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Inleiding
Nederland staat aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen en de vorming van een
nieuwe regering. De COVID-19 crisis zal, met een reeks mede daaruit voortvloeiende vraagstukken
op financieel-economisch en sociaal gebied, de komende maanden vanzelfsprekend veel aandacht
opeisen. Bij de opstelling van het regeerakkoord zullen belangrijke binnenlandse items zoals
koopkrachtcijfers, belastingdruk en de woningmarkt prioriteit krijgen.
De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) roept op om daarnaast in deze periode tevens de
blik op de buitenwereld te richten. Immers, de grote omwentelingen en opgaven die op Nederland
afkomen, komen van buiten de landsgrenzen of raken de wereld als geheel. Ze bepalen de kaders voor
koers en inrichting van toekomstig regeringsbeleid. Veronachtzaming van de complexe internationale
werkelijkheid, met al haar directe en indirecte beleidsconsequenties, zet Nederland op achterstand.
Zo kan de bestrijding van de huidige COVID-19 crisis alleen adequaat het hoofd worden geboden
door internationale samenwerking en leren van successen of tegenslagen van andere landen.
In de haast om terug te keren naar een pandemie-vrije wereld, mogen structurele vraagstukken
zoals klimaatverandering en groeiende ongelijkheid, niet vergeten worden. De geopolitieke en
economische rivaliteit tussen de Verenigde Staten en China laat Europa en dus ook Nederland niet
ongemoeid en dwingt tot politieke en economische keuzes en afwegingen. Voor Nederland zullen
Duits-Franse initiatieven een belangrijk referentiepunt vormen.
In geografische zin heeft Nederland grofweg te maken met een kleine en een grote driehoek, een
halve cirkel en een volledige bol. Londen, Parijs en Berlijn – de naaste ‘buren’ van Nederland – vormen
de kleine driehoek. Nu Brexit een feit is, dient Nederland zijn oriëntatie minder westwaarts en
meer zuid- en oostwaarts op het continent te richten, oftewel op Parijs en Berlijn. In Berlijn treedt
dit najaar een nieuwe bondskanselier aan na 16 jaar stabiel leiderschap van Angela Merkel. Deze
personele wisseling zal – in ieder geval tijdelijk – van invloed zijn op de reikwijdte en slagkracht van
de Frans-Duitse as en het handelingsvermogen van de Europese Unie.
De grote driehoek betreft de relaties tussen de VS, China en Europa. Onder president Biden zal de
rivaliteit tussen Washington en Beijing niet verminderen en blijft de Europese Unie het risico lopen
tussen beide grootmachten te worden geplet. Het is zaak dat de Europese Unie een eigen hoek op
deze grote driehoek inneemt. Meer dan ooit dient het een vermogen tot zelfstandige Europese
stellingnames ten opzichte van én de VS én China te ontwikkelen. Tegelijk kan van ’equidistantie’
geen sprake zijn, met name aangezien de VS en Europa democratische grondwaarden delen.
De situatie in de halve cirkel – die loopt van Moskou in het oosten, naar Turkije en Syrië in het
zuidoosten tot de Maghreb en de Sahel in het zuiden – is acuut want het meest instabiel.
De kans op agressie of politieke pressie met militaire middelen door Rusland is toegenomen.
De conflicten in Syrië, Irak, Libië, Jemen en de Hoorn van Afrika duren voort en de veiligheidsen humanitaire situatie in de Sahel-regio verslechtert.
In de hele cirkel van de aardbol is Nederland verbonden met mondiale vraagstukken als
klimaatverandering, de COVID-19 pandemie en – mede als gevolg daarvan – de toenemende
ongelijkheid tussen de rijkere en armere landen in de wereld en migratiebewegingen die daarmee
samenhangen.
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Deze ontwikkelingen zullen onafwendbare gevolgen hebben voor Nederland. Daarom reikt de AIV
deze agenda voor het buitenlands beleid voor de komende kabinetsperiode aan, inclusief een reeks
relevante beleidsaanbevelingen. Deze agenda is gebaseerd op recente AIV-adviezen.
De AIV is van oordeel dat de volgende vijf thema’s de komende jaren in het buitenlands beleid van
Nederland in het bijzonder aandacht verdienen:
-

positionering in en van de Europese Unie;
veiligheid en stabiliteit;
bescherming van fundamentele rechten en waarden;
interdependentie en internationale samenwerking;
medeverantwoordelijkheid voor de Caribische delen van het Koninkrijk in de internationale
betrekkingen.

