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6-11 Missie in Kunduz afgerond
Nederland leverde vanaf 2011 in Kunduz een bijdrage aan
het versterken en opbouwen van het Afghaanse civiele
politieapparaat. De missie is begin juli afgerond. Een
terugblik: wat heeft Nederland voor de Afghanen kunnen
betekenen?

We noemen ze Marechaussee
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Kort geleden beëindigde de CDS samen met de minister van Defensie de politietrainingsmissie in Kunduz, Afghanistan. In dit KMarMagazine vindt u een uitgebreid artikel over wat
we daar voor de Afghanen achterlaten. Ik heb zelf ook in Afghanistan gediend en daarnaast
vier keer de politietrainingsmissie bezocht. Ik heb met eigen ogen kunnen zien dat ‘onze’
bijdrage er toe doet. Onze bijdrage als Nederland voor Afghanistan, maar ook onze bijdrage
als Koninklijke Marechaussee binnen de missie. Hoewel het een teamprestatie van verschillende partijen was, durf ik best te zeggen dat wij onmisbaar waren.
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12-13 Vizier op kinderontvoeringen
Bijna driehonderd kinderen waren in 2012 betrokken
bij een kinderontvoering. De KMar kan als grensbewaker
op luchthavens, maar ook bij MTV-controles een belangrijke bijdrage leveren om het aantal kinderontvoeringen
terug te dringen.
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In totaal brachten ruim een half miljoen mensen een
bezoek aan Volkel en Den Helder tijdens de open dagen
van de luchtmacht en de marine. Het is een taak van
de KMar om deze evenementen in goede banen te
leiden.

Afghanistan is een land met een lange geschiedenis van onrust. Een land in opbouw. Het is in
Kunduz geen ‘oorlog’ meer, maar het is er ook beslist niet zo veilig als hier in Nederland. Het
is iets er tussenin, zoals op veel plaatsen in de wereld. Om een land in die situatie verder te
helpen, zijn mensen nodig die militair genoeg zijn om robuust te kunnen optreden en
politie genoeg om duurzame veiligheid in een samenleving te brengen. Wij zijn in Nederland
in de gelukkige positie dat we die mensen hebben. We noemen ze Marechaussee.
Onze Nederlandse bijdrage maakt in landen als Afghanistan het verschil voor het lokale
bestuur, de lokale politiecollega’s en voor de gewone mensen op straat. Dat helpt de Afghanen verder, maar ons als Nederlanders ook. De BV Nederland heeft behoefte aan een stabiele
en veilige wereld. We doen het voor hen, maar het is ook wel degelijk in ons eigen belang.
De politiemissie in Kunduz was voor de Marechaussee de grootste tot nu toe. Dat ging niet
vanzelf, vooral niet omdat het werk in Nederland gewoon doorging. Veiligheid komt niet
vanzelf, maar verdwijnt helaas wel vanzelf als je geen grensbewakers, beveiligers en opsporingsambtenaren inzet. Dat we in staat zijn geweest om in Afghanistan het verschil te maken,
terwijl we dat in Nederland óók moesten blijven doen is vooral te danken aan het verantwoordelijkheidsgevoel, de loyaliteit en het harde werken van onze collega’s. Dat mag best
eens wat vaker gezegd worden.

Ik wens u veel leesplezier,
Luitenant-generaal dr. Hans Leijtens
Commandant Koninklijke Marechaussee
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Kunduz: een terugblik
Een Afghaanse agent laat trots zijn behaalde
Advanced Police Training Course (APTC) certificaat zien. In totaal hebben 385 Afghaanse
politieagenten de opleiding van tien weken
succesvol afgerond.
Foto: sergeant Eva Klijn (AVDD)
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KMarkort

ECID gaat naar Bangladesh

Commando EUROGENDFOR
overgedragen

Twee medewerkers van het bureau Trainingen van het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID) verzorgen sinds
eind juli in Bangladesh documenttrainingen op het niveau DOC 1.
Ze trainen zestig immigratiemedewerkers van de Bangladesh Police
Immigration op de nationale luchthaven Hazrat Shahjalal International Airport in Dhaka.

