
Programma: 

16 u 30 : Onthaal 

17 u 00 : Conferentie en vragenronde 

18 u 30-19 u 30 : Receptie 

 

Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie 
 

 
 

Geachte Mevrouw, Mijnheer, 

 

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor een avondconferentie, georganiseerd door het Studiecentrum voor 

Veiligheid en Defensie van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, op donderdag 12 december 2019. 

Lang is de Arctische regio beschouwd geweest als een gebied met relatief weinig militaire spanningen, met zelfs een 

potentieel tot sub-regionale samenwerking, in het bijzonder voor de ontginning van grondstoffen. In dit opzicht heeft het 

terugtrekken van het poolijs als gevolg van de klimaatverandering nog meer opportuniteiten gecreëerd. Maar het 

Noordpoolgebied is echter niet vrij van geopolitieke spanningen. In de afgelopen jaren zijn conflicterende strategieën van 

bepaalde grootmachten –in het bijzonder Rusland en de Verenigde Staten–, meer uitgesproken Arctische belangen van 

andere landen en een bepaalde “militarisering” van het gebied veel zichtbaarder geworden. Deze transformatie heeft het 

Noordpoolgebied uit de internationale strategische periferie gehaald. Meerdere EU-lidstaten hebben de gewijzigde 

strategische veiligheidssituatie in de Arctische regio verwerkt in hun witboek. De EU heeft haar lidstaten zelfs aangespoord 

om de beleidsopties hieromtrent beter te coördineren. 

Onder de nieuwe Commissie werden de debatten over een hernieuwde en meer geïntegreerde Europese Strategie reeds 

opgestart. Daarom lijkt het een geschikt moment om de politieke- en veiligheidsontwikkelingen in het Noordpoolgebied 

vanuit een Europees perspectief te analyseren. Wat zijn de objectieven, het kader en de inhoud van deze strategie? Welke 

zijn de opties om de risico’s verbonden aan deze competitie aan te pakken, aan conflictpreventie te doen en om 

samenwerkingsmechanismes uit te werken, onder andere met Rusland? 

Om deze vragen te beantwoorden en de belangrijkste uitdagingen betreffende de “topografie” van het huidige 

Arctische politieke- en veiligheidslandschap uiteen te zetten, hebben we het genoegen twee experten te mogen 

verwelkomen: mevr. Marie-Anne Coninsx, voormalig EU-ambassadeur voor de Arctische regio, en dr. Tony van der Togt, 

senior onderzoeker verbonden aan het Clingendael Instituut in Den Haag. 

De conferentie zal plaatsvinden op donderdag 12 december 2019 om 17 uur in het conferentiecentrum van de Campus 

Renaissance (ingang: Hobbemastraat 8, 1000 Brussel). De lezing wordt in het Engels gehouden, met simultaanvertaling in 

het Nederlands en Frans. Parkeren is mogelijk op de esplanade van het Jubelpark, tegenover het Koninklijk Legermuseum. 

Wij hopen u talrijk te mogen begroeten en verzoeken u uw aanwezigheid te bevestigen via de website van het KHID: 

www.khid.be. Inschrijving niet later dan dinsdag 10 december 2019 is vereist om toegang te krijgen tot het kwartier. 
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