Deze agenda kan bijdragen aan de noodzakelijke internationale oriëntatie van toekomstig
regeringsbeleid.
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I Positionering in en van de Europese Unie
De Europese Unie staat voor enorme uitdagingen, zowel voor wat betreft de interne ontwikkeling als
ten aanzien van haar rol als internationale speler. Belangen en visies over de toekomst van de EU verschillen
tussen en binnen lidstaten aanzienlijk. Voor Nederland is het van groot belang dat de uitkristallisering
van de nieuwe verhoudingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk op een goede manier
haar beslag krijgt. De toegenomen machtspositie van China vereist een strategische positiebepaling van de
Europese Unie en dus ook van Nederland. De noodzakelijke hervorming van het Europese asielbeleid vergt
vertrouwensherstel tussen EU-landen en duurzame partnerschappen met landen buiten Europa.

De gevolgen van de Brexit
Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie dwingt Nederland tot een heroriëntatie
op de eigen rol in de Europese Unie. Binnen de Unie was het Verenigd Koninkrijk op belangrijke
dossiers een bondgenoot van Nederland. Brexit valt samen met grote veranderingen rond en binnen
Europa die om gezamenlijk handelingsvermogen vragen: de EU moet meer zijn dan een markt en ook
bescherming bieden inzake veiligheid, migratie en klimaat. Dit alles vergt van Nederland een actieve
inzet met nieuwe partners.
Beleidsaanbevelingen:
- Inzet op continuering van samenwerking tussen de EU27 en het VK om veiligheid,
vrijheid en welzijn te borgen binnen Europa om bij te dragen aan stabiliteit en
perspectief voor mensen in de landen rondom Europa.
- Het onderhouden van permanente en alerte Nederlandse contacten met Berlijn en
Parijs vanwege het toenemende gewicht van de Frans-Duitse as in de Europese Unie.
- Verdere uitbreiding van de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland via een
versterkt postennetwerk voor een adequate behartiging van de Nederlandse belangen,
inclusief consulaire dienstverlening.
AIV-advies ‘Coalitievorming na de Brexit’

Een strategische benadering van China
De toegenomen machtspositie van China op economisch, technologisch, geopolitiek en militair
terrein vormt een uitdaging voor de op Amerikaanse en Europese leest geschoeide internationale
orde. Tegelijkertijd is in de VS een nieuwe bipartisan consensus ontstaan leidend tot politieke en
economische confrontatie met China, die Nederland en de Europese Unie steeds vaker tot moeilijke
keuzes dwingt. Nederland en de EU moeten strategischer optreden in hun relatie met China, onder
meer door in EU-verband gremia te ontwikkelen voor de afweging van economische, waarden- en
veiligheidsbelangen. Waar verkiezen we openheid, en welke bescherming is nodig om Europese
kernwaarden overeind te houden of het nu om politiek, economie of mensenrechten gaat?
Beleidsaanbevelingen:
- Ondersteuning voor het gericht inzetten door de EU-lidstaten van gezamenlijke
drukmiddelen ten aanzien van China (markttoegang, technologie, diplomatiek en
geopolitiek gewicht).
- Het nemen van initiatief voor informele coördinatie van kwesties zoals memoranda
in het kader van Belt and Road of (wapen-)exportcontrole, naar het voorbeeld van
de sinds 2019 geldende toetsing van buitenlandse investeringen.
AIV-advies ‘China en de strategische opdracht voor Nederland in Europa’
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Doorbreking van de impasse in het Europese asielbeleid
Het ‘Asiel en Migratiepact’ van de Europese Commissie, gepresenteerd op 23 september 2020, bevat
goede nieuwe elementen om een impuls te geven aan het gemeenschappelijk Europees asielbeleid, dat
sinds de migratiecrisis van 2015-16 vastzit en slecht functioneert. Het doorbreken van de politieke
impasse vergt enerzijds een breed gedragen intern EU-akkoord tussen de lidstaten, op basis van een
nieuw evenwicht in solidariteit en verantwoordelijkheden, en anderzijds effectieve afspraken met
derde landen over terug- en overname van afgewezen asielzoekers, oftewel een extern akkoord,
op basis van gedeelde belangen. Mede als gevolg van de COVID-19 pandemie is het risico op nieuwe
vluchtelingenstromen zeer groot: de Europese Unie is daar nu niet goed op voorbereid. Bovendien
vormt falend Europees asielbeleid een bron van spanning niet alleen tussen lidstaten, maar ook bij
het Europese publiek. De ontwikkeling van een fair en werkzaam Europees asielbeleid is een
dringende opgave.
Beleidsaanbevelingen:
- Streven naar een stap-voor-stap benadering waarbij vooruitgang wordt geboekt op
deelonderdelen van het Gemeenschappelijk Europees Asiel Systeem (GEAS).
- In samenwerking met de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger
onderzoeken hoe een volwaardige externe dimensie van het GEAS kan worden
ontwikkeld.
AIV-advies ‘Het Europese asielbeleid. Twee grote akkoorden om de impasse te doorbreken’