Kolonel Kees Kuijs heeft het commando over de European Gendarmerie Force (EUROGENDFOR) overgedragen aan kolonel Francisco
Esteban Perez van de Spaanse Guardia Civil. De ceremoniële
plechtigheid vond plaats op het hoofdkwartier van EUROGENDFOR
in Vicenza, Italië. Voor zijn bijdrage aan de internationale rechtsopbouw en stabiliteit ontving Kuijs het Ereteken voor Verdienste,
uitgereikt door secretaris-generaal Erik Akerboom.
Elke lidstaat van EUROGENDFOR levert, volgens een roulatieschema,
de commandant voor de duur van twee jaar. Het commando was van
medio 2011 tot medio 2013 in handen van Nederland. Onder andere
secretaris-generaal Erik Akerboom en voormalige EUROGENDFORcommandanten woonden de overdrachtsceremonie bij. Het Trompetterkorps van de KMar verzorgde de muziek.

KMar-veteranen bij defilé
Een bonte stoet van oud-strijders en actief dienende militairen
presenteerde zich tijdens de negende editie van de Nederlandse
Veteranendag. Koning Willem-Alexander nam daarbij voor de
eerste keer in zijn rol als staatshoofd het traditionele defilé af.
Ook KMar-veteranen liepen mee.
De dag begon met een officieel gedeelte voor genodigden in de
Ridderzaal. Premier Mark Rutte prees daar de Nederlandse troepen.
Aansluitend sprak minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert
een select gezelschap militairen op het Binnenhof toe. Hier kregen
zeventig militairen hun Herinneringsmedaille Vredesoperatie uitgereikt. De meeste veteranen zijn recent teruggekeerd uit onder meer
Afghanistan, Kosovo en Zuid-Soedan.
Boeven vangen
Het was dit jaar dolle pret in de kidscorner op het Malieveld. Met hulp
van de collega’s van IBT konden kinderen die dat wilden voor één keer
zelf boeven vangen. Alle ingrediënten waren daarvoor aanwezig:
mini-veiligheidsvesten, minikoppels en zelfs
een volledig
uitgerust minimarechauseevoertuig. Het bleek
een grote hit:
de collega’s van
IBT konden de
drukte nauwelijks
aan.
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SG opent CIMIN-meeting

Genderteam PTG5 zamelt
goederen in
Tegen het einde van de politietrainingsmissie heeft het genderteam
van PTG5 een inzamelingsactie van gebruiksgoederen gehouden.
Het team, bestaande uit wachtmeester Nicky Koster, opperwachtmeester Suzanne ter Meulen, opperwachtmeester Mio Catana en
sergeant ziekenverpleger Irene Karstel, heeft zich gedurende de
missie ingezet om de positie van vrouwelijke agenten te bevorderen. Ze hebben ook diverse trainingen voor vrouwelijke agenten
verzorgd.
Binnen de eenheid zijn allerhande goederen, zoals speelgoed, waterkokers, ballen en verzorgingsartikelen ingezameld bestemd voor de
allerarmsten in Kunduz. De gebruiksgoederen zijn overgedragen op
het Khawar Radio & TV Network alwaar een tiental vrouwen met hun
kinderen de spullen in ontvangst namen. Vanuit Information Operations
zijn ook aanvullende goederen, waaronder kinderkleding en -schoeisel, pannen, dekens en speelgoed meegegeven. De resterende spullen
worden verdeeld onder hulpbehoevenden.
Een groot artikel, waarin wordt teruggeblikt op de politietrainingsmissie, begint op pagina 6.

Het verzoek voor de trainingen komt van het United Nations Development
Programme. De Koninklijke Marechaussee heeft op het gebied van
documentexpertise internationaal een goede naam opgebouwd.
Hierdoor willen veel landen hun grenswachters en diplomatiek
personeel door het ECID laten trainen. Bij het beoordelen van trainingsverzoeken wordt steeds afgewogen wat het belang is voor
Nederland in het bijzonder en Europa in bredere zin. Eerder verzorgde
het ECID trainingen in onder andere Bulgarije, Ghana, Indonesië,
Kenia, Libanon, Moldavië en Turkije.

