
 
 

Mevrouw, Mijnheer, 

 

Wij hebben het genoegen u mee te delen dat het Koninklijk Hoger Instituut voor 

Defensie een avondconferentie organiseert op woensdag 30 november 2016. 

 
 
 

 

De Benelux-samenwerking op het gebied van defensie: 

Een katalysator voor de integratie van de Europese defensie 

Mevrouw Jeanine Hennis-Plasschaert 

Minister van Defensie, Nederland 

 

Op 18 april 2012 ondertekenden de ministers van Defensie van België, Nederland en 

Luxemburg een intentieverklaring over samenwerking op defensiegebied. Met deze verklaring 

willen de Benelux-landen de al jarenlange bestaande en onderlinge defensiesamenwerking 

verder uitbreiden en verdiepen. Zo wordt het Europese beleid inzake pooling and sharing 

uitgevoerd teneinde de militaire doeltreffendheid te verhogen door de strijdkrachten dichter bij 

elkaar te brengen, kosten waar mogelijk te delen en de output te vergroten ten gunste van de 

operationele capaciteiten. De Benelux-landen hebben een aantal samenwerkingsgebieden 

geïdentificeerd, waaronder de logistiek en het onderhoud, de opleiding en de training, de 

uitvoering van sommige militaire taken en de aankoop van materieel. 

Deze hernieuwde Benelux-samenwerking was een eerste stap naar een nauwere 

integratie tussen de strijdkrachten van de drie landen en naar een gezamenlijke deelname aan 

NAVO- en EU-operaties, dankzij collectieve oefeningen en een betere interoperabiliteit. 

De geïntegreerde maritieme samenwerking tussen België en Nederland diende als 

inspiratiebron voor de uitvoering van de Benelux-verklaring. Sindsdien volgden nog andere 

samenwerkingsverbanden. Zo werd in 2014 het Benelux Arms Control Agency opgericht, dat 

instaat voor wapeninspecties in het buitenland. In 2015 kwamen de Benelux-landen tot een 

samenwerkingsovereenkomst op het gebied van aeromedische evacuatie en ondertekenden ze 

een verdrag over de gemeenschappelijke bewaking van het Benelux-luchtruim. De drie 

landstrijdkrachten hebben dit jaar eveneens een samenwerkingsverband officieel bekrachtigd.  

Wij hebben de eer mevrouw Jeanine Hennis-Plasschaert, minister van Defensie van 

Nederland, te mogen verwelkomen. Zij zal ons vertellen hoe de Benelux-samenwerking nu 

verloopt op het gebied van defensie en de visie van de Nederlandse Defensie ter zake 

toelichten. 

De conferentie zal plaatsvinden in het Nederlands op woensdag 30 november 2016 om 

17.00 uur in het conferentiecentrum van de Campus Renaissance (ingang: Hobbemastraat 8, 

1000 Brussel). Simultaanvertaling zal beschikbaar zijn in het Frans en het Engels. 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.rhid.be.  

Inschrijving niet later dan maandag 28 november 2016 is vereist om toegang te krijgen 

tot het kwartier. 

Programma: 

16.30 u.  : Onthaal 

17.00 u.  : Conferentie en vragenperiode 

18.30 u.-19.30 u. : Receptie 

 

 

 
(Getekend) 

Guido MAENE, ir. 

Kolonel stafbrevethouder 

Directeur-generaal 

Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie 
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