II Veiligheid en stabiliteit
De veiligheid van het Europese continent staat als gevolg van de nieuwe dreigingen en ingrijpende
geopolitieke verschuivingen onder druk: Europa is kwetsbaar geworden. Niettemin is de Europese Unie nog
altijd niet in staat een groter aantal militaire taken, ook in het hoge geweldsspectrum, zelf voor haar
rekening te nemen. De Europese Unie blijft ‘post-Trump’ en ‘post-Brexit’ gebaat bij hechte veiligheidssamenwerking met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De roep in de NAVO om de lasten
evenwichtiger te verdelen zal onverminderd klinken. Versterking van de interne cohesie van het bondgenootschap dient, niet in de laatste plaats vanwege de eigenzinnige opstelling van Turkije, prioriteit te krijgen.

Versterking van de interne cohesie van de NAVO
Versterking van de interne politieke cohesie van het bondgenootschap, een reset van de transAtlantische relatie en de afgesproken verhoging van de defensie-uitgaven door achterblijvende
Europese bondgenoten waaronder Nederland, zijn noodzakelijk om op een geloofwaardige manier
inhoud te geven aan de collectieve verdediging door en van de NAVO-lidstaten. De staat van de
Nederlandse krijgsmacht is zeer zorgwekkend.
Beleidsaanbevelingen:
- Opstelling van een verbindend en verplichtend plan teneinde de 2%-norm van de
NAVO voor het Nederlandse defensiebudget binnen de komende kabinetsperiode
te realiseren.
- Bevordering van een effectieve NAVO-cyberstrategie en intensivering van de
samenwerking met de EU op dit gebied.
AIV-advies ‘De toekomst van de NAVO en de veiligheid van Europa’
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Heroriëntatie van het Europese veiligheidsbeleid van Nederland
De EU zal over eigen handelingsvermogen moeten beschikken om veiligheidsvraagstukken waarvoor
de NAVO niet in actie komt of waarin de VS geen direct belang onderkent, zelfstandig het hoofd te
bieden. Een zekere overlap tussen NAVO en EU is daarom wenselijk. Voor Nederland is het
noodzakelijk de eigen rol en positie te herzien, mede in het licht van het feit dat naar verwachting in
2021 en 2022 binnen de EU besluiten over de Europese ambities op veiligheids- en defensiegebied
zullen worden genomen.
Beleidsaanbevelingen:
- Aansluiting bij Frans-Duitse initiatieven op veiligheids- en defensiegebied vanuit een
proactieve houding.
- Ondersteuning van het voorstel voor de oprichting van een Europese Veiligheidsraad
als informeel overlegorgaan in crisissituaties.
AIV-advies ‘Europese veiligheid: tijd voor nieuwe stappen’

