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Niamey, 1 februari 2023 

1. Op 1 februari 2023 heeft de heer Hassoumi Massoudou, minister van Staat, 
minister van Buitenlandse Zaken en Samenwerking, van Niger, een ontmoeting 
gehad met mevrouw Liesje Schreinemacher en de heer Eric van der Burg, 
respectievelijk minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
en staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, van Nederland, tijdens hun 
werkbezoek aan Niger.  

2. Bij deze gelegenheid spraken de ministers en de staatssecretaris hun voldoening 
uit over de uitstekende betrekkingen van vriendschap en samenwerking tussen 
beide landen, die tot uiting komen in de veelzijdige steun van Nederland aan Niger, 
en kwamen zij overeen na te gaan hoe deze betrekkingen naar een nog hoger 
niveau kunnen worden getild. De drie bewindspersonen bespraken onderwerpen 
van gemeenschappelijk belang voor Niger en Nederland, zoals de huidige 
dynamiek in de Sahel en de multidimensionale uitdagingen waarmee Niger 
momenteel wordt geconfronteerd. Zij bespraken tevens regionale en internationale 
kwesties die van belang zijn voor de internationale gemeenschap. 

3. Beide partijen herinnerden eraan dat Niger en Nederland de afgelopen jaren als 
vertrouwde partners in de Sahel-regio hebben samengewerkt om uitdagingen op 
het gebied van ontwikkelingssamenwerking, veiligheid en irreguliere migratie aan 
te pakken. Er is een nauwe samenwerking tot stand gebracht op het gebied van 
economische ontwikkeling, voedselzekerheid en waterbeheer, gezondheid, en 
bestuur en toegang tot de rechter, met bijzondere aandacht voor de positie van de 
vrouw en vooruitzichten voor jongeren.  

4. De drie bewindspersonen kwamen overeen het partnerschap Niger-Nederland te 
consolideren door de bilaterale samenwerking te versterken volgens de principes 
van hartelijke diplomatieke betrekkingen, solidariteit, gelijkheid en gedeelde 
verantwoordelijkheid. Hun gezamenlijke inspanningen zullen gericht zijn op sociale 
vooruitgang, economische ontwikkeling, veiligheid en stabiliteit, en migratie.  

5. De Nederlandse minister en staatssecretaris werden vervolgens ontvangen door 
de heer Hamadou Adamou Souley en de heer Mohamed Ikta Abdoulaye, 
respectievelijk minister van Binnenlandse Zaken en Decentralisatie en minister van 
Justitie van Niger. Tijdens deze twee werkvergaderingen hebben de 
bewindspersonen uitgebreid gesproken over vraagstukken die verband houden 
met binnenlandse veiligheid, justitie en migratie.  

6. Zij erkenden dat Niger en Nederland hun krachten hebben gebundeld om de 
fundamentele oorzaken van instabiliteit en illegale migratie aan te pakken, door het 



verstreken van de capaciteit voor grensbeheer en het bestrijden van 
grensoverschrijdende georganiseerde misdaad. Nederland erkent de uitdagingen 
waarmee Niger wordt geconfronteerd in verband met migrantensmokkel, variërend 
van hulp bij de evacuatie van mensen uit Libië tot beveiliging van de grenzen en 
een waardige terugkeer voor illegale migranten. 

7. De bewindspersonen bespraken migratievraagstukken en de gevolgen daarvan 
voor de regionale en internationale stabiliteit. Zij bevestigden het belang van 
versterkte internationale samenwerking en solidariteit en van een productieve 
dialoog tussen landen van herkomst, doorreis en bestemming, en herinnerden aan 
de conclusies van de Migratietop in Valletta. 

8. De bewindspersonen verbonden zich ertoe hun gezamenlijke inspanningen te 
intensiveren om deze kwesties aan te pakken overeenkomstig de doelstellingen 
van het VN-migratiepact (Global Compact for Migration). Deze versterkte 
samenwerking komt bovenop de uitstekende samenwerking tussen Niger en 
Nederland in het kader van internationale structuren zoals de Euro-Afrikaanse 
dialoog over migratie en ontwikkeling (Rabat-proces) en inspanningen op het 
niveau van de Europese Unie zoals het Team Europa-initiatief inzake 
migratieroutes in het centrale en westelijke Middellandse-Zeegebied.  

9. De bewindspersonen besloten tevens deel te nemen aan een 
samenwerkingspartnerschap inzake migratie dat thema's van gemeenschappelijk 
belang omvat zoals mensensmokkel en -handel, grensbeveiliging en -beheer, 
bescherming van migranten en de vrijwillige terugkeer van in Niger aanwezige 
migranten naar hun land van herkomst. Daartoe kwamen zij overeen zo spoedig 
mogelijk een gezamenlijke routekaart op te stellen.  

10. Met het oog op een alomvattende aanpak die het volledige spectrum van bilaterale 
betrekkingen weerspiegelt en om de follow-up te waarborgen, is het de bedoeling 
om afwisselend in Niger en in Nederland regelmatig bilateraal overleg op hoog 
niveau over ontwikkelingssamenwerking, veiligheid en migratie te houden. 

 

 


