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Betreft Adviesaanvraag inzake de geopolitieke rol van Turkije

Geachte heer De Hoop Scheffer,

Mede namens de minister van Defensie leg ik de volgende adviesaanvraag aan u
voor.

Het geopolitieke krachtenveld is sterk in verandering. De stabiliteit in landen aan
de randen van Europa staat met enige regelmaat onder druk. Dc geopolitieke
dynamiek vergroot de noodzaak voor Europese landen om, ook gezamenhijk, alert
te zijn om hun belangen te verzekeren. Dc onderlinge samenwerking binnen de
NAVO en de EU is daarbij van groot belang.

Turkije is een bondgenoot in de NAVO en een partner van betekenis voor de EU.
Het land is strategisch gelegen, een handelspartner en een belangrijke schakel
voor samenwerking op het terrein van migratie en de strijd tegen het terrorisme.
Er voltrekken zich veranderingen in de binnenlandse en buitenlandse politick van
Turkije, zoals uiteengezet in het werkprogramma 2020-2022. Deze komen ook
met regelmaat aan de orde tijdens reguliere overleggen met de Tweede Kamer.

Om deze redenen is een gedegen beeld wenselijk van de huidige en toekomstige
geopolitieke rol van Turkije en is er behoefte aan een analyse van de mogelijke
consequenties voor de NAVO en de EU. Hiertoe dient zich een aantal vragen aan:

1) Welke binnenlandse, buitenlandse en economische factoren en ontwikkelingen
dienen meegenomen te worden in het duiden van (de veranderingen in) de
geopolitieke belangen, de rol en het daaruit voortvloeiende buitenland- en
veiligheidsbeleid van Turkije?

2) Wat zijn de verwachtingen voor het buitenland- en veiligheidsbeleid van Turkije
op een termijn van vijf tot tien jaar? Wat zijn de mogelijke gevolgen van de
geopolitieke rol van Turkije voor de Nederlandse belangen, het NAVO
bondgenootschap en de EU?

3) Wat is het handelingsperspectief van Nederland, bilateraal en in EU en NAVO
verband? Wat zijn mogelijke beleidskeuzes op de korte en de langere termijn?
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Uw advies met betrekking tot bovenstaande vraagstukken zie 1k met
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