Belang van multilaterale nucleaire wapenbeheersing
De wapenbeheersingsverdragen uit de 20ste eeuw zijn ontoereikend voor de 21ste eeuw.
Een nieuwe kernwapenwedloop is begonnen. Daarom is het dringend nodig om nieuw overleg
tussen de kernwapenmogendheden, inclusief China, te bevorderen. Alles op alles moet worden
gezet om te voorkomen dat ooit weer een kernwapen tot ontploffing komt.
Beleidsaanbevelingen:
- Streven naar een strategische dialoog van de NAVO met Rusland en met China over
gedeelde belangen op het gebied van de beheersing en vermindering van de
kernbewapening, om zo stapsgewijs te komen tot multilaterale kernontwapening.
- Voldoen aan de afgesproken NAVO-verplichtingen op conventioneel gebied, aangezien
oorlogsvoorkoming berust op een gebalanceerde mix van diplomatieke
conflictbeheersing en afschrikking.
AIV-advies ‘Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid’

III Bescherming van fundamentele
rechten en waarden
Het belang van de bescherming van fundamentele rechten en de daarmee verbonden waarden mag niet
ter discussie worden gesteld. Mensenrechten vragen om voortdurende oplettendheid en concretisering.
Uitgangspunt is dat de democratische rechtsstaat ook een sociale rechtsstaat dient te zijn, waarin iedereen
zich gehoord én beschermd weet. De kwetsbaarheid van de democratische rechtsstaat en daarmee van
mensenrechten, zoals zichtbaar in diverse Europese landen, dwingt in de huidige (geo-)politieke
verhoudingen tot alertheid en actie. Een bevestiging in algemene termen mist praktisch effect, zoals
afgelopen decennium pijnlijk duidelijk is geworden in enkele lidstaten van de EU, in het bijzonder Polen,
Hongarije en Roemenië.

Tegengaan van verdere erosie van de democratische rechtsstaat in Europa
In Europa is sprake van groeiende maatschappelijke vervreemding tussen burgers onderling en tussen
burgers en de politiek. In toenemende mate wordt beschutting achter nationale grenzen gezocht;
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sommigen willen zelfs democratische rechten en vrijheden van andersdenkenden ter discussie
stellen. Voor de versterking van de democratische rechtsstaat in Europa zijn alle lidstaten van de
Europese Unie en de bij de Raad van Europa aangesloten staten verantwoordelijk.
Beleidsaanbevelingen:
- Inzet op het responsiever maken van de Raad van Europa, met een grotere politieke rol
van het Comité van Ministers bij het toezicht op uitvoering van uitspraken van het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de lidstaten.
- Waken voor een stille verschuiving tot voorbij aanvaardbare grenzen van de aantasting
van rechtsstatelijke structuren in lidstaten van de EU, onder meer door samen met de
EU-instellingen maatstaven en tijdschema’s te handhaven voor correctie van gebleken
scheefgroei en misstanden.
AIV-advies ‘De wil van het volk? Erosie van de democratische rechtsstaat in Europa’

Herijking van het Nederlandse internetbeleid
Online content op sociale media blijkt steeds vaker een directe bedreiging te zijn voor
mensenrechten, democratie en rechtsstaat. Desondanks steunt het Nederlandse internetbeleid
zelfregulering door techbedrijven en platformen. Sommige techbedrijven grijpen inmiddels zelf in
door schadelijke content te verwijderen, met als risico daarbij strenger te zijn dan nationale
regelgeving en Europese rechtspraak ter zake. Om schadelijke online content effectief tegen te gaan,
dient de rechtsstaat ook op het internet nadrukkelijk aanwezig te zijn. Herijking van het Nederlandse
internetbeleid is daarom een absolute noodzaak.
Beleidsaanbevelingen:
- Kanteling van zelfregulering door de private sector naar co-regulering door
Europese en nationale instanties en de techbedrijven en platformen.
- Inzet in Europees verband voor duidelijke kaderstelling ten aanzien van
de verantwoordelijkheden van internetplatforms en voor de instelling van (een)
toezichtmechanisme(n).
AIV-advies ‘Regulering van online content. Naar een herijking van het Nederlandse
internetbeleid’

