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DEFENSIE 

 

 

 
 

 

EEN SUCCES SEDERT 2005 
 

Sinds januari 2005 organiseert het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie de Hoge Studies Veiligheid 

en Defensie in samenwerking met Egmont, het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen, 

ten behoeve van Belgische senior managers of hoge ambtenaren. 

 

Dit laatste decennium hebben allerhande crisissen op de meest uiteenlopende plaatsen ter wereld 

steeds meer de noodzaak aangetoond van een multidisciplinaire aanpak op het gebied van 

veiligheid en defensie. Globalisering is immers niet enkel een economisch fenomeen. Door het 

toenemende internationale terrorisme, dat we vandaag in ons land en elders in Europa pijnlijk 

ervaren, wordt bovendien de noodzaak van een multidisciplinaire aanpak nog groter. 

 

Een verantwoordelijk en efficiënt veiligheids- en defensiebeleid veronderstelt een degelijke kennis 

van de fenomenen en vereist een goede samenwerking tussen alle betrokken actoren. Een 

correcte analyse in een multidisciplinair kader kan tevens verhinderen dat subjectieve, 

corporatieve en individuele gevoelens de bovenhand krijgen op de rede. Dat is de uitdaging die 

de deelnemers aan de veertiende sessie van de Hoge Studies Veiligheid en Defensie willen 

aangaan vanaf september 2018.  

 

Tijdens de vorige sessies nam niet alleen personeel van Defensie (militairen en burgers) deel aan de 

activiteiten, maar ook leden van Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking, Binnenlandse 

Zaken, Justitie, de federale politie, de economische sector en de bedrijfswereld, de academische 

wereld en de onderzoekswereld, NGO’s, enz. Het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie fungeert 

zo als een schakel tussen deze verschillende werelden en vervult hiermee één van zijn kerntaken.  

 

De studies omvatten tien maandelijkse seminaries, elk gewijd aan een welbepaald thema. Tijdens 

elk seminarie volgen de deelnemers eerst een aantal lezingen van bekende professoren of 

academische, politieke, militaire of diplomatieke experts die zich bezighouden met dossiers in 

verband met het thema van het seminarie. Na elke lezing kunnen de deelnemers van gedachten 

wisselen met de spreker. De deelnemers worden vervolgens in discussiegroepen ingedeeld om 

persoonlijke ervaringen uit te wisselen, waardoor zij al de facetten van de behandelde kwesties 

beter kunnen begrijpen.  

 

In aanvulling van de seminaries worden een tiental bezoeken gepland aan belangrijke instellingen 

in de sector van veiligheid en defensie in België. 

 

Op basis van hun reacties vinden de deelnemers dat het een zeer interessante formule is, 

waardoor zij hun inzichten kunnen verrijken en nog beter kunnen presteren in hun respectieve 

functies. De Hoge Studies Veiligheid en Defensie hebben immers eerder tot doel 

verantwoordelijken uit de verschillende sectoren op het gebied van veiligheid en defensie beter 

voor te bereiden dan hen eenvoudigweg een academische vorming te geven.  

‘Hoge Studies Veiligheid en Defensie, 

een multisectorale opportuniteit’ 

SESSIE 2018-2019 
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PROGRAMMA 2018-2019 

 

 

07-08 september 2018 Seminarie 1 Basisprincipes 

 

Het Belgische buitenlands- en defensiebeleid 

Modellen van internationale betrekkingen 

Mondialisering: conceptuele analyse en actoren 

“Comprehensive Approach” van de veiligheid 

 

 

12-13 oktober 2018 Seminarie 2 Sleutelfactoren en tendensen 

 

De economische, demografische en milieufactoren alsook de factoren die verbonden zijn aan 

wetenschappen en technologieën 

Het regionale, nationale en internationale bestuur 

Toenadering tussen externe en interne veiligheid 

De ruimte 

 

 

09-10 november 2018 Seminarie 3 Instabiliteitsfactoren I 

 

Wapenproliferatie (van lichte wapens tot massavernietigingswapens, mijnen) 

Georganiseerde misdaad 

Migratiestromen 

Internationale criminaliteit en smokkel (drugs, mensen, enz.) 

Informatie en desinformatie – klassieke en sociale media 

Humanitaire uitdagingen 

 

 

07-08 december 2018 Seminarie 4 Instabiliteitsfactoren II 

 

Terrorisme als een internationaal probleem, vormen en remedies 

Financiële criminaliteit 

Islam: de talrijke facetten, van tolerantie tot extremisme, integratie van de bevolkingen 

Cybercriminaliteit 

Hybride strategieën 

Nucleaire ontrading 

 

 

11-12 januari 2019 Seminarie 5 De Europese Unie 

 

De Globale strategie van de EU 

Het Gemeenschappelijke Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) 

Het Gemeenschappelijke Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) 

Het nabuurschapsbeleid van de EU 

Civiele en militaire capaciteiten 

De uitdagingen van de Europese defensie-industrie 
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PROGRAMMA 2018-2019 (vervolg) 

 

 

08-09 februari 2019 Seminarie 6 De grote wereldpolen 

 