Opening wijkbureaus district Zuid
Op drie militaire complexen in district Zuid heeft de KMar nieuwe
wijkbureaus geopend. De bureaus zijn gevestigd op de Ruyter van
Steveninckkazerne in Oirschot, de vliegbasis Volkel en de vliegbasis
Woensdrecht. De opening werd op alle locaties tegelijk verricht
door naamborden van het wijkbureau te onthullen of te overhandigen.
Met de wijkbureaus op de militaire complexen is de KMar onder andere
makkelijker bereikbaar, is het mogelijk om het contact met de militair
verder te verbeteren en de positie van de wijkopperwachtmeester te
verstevigen. Bij de inrichting van de wijkbureaus is een verbetering in
de intake en service meegenomen. Het is nu mogelijk om aangiftes en
meldingen zowel persoonlijk in te dienen als op het toekomstige
landelijk telefoonnummer 0800-1814. Ook wordt het spoedig mogelijk
om digitaal aangifte te doen.

Secretaris-generaal Erik Akerboom heeft in het Italiaanse Vicenza
onlangs een CIMIN-meeting geopend en bijgewoond. Het Comité
InterMInistériel de haut Niveau is het bestuursorgaan van de
samenwerkende Europese gendarmeriekorpsen, EUROGENDFOR.
Nederland is dit jaar voorzitter van de CIMIN.
In zijn speech benadrukte Akerboom dat wat EUROGENDOR te bieden
heeft, uniek is. Troepen van de partnerlanden die ingezet worden
onder de EUROGENDFOR-vlag zijn snel inzetbaar, kunnen werken
onder militair én civiel gezag en kunnen dat ook in moeilijke omstandigheden. Het is daarmee voor de internationale gemeenschap een
uniek middel om veiligheid en gerechtigheid te brengen in gebieden
waar het lang niet veilig is geweest. In de CIMIN-meeting bespraken
de generaals van de Europese gendarmeriekorpsen onder andere de
voortgang van de doelen tijdens het Nederlandse voorzitterschap.

Veteranendag Marechaussee
KMar verovert Rugby-plate
De KMar heeft tijdens het jaarlijkse nationaal militair kampioenschap Rugby, ook wel de Warriorscup genoemd, een knappe
prestatie geleverd. In een poule van zes teams die de eerste wedstrijd verloren, bleek de KMar uiteindelijk het sterkste en nam het
de plate mee naar huis.
Slechts een keer eerder had de KMar een team op het veld gebracht.
Het streven was dit jaar deel te nemen met een algemeen KMar-team.
Het resulteerde in een team met leden van 16 jaar oud en net aangenomen bij de KMar tot 50+.

De veertiende Veteranendag Koninklijke Marechaussee wordt dit
jaar op vrijdag 4 oktober op de Koning Willem III-kazerne in
Apeldoorn gehouden. Behalve het actief dienend KMar-personeel
met vredesmissie-ervaring zijn ook de postactieve KMar-veteranen
en oudgedienden van het Korps Politietroepen en het Korps
Militaire Politie uitgenodigd.
Tijdens de dag kunnen de veteranen ervaringen met elkaar uitwisselen
onder het genot van een hapje en een drankje. Ook geeft het Trompetterkorps een optreden en zal er een static-show. In de ochtend is de
kranslegging voor de gevallen en overleden veteranen, voor de hoofdingang van de kazerne bij het monument.
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Politietrainingsmissie Kunduz succesvol afgerond

KMar laat Afghanen
bijzondere erfenis achter

Hij blijft zijn werk met trots
uitvoeren. Voor de veiligheid van
de Afghaanse burgers en het land.
Politietrainer Abdullah Shariffi
Jaweed heeft het volste vertrouwen
in de toekomst. Met de afronding
van de politietrainingsmissie in
Kunduz voelt Jaweed zich één van
de uitverkorenen die het werk van
de KMar mag voortzetten. Wat
heeft Nederland voor de Afghanen
kunnen betekenen? >>
Tekst: tweede luitenant Johanna van Waardenberg
Foto’s: sergeant Eva Klijn (AVDD)
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‘We willen iets achterlaten waarop de Afghaanse
		 politietrainers kunnen terugvallen’

Agenten leren in de
praktijk, onder andere
door middel van
patrouilles, hoe zij het
beste hun werkzaamheden kunnen
uitvoeren.

Met drukke handgebaren spreekt Abdullah op het regionale trainingscentrum (RTC) in Kunduz tot zijn achtkoppige cursistengroep. Hij oefent met de Afghaanse politieagenten de ceremonie van de volgende dag. Na tien weken
intensief trainen ontvangen zij hun Advanced Police Training
Course (APTC) certificaat. Met deze laatste diplomauitreiking tijdens de Nederlandse politietrainingsmissie sluit
Defensie een periode af waarin zij de civiele politie van de
provincie Kunduz heeft ondersteund. “Nederland heeft op
vele fronten bijzondere resultaten geboekt”, vertelt senior
Police Advisor luitenant-kolonel Ron van Herk van de vijfde
en tevens laatste Police Training Group (PTG5). “We hebben
niet alleen ruim zevenhonderd lokale agenten getraind,
maar ook opleidingstrajecten en lesmateriaal ontwikkeld.
Inmiddels is er een stevige basis gecreëerd waarmee de
Afghanen nu verder kunnen.”