IV Interdependentie
en internationale samenwerking
De COVID-19 crisis illustreert eens te meer hoezeer de interdependentie in de wereld is toegenomen en
internationale samenwerking onontbeerlijk is. De coronacrisis is in eigen land niet voorbij zolang ze
elders op de wereld voortwoekert. Wereldwijde uitbanning is daarmee ook welbegrepen eigenbelang.
Het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking kan hierbij een belangrijke bijdrage leveren.
Daarnaast zijn extra inspanningen in Europees en multilateraal verband noodzakelijk om meer en betere
toegang tot het internet te realiseren en daarmee werkgelegenheid voor Afrikaanse jongeren te bevorderen.
De digitale kloof tussen Afrika en de rest van de wereld is groot, daardoor dreigt nog meer achterstand.
Ook kan Nederland een meer structurele bijdrage leveren op het gebied van aanpassing aan
klimaatverandering, en daarnaast in het bijzonder landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië bijstaan bij
het drastisch verminderen van uitstoot van broeikasgassen. Tot slot is het noodzakelijk om te sturen op
meer samenhang tussen mensenrechtenbeleid en de duurzame ontwikkelingsdoelen.
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Noodzaak blijvende ondersteuning van ontwikkelingslanden
in de COVID-19 crisis
De coronacrisis is een humanitaire, sociaaleconomische en financiële crisis zonder weerga met
enorme gevolgen voor kwetsbare landen. De wereldwijde ongelijkheid neemt sterk toe, niet in de
laatste plaats omdat de mensen in ontwikkelingslanden lang zullen moeten wachten op vaccinering
en dus langdurig met de gevolgen van de coronacrisis geconfronteerd worden. Deze zullen elders in
de wereld voelbaar zijn doordat mutaties van het virus zich wereldwijd verspreiden, mondiale
productieketens langdurig verstoord zullen blijven en mensen zich gedwongen zien te migreren.
Beleidsaanbevelingen:
- Grotere Nederlandse en Europese inzet voor een wereldwijde eerlijker verdeling van
vaccins.
- Aanzienlijke verhoging van het Nederlandse budget voor ontwikkelingssamenwerking,
tenminste en structureel tot de internationaal afgesproken norm van 0,7% van het BNP.
AIV-briefadvies ‘Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19’

Dichten van de digitale kloof met Afrika
Driekwart van de 1,3 miljard Afrikanen maakt geen gebruik van internet. Enkel het topje van de
maatschappelijke piramide werkt nu online. De rest blijft achter en vangt soms een glimp op van
de digitale wereld. Opkomende generaties vissen veelal achter het net, met name meisjes. Deze
ontwikkeling vermindert het perspectief op werk en inkomen voor miljoenen Afrikaanse jongeren.
Beleidsaanbevelingen:
- Inzet op het stimuleren van een veiliger en toegankelijker internet voor jongeren.
- Steunverlening aan versterking van digitale geletterdheid binnen het onderwijs, door
het intensiveren van de samenwerking met kennisinstellingen op terreinen van
onderwijs en onderzoek.
AIV-advies ‘Digitalisering en jeugdwerkgelegenheid in Afrika’

In internationaal verband actief mee blijven doen
op het terrein van klimaatverandering
De gevolgen van klimaatverandering zijn onder meer tegenvallende oogsten, onleefbare
miljoenensteden en rurale gebieden, toenemende overstromingen, voortdurende zoetwatertekorten
en wereldwijd groeiende migratie binnen en tussen landen en continenten. De hardste klappen zullen
vallen bij de laagste inkomens. Acties van staten en andere actoren om klimaatverandering binnen de
doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te houden, zijn zowel noodzakelijk als mogelijk.
Beleidsaanbevelingen:
- Inzet op de ontwikkeling van standaarden om productie en consumptie te verduurzamen.
- Systematisch volgen van geldstromen die klimaatadaptatie ondersteunen en
beschikbaar maken van nieuwe en aanvullende financieringsbronnen om internationale
(milieu-)samenwerking te bekostigen.
AIV-briefadvies ‘Internationaal klimaatbeleid’
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Meer samenhang tussen mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking
Duurzame ontwikkeling en mensenrechten zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het Nederlandse
beleid op deze terreinen moet daarom goed worden afgestemd. De duurzame ontwikkelingsdoelen
(Sustainable Development Goals of SDG’s) van de Verenigde Naties bieden een bruikbaar handvat.
Het internationale bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties spelen daarin een sleutelrol.
Beleidsaanbevelingen:
- Betere afstemming tussen de mensenrechteninzet en het beleid voor duurzame
ontwikkeling, onder meer door de opstelling van een nieuw ‘Nationaal Actieplan
mensenrechten en bedrijfsleven’.
- Ondersteuning van een onafhankelijk en krachtig maatschappelijk middenveld
en het bevorderen van Civic Space.
AIV-advies ‘Duurzame ontwikkelingsdoelen en mensenrechten. Een noodzakelijk verbond’

