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‘Internationale operaties en militaire samenwerking binnen de Benelux :
Kans of bedreiging van de soevereiniteit ?’
BELGISCHE SENAAT, PALEIS DER NATIE, 1009 BRUSSEL

Programma
Voorzitster : mevrouw Maya Detiège
12.30 - 13.00 : welkomstreceptie aangeboden door mevrouw Christine Defraigne, voorzitster van de
Senaat
13.00 - 13.05 : welkomstwoord door mevrouw Christine Defraigne, voorzitster van de Senaat, en inleiding
door mevrouw Maya Detiège, voorzitster van het Beneluxparlement
13.05 - 13.20 : toespraak door de heer Raimonds Vējonis, minister van Defensie van Letland en voorzitter
van de Raad van ministers van de EU
13.20 - 14.20 : Internationale operaties en democratische controle
Covoorzitter : de heer Marc Hendrickx, voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
van het Beneluxparlement
13.20 - 13.40 : toespraak door de voormalige secretaris-generaal van de NAVO, de heer Willy Claes
13.40 - 13.50 : toespraak door mevrouw Margriet Drent (Clingendael Instituut) over de ‘militaire
samenwerking binnen de Benelux Unie : sterkten en zwakten bij het opzetten van internationale
operaties’
13.50 - 14.20 : toespraak door Kolonel Stafbrevethouder Didier Polomé, officier operaties van de
Luchtcomponent (Belgische Krijgsmacht) en Kapitein-ter-Zee Sim Schot (Nederlandse Koninklijke Marine)
over ‘operationele samenwerking en aspecten van soevereiniteit in het licht van internationale operaties’
(praktijkvoorbeeld ‘Air Defence’ samenwerking en ‘operatie Atalanta’)
14.20 - 16.00 : Internationale operaties en knelpunten aangaande de parlementaire controle
Covoorzitter : de heer Marc Hendrickx, voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
van het Beneluxparlement
14.20 - 15.00 : knelpunten aangaande de parlementaire controle op de inzet en het functioneren van
multinationale militaire operaties – Mogelijkheden tot verbetering - De visie van de nationale
parlementen (sprekers van de commissies Defensie van de drie landen)
15.00 - 16.00 : parlementaire gedachtewisseling (moderator : de heer Joost Taverne, voorzitter van de
commissie voor de Grensoverschrijdende Samenwerking)
16.00 - 16.15 : koffiepauze

16.15 - 17.15 : Rondetafel over militaire samenwerking en de grenzen van de soevereiniteit
Covoorzitter : de heer Joost Taverne, voorzitter van de commissie voor de Grensoverschrijdende
Samenwerking van het Beneluxparlement
▪

▪
▪

Politiek debat met drie gerichte vragen rond het commando van internationale operaties en
soevereiniteit, bijgewoond door de heer Raimonds Vējonis, minister van Defensie (Letland) en
voorzitter van de Raad van ministers van de EU
Conclusies door de heer Steven Vandeput, minister van Defensie van België
Afscheidswoord door de voorzitster van het Beneluxparlement

__________