Professionalisering
De totstandkoming van het positieve eindresultaat is niet
zomaar komen aanwaaien. Sinds de start van de Nederlandse missie in 2011 zijn de KMar-politietrainers van de
verschillende PTG-lichtingen druk bezig geweest met

verschillende opleidingstrajecten. De Initial Police Training
Course (IPTC), Advanced Police Training Course (APTC) en de
cursus voor de Afghan Training and Mentoring Teams (ATMT)
zijn hierin de belangrijkste trainingspijlers (zie kader
Feiten en cijfers). Met de op maat ontwikkelde opleidingen
is het gelukt om het werk van de huidige Afghaanse
politieagenten naar een hoger niveau te tillen, maar ook
om een bruikbaar concept achter te laten. “De AUP (Afghan
Uniformed Police) heeft een professionele inhaalslag
gemaakt. De agenten beschikken inmiddels over de juiste
kennis en vaardigheden. Maar los daarvan kunnen de
Afghanen nu ook zelfstandig op een goede wijze andere
agenten opleiden”, vertelt Van Herk.
De positieve resultaten van de politietrainingsmissie in
Kunduz zijn op diverse vlakken zichtbaar. Eén van de
belangrijkste ontwikkelingen is het vertrouwen dat de
burgers hebben gekregen in de agenten. KMar-politietrainer wachtmeester Georgette Onderdelinden heeft dit
ook ervaren tijdens de voetpatrouilles. “Op straat merk je
dat inwoners het op prijs stellen dat de agenten met hen in
gesprek gaan. Ze beseffen steeds meer dat de politie hun

veiligheid waarborgt. Hierdoor vertellen ze vaker wat er in
de stad speelt en kunnen eventuele dreigingen aangepakt
worden”, vertelt ze. Het toepassen van het zogenoemde
Community Policing is voor de Afghaanse agenten een nieuw
fenomeen. Van Herk: “Voor de start van de politietrainingsmissie vonden de werkzaamheden vooral achter de
muren van het politiebureau plaats en op checkpoints. Maar
nu kent men ook de voordelen van het werken in het
gehele operatiegebied.”
Ook het genderprogramma (zie ook pagina 4) van de
missie heeft de nodige resultaten geboekt. Het belang en
de inzet van vrouwelijke agenten is door de Nederlandse
politietrainingsmissie onder de aandacht gebracht. “De
AUP in Kunduz had voor de start van de missie slechts een
aantal vrouwen in dienst, maar die werden niet effectief
ingezet. We hebben deze groep opgeleid en voorzien van
correcte tenues. Hoewel het lastig blijft om in een land als
Afghanistan dit compleet door te voeren, is het wel gelukt
om een begin te maken”, vertelt police advisior en liaison
majoor Mario Huis in ‘t veld.