V Medeverantwoordelijkheid voor de Caribische
delen van het Koninkrijk in de internationale
betrekkingen
De veiligheid en rechtsorde van het Koninkrijk der Nederlanden staan onder druk, zowel in Nederland
als in het Caribisch gebied. Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn op elkaar aangewezen om
ondermijnende drugscriminaliteit en sociaaleconomische achteruitgang terug te dringen. De landen van het
Koninkrijk hebben op deze terreinen de afgelopen tien jaar onvoldoende vooruitgang geboekt. Daarom zijn
een stevige aanpak en nauwe samenwerking noodzakelijk. Binnen het Koninkrijk dreigt een tweedeling in
mensenrechten te ontstaan. Mensenrechtenverdragen die door het Koninkrijk zijn ondertekend, zijn te vaak
alleen in Nederland van kracht. Staatsburgers in het Caribische deel van het Koninkrijk hebben daardoor
minder rechten dan hun Europese medeburgers.

Nauwere samenwerking op het gebied van veiligheid en rechtsorde
Nauwere samenwerking, betere benutting van de mogelijkheden van het Statuut en een meer
strategische opstelling van het Koninkrijk in de bredere regio, kunnen bijdragen aan terugdringing
van de veiligheidsrisico’s. Nederland is medeverantwoordelijk voor een sociaaleconomisch
langetermijnplan voor alle Caribische landen. Dit dient de ondersteuning van de zwakste
bevolkingsgroepen, maar tevens om de landen weerbaarder te maken tegen klimaatverandering
en te helpen bij de transitie naar een duurzame en meer gediversifieerde economie.
Beleidsaanbevelingen:
- Structurele versterking van de gehele veiligheidsketen in de Caribische landen,
met een nadrukkelijke rol voor de Rijksministerraad op het terrein van
rechtshandhaving en mensenrechten.
- Opstelling van een proeve voor een Rijkswet met waarborgende regels voor
transparantie van bestuur en overheidsfinanciën en de inrichting van een instituut
ter bevordering van mensenrechten voor het gehele Koninkrijk, overeenkomstig de
wereldwijd aanvaarde Paris Principles.
AIV-advies ‘Veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied’
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Bevordering van gelding van mensenrechtenverdragen
in het gehele Koninkrijk
Mensenrechtenverdragen die door het Koninkrijk zijn ondertekend horen in alle landen en
gebiedsdelen van het Koninkrijk van kracht te zijn. In de praktijk wordt echter voor Aruba, Curaçao,
Sint Maarten en de BES-eilanden te vaak een uitzondering gemaakt omdat de wetgeving ontbreekt
om het verdrag uit te voeren. Dikwijls schort het aan menskracht, maar ook aan aandacht voor het
belang van gelding in het hele Koninkrijk – ook bij de Nederlandse overheid. Medegelding van een
verdrag wordt vervolgens op de lange baan geschoven. Belangrijke mensenrechtenverdragen als het
VN-Gehandicaptenverdrag, het Europese Verdrag voor het voorkomen en bestrijden van geweld tegen
vrouwen en huiselijk geweld en aanvullende afspraken bij het Kinderrechtenverdrag gelden.
Beleidsaanbevelingen:
- Uitgangspunt moet zijn dat mensenrechtenverdragen gelding hebben in het gehele
Koninkrijk, minstens evenveel aandacht verdienen in de Caribische delen van het
koninkrijk, en uitzonderingen op de gelding van deze verdragen voor de
Caribische delen van het Koninkrijk moeten worden weggenomen. Hetzelfde geldt
voor kinderbeschermingsverdragen.
- Versterking van de rol voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties om de mensenrechtensamenwerking van de Nederlandse
ministeries met Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden beter te coördineren.
AIV-advies ‘Fundamentele rechten in het koninkrijk: eenheid in bescherming’
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