterprise Europe Network 

Enterprise Europe Network (EEN) helpt ondernemers, onderzoeksinstituten, universiteiten, 

technologiecentra en instellingen voor bedrijfs- en innovatieontwikkeling kosteloos met het 

wereldwijd vinden van partners. Het EEN-netwerk bestaat uit meer dan 600 organisaties in ruim 

60 landen. De deelnemende organisaties zijn meestal Development Agencies, Kamers van 

Koophandel, Science Parks, Technology Transfer Offices. In Nederland zijn de partners RVO, de 

Kamer van Koophandel en het consortium EEN Noord Nederland. In Duitsland zijn er meer dan 

50 partner organisaties. Voor meer informatie over EEN-partners in Duitsland zie http://www.een-

deutschland.de/regional.html en http://een.ec.europa.eu/about/branches/germany 

  

Gespecialiseerde consultants met toegang tot ondernemers netwerken 

Er zijn ook veel commerciële consultants actief voor Duitsland, elk met uitgebreid netwerk en met 

kennis van de Duitse cultuur. Ook voor marktinformatie en partnersearch kan men bij deze 

consultants terecht. Als u in contact wilt komen met één van deze consultants kunt u voor de 

selectie het best contact zoeken met de Duitsland specialisten van het ambassadenetwerk, RVO 

of de Kamer van Koophandel.  

  

Provinciale en gemeentelijke bilaterale relaties 

Er zijn veel regionale en lokale overheden in Nederland die bilaterale relaties onderhouden met 

een counterpart in Duitsland. Voor meer informatie kan het best contact opgenomen worden met 

de voor u van belang zijnde Provincie of gemeente. 

  

Scienceparks / High Tech Zones / Universiteiten / World Trade Centra 

Ook bij universiteiten, High Tech zones, World Trade Centra en scienceparks bestaan er veel 

bilaterale partnerships en bruikbare contacten voor het ontwikkelen van uw netwerk, projecten en 

business in Duitsland. 

  

Belastingdienst 

Vaak zijn er ook vraagstukken die te maken hebben met belasting en zakendoen in Duitsland. 

Enkele relevante websites met verschillende onderwerpen zijn die van de 

Belastingdienst, Grensinfopunt en http://www.go-euregio.eu/nl/werken/werken-

duitsland/belastingen. Voor BTW-vragen zie hier. 

 

Overig 

Meer informatie kunt u ook verkrijgen bij banken, accountants, juristen, clusterorganisaties, 

brancheverenigingen en via internet. 

Digitale reisgids over zakendoen in Duitsland 

Duitsland nieuws 
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