
Programma: 

16.30 u.: Onthaal  

17.00 u.: Conferentie en vragenronde  

18.30 u. – 19.30 u.: Receptie Bron afbeeldingen: © Jernej Furman & © Nasser Nouri  

 

Avondconferentie 
 

Geachte mevrouw, mijnheer 

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor een avondconferentie, georganiseerd op donderdag 
9 maart 2023 van 17.00 u. tot 18.30 u. door het Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie van het 
Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie. 

Door de oorlog in Oekraïne blijft de oostflank van Europa de aandacht van de media en politici opeisen. 
Nochtans gebeurt er ook heel wat op de zuidflank van ons continent: terwijl staten die op het vlak van 
voedselzekerheid al in moeilijk vaarwater verkeren (zoals Egypte of Syrië) nog verder worden verzwakt door 

de economische impact van het conflict, neemt het gewicht van andere reeds sterke staten in de regio (zoals 
Saoedi-Arabië of Israël) toe dankzij de stormloop op gas. Over het algemeen zien we nu al een nieuwe 
realiteit: sinds de oorlog op de oostflank is de zuidflank strategisch belangrijker dan ooit tevoren. Bovendien 
kadert deze nieuwe situatie in een context die lijkt te wijzen op een geopolitieke herconfiguratie van formaat 
in 2023, zowel in het Midden-Oosten als in Noord-Afrika. 

Hoe kunnen we de impact van deze oorlog – waarvan het einde maar niet in zicht komt – onderzoeken 
op het hele Middellandse Zeegebied? Kan Rusland zijn militaire stellingen in het Midden-Oosten versterken? 
Zal de Turkse president Erdogan aan de macht blijven na de cruciale presidents- en parlementsverkiezingen 
in mei? Zal de organisatie Islamitische Staat (Daesh) een comeback maken en Syrië en Irak opnieuw 
destabiliseren? Zijn de olierijke monarchieën in de Perzische Golf van plan zich nog meer tot China te 
wenden? Hoe groot is het risico op een confrontatie tussen Israël en Iran? Zal de nieuwe Israëlische regering 
een nieuwe Intifada riskeren? Zullen Jordanië en Egypte hun relatieve stabiliteit behouden? Kan de oorlog 
opnieuw losbarsten in Libië? Kan de rivaliteit tussen Marokko en Algerije zulke proporties aannemen dat ze 
uitmondt in een regelrechte breuk?  

Om al deze vragen te beantwoorden, verwelkomen we met genoegen dr. Pierre Razoux, academisch 
directeur van de Fondation méditerranéenne d’études stratégiques (FMES), die met ons zijn deskundigheid 
met betrekking tot deze regio zal delen.  

De conferentie zal in het Frans plaatsvinden op donderdag 9 maart 2023 om 17 uur in de 
conferentiezaal op campus Renaissance (ingang: Hobbemastraat 8, 1000 Brussel). In de conferentiezaal 
wordt een simultane vertolking in het Nederlands en het Engels voorzien. Het is niet mogelijk om de 
conferentie online te volgen, maar met het akkoord van de spreker zal de opname van de presentatie 
achteraf beschikbaar worden gesteld op onze website. 

Gelieve u te registreren via de volgende link: www.defence-institute.be. Registratie is verplicht en moet 
uiterlijk op maandag 6 maart 2023 ontvangen zijn. 

 (Getekend) 
 Filip BORREMANS, ir. 
 Kol v/h Vlw stafbrevethouder 
 Directeur-generaal 
 Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie 

https://www.flickr.com/photos/91261194@N06/52180445017/in/photolist-2nv1qn8-2niL4Pt-2niRqZt-2niTVmJ-2n661w8-2niRraU-2niL4Ea-2niTVkw-2n64U9J-2nwHBdW-2niTVhA-2niRqYr-2niTVk6-2niSCzD-2niSCAf-2niRqZU-2niTVkr-2niRqYb-2niRAn8-2niL4Hb-2niRr2h-2niSCx4-2nxkvdp-2niL4DP-2niRqYG-2niSCB7-2niSCHe-2niRqY1-2niRACy-2niRqVW-2niRAtv-2niL4Ge-2niTVj4-2niSCxe-2nryFHo-o9hQWj-6MjLgk-2nv6Erj-2nwcEFL-2nwuS5E-2nxZmqp-2nyFEhz-2nx1gLD-2nxw7Ka-2nsfKJj-2nyYqv9-2mSUF6k-zEHbMu-2nv6G4x-2nww94x
https://www.flickr.com/photos/nassernouri/5103080839/in/photolist-8LWC9p-2nYnU3c-8LZLew-2nSqkQq-aEduD2-2nYnUbZ-2iFrzF-6yaHB5-2iKToo-2iFtXx-cJ82MC-cJaiCy-cJaki9-cJairm-2iFqnt-cJahwm-cJaifA-2iFu5X-2nYoUnJ-2iFtz2-2iKQEm-2iKPL1-cJajkJ-9fbiqA-27qmJE-awe3u-cJajPW-xxA1-5NKWzb-4LeKKK-2iFtme-2iFsBe-cJ7WNq-cJ7WqJ-2iFsR2-5UtDTM-cJanam-5YaACT-2iFtgK-cJai61-2iFt4T-cJ7DCm-2iHNgqY-2iFrVz-cJ82zq-2iKTcG-cJ82Bu-2iFu3g-cJajy3-2iFqW2/
https://www.defence-institute.be/nl/evenementen/conferentie-2023-03-09/
https://www.defence-institute.be/nl/evenementen/conferentie-2023-03-09/