De Europese Unie – De Verenigde Staten – Brazilië – Rusland – India en Pakistan – China –Japan 

 

 

15-16 maart 2019 Seminarie 7 Crisiszones : (1) het Oostelijke nabuurschap : 

  Rusland en zijn invloedzone 

Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland, de Kaukasus, Centraal-Azië, Afghanistan 

 

 

05-06 april 2019 Seminarie 8 Crisiszones : (2) het Zuidelijke nabuurschap 

   en het Midden-Oosten 

De Maghreb – Libië – Het Midden-Oosten (Israël, Palestina, Libanon, Syrië, Irak) – Turkije – Iran – Het 

Arabisch schiereiland 

Het belang van water en energie (olie, gas) 

 

 

17-18 mei 2019 Seminarie 9 Crisiszones : (3) Afrika 

 

Het Belgische beleid in Afrika (inclusief de ontwikkelingssamenwerking) 

De Sahel regio : Mali, de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) 

De regio van de Grote Meren (Democratische Republiek Congo, Rwanda, Burundi) 

De rol van de Europese Unie in Afrika 

 

 

21-22 juni 2019 Seminarie 10 Synthese, conclusies en evaluatie 

 

 

Bezoeken van één dag worden gepland aan de Kanselarij van de Eerste Minister en het 

Crisiscentrum van de Regering, aan de federale openbare dienst van Buitenlandse Zaken, aan de 

Defensiestaf, aan de Federale Politie, aan de Staatsveiligheid, aan de Algemene Inlichtingen- en 

Veiligheidsdienst, aan het federale Parlement, aan de NAVO en aan de Europese Unie. 

 

 

Elk seminarie loopt van vrijdag 9 uur tot zaterdag 18 uur met overnachting ter plaatse. 

De data van de maandelijkse bezoeken wordt de maand voordien bepaald. 
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PRAKTISCHE MODALITEITEN  

 

DEELNEMERS 

We hopen tijdens deze veertiende sessie dezelfde graad van diversiteit te bereiken als tijdens de 

vorige sessies. Naast deelnemers van Defensie, militairen en burgers, verwacht het KHID ook dat 

politici, verantwoordelijken uit de federale openbare diensten Buitenlandse Zaken en 

Ontwikkelingssamenwerking, Binnenlandse Zaken, Justitie, de federale Politie, de economische 

sector en bedrijfswereld, universiteiten en onderzoeksinstellingen, de Europese en internationale 

instellingen, NGO’s, de media, enz. aan de sessie deelnemen. 

 

Deelname aan de Hoge Studies Veiligheid en Defensie veronderstelt de deelname aan alle tien 

seminaries en aan zo veel mogelijk bezoeken en impliceert het onderschrijven van het niet-

attributiebeginsel (Chatham House Rule). Dit beginsel, dat iedere deelnemer of spreker toelaat zijn 

diepste mening te uiten, garandeert dat de inhoud van de gedachten en discussies wel mag 

worden gebruikt buiten de seminaries, maar zonder ooit de auteur of de omstandigheden ervan te 

vermelden.  

 

KANDIDATUREN  

Het directiecomité zal de kandidaten buiten Defensie selecteren en ze voorleggen aan de minister 

van Defensie voor goedkeuring. De functie, ervaring en getoonde belangstelling van de 

kandidaten worden in acht genomen tijdens de selectie. De kandidaturen, vergezeld van een cv 

en een motivatiebrief, dienen bij ons toe te komen per e-mail vóór 31 januari 2018. De kandidaten 

zullen uitgenodigd worden voor een onderhoud binnen onze kantoren op de Campus 

Renaissance (Koninklijke Militaire School) vóór einde februari 2018. Het directiecomité zal eind april 

2018 bijeenkomen om de kandidaten te selecteren. 
 

ONKOSTEN 

De seminaries zijn in principe residentieel. Iedere deelnemer buiten Defensie wordt gevraagd om 

vóór het begin van de sessie een eenmalige bijdrage voor de kosten te betalen. Voor de 

veertiende sessie bedraagt deze bijdrage 950 €. De seminaries vinden plaats in de Campus 

Renaissance. De vervoerskosten zijn volledig ten laste van de deelnemers. De mogelijke onkosten 

gedurende de bezoeken vallen ook ten laste van de deelnemers. 

 

TAALGEBRUIK 

Tijdens de discussies spreekt iedereen zijn eigen taal (Nederlands of Frans), zonder vertaling. 

Sommige lezingen worden in het Engels gegeven. Daarom is een meer dan passieve kennis van 

deze talen noodzakelijk. 

 

INLICHTINGEN EN VRAGEN 

 

Deze informatie vindt u ook op de website van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie: 
http://www.khid.be. Voor meer inlichtingen kan u steeds terecht bij Luitenant-kolonel 

stafbrevethouder Christophe de HEMPTINNE, cursusdirecteur Departement Hoge Studies van 

Defensie. U kunt hem bereiken op het telefoonnummer 02/441.44.64 of per e-mail : IRSD-HSD-

DL@mil.be. 
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