Teruglezen
Om na vertrek de Afghanen niet met lege handen achter
te laten heeft de laatste PTG een speciale syllabus ontwikkeld. Wachtmeester-1 Ramon Tromp is Integrale
Beroepsvaardigheidstrainer (IBT) en heeft zich de laatste
weken van de politietrainingsmissie hiermee bezig
gehouden. “We willen iets achterlaten waarop de Afghaanse politietrainers kunnen terugvallen. Zo is het idee ontstaan van een IBT-handboek”, vertelt hij. In de syllabus
staan de verschillende politievaardigheden stapsgewijs
beschreven. De mentoren kunnen het boek gebruiken
voor het lesgeven, maar ook om hun eigen kennis bij te
houden. Daarnaast zijn er tijdens de vorige PTG-lichting
instructiekaarten uitgedeeld aan de agenten. Hierop staan
regels die onder andere betrekking hebben op fouilleren,
handelingen bij arrestaties en het verlenen van eerste
hulp. De lokale agenten dragen deze inmiddels op de man.
Om het opleidingsproces en met name het belang van de
Afghaanse politietrainers te benadrukken zijn commandant PTG5 kolonel Marc Brinkman en overste Van Herk
afgereisd naar Kabul. Zij overhandigden de nieuwe
syllabus aan KMar-collega’s die werkzaamheden zijn bij de
NATO Training Mission Afghanistan (NTM-A). Vanaf deze plek
wordt het proces gestart om het IBT-handboek als officieel
leermiddel doorgevoerd te krijgen. “Het is belangrijk dat
ook na ons vertrek de trainers hun werk blijven voortzetten
en niet weer teruggeplaatst worden als politieagent. Met
het achtergebleven lesmateriaal en de opgedane kennis en
vaardigheden kunnen de trainers op professionele wijze
meer agenten opleiden”, zegt Tromp. >>
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Feiten en cijfers
De politietrainingsmissie in Kunduz start in 2011. Nederland levert een
bijdrage aan het versterken van het Afghaanse civiele politieapparaat en de
verdere opbouw van het justitiële systeem. Het ministerie van Defensie,
Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie houden zich op verschillende
fronten bezig met de missie. Binnen de krijgsmacht vindt ook een taakverdeling plaats. De luchtmacht, landmacht en het Korps Mariniers hebben
onder andere als taak de missie veilig te laten verlopen en zorgen ervoor dat
de missie uitvoerbaar blijft. De KMar is in dit plaatje onder andere verantwoordelijk voor het trainen van Afghaanse agenten. Het KMar-personeel
heeft zelfstandig cursussen ontworpen en meegewerkt aan het ontwikkelen
van opleidingen.
• Initial Police Training Course (IPTC) is een theoretische/praktische basisopleiding waarbij agenten de standaard vaardigheden leren. Gebruik van
een vuurwapen, boeien, fouilleren en andere principes worden met de
cursisten doorgenomen. Ruim 400 Afghaanse politieagenten volgden
tijdens de politietrainingsmissie deze achtweekse opleiding.
• Advanced Police Training Course (APTC) is een vervolgcursus van de IPTC.
Agenten leren in de praktijk, onder andere door middel van patrouilles,
hoe zij het beste hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Aan bod komt
ook Community Policing, het in contact komen met burgers. In totaal
hebben 385 Afghaanse politieagenten de opleiding van tien weken
succesvol afgerond.
• Afghan Training and Mentoring Teams (ATMT) is het train-de-trainer concept.
De Afghaanse trainers leren andere trainers hoe zij het beste hun kennis en
vaardigheden kunnen overbrengen. 8 Afghaanse mentoren hebben deze
opleiding, onder toeziend oog van Nederlandse politietrainers, afgerond.
• Ruim 30 vrouwen hebben tijdens de politietrainingsmissie een opleiding
gevolgd.
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‘Lesmateriaal is voor ons goud waard’
Majoor Mohammed Sadiq, hoofd Training en Educatie van de AUP, is
sinds het begin van de politietrainingsmissie betrokken geweest bij het
opleiden van Afghaanse politieagenten. Hij is verantwoordelijk voor de
planning van de opleidingen en houdt als kwaliteitsbeheerder in de gaten
of de deelnemers alle lessen volgen en op tijd hun opfriscursussen doen.
“Nederland heeft een historische bijdrage geleverd aan de professionele
ontwikkeling van Afghaanse politieagenten. We hebben veel van de trainers
geleerd. De politietrainingsmissie in Kunduz is zeer nuttig geweest. Ruim
zeventig procent van de AUP in Kunduz heeft door middel van de missie een
opleiding gevolgd. De cursisten zijn zeer positief over de aangeboden lessen.
Tijdens evaluatiemomenten hoor ik veel positieve geluiden. De agenten
vertellen dat ze in de praktijk vaak gebruik maken van de aangeleerde
vaardigheden. Dit bewijst de kwaliteit van de trainingen.

Eén van de belangrijkste
ontwikkelingen is het
vertrouwen dat de
burgers hebben gekregen
in de agenten.
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Het individu
De Nederlandse politietrainingsmissie heeft volgens
majoor Huis in ‘t veld niet alleen resultaten behaald in de
ontwikkeling van veiligheid en orde, maar ook met name
voor het individu. “Als we naar het complete plaatje kijken
kunnen we met cijfers laten zien wat we bereikt hebben,
maar hierdoor missen we een belangrijk punt”, vertelt hij.

We hebben sinds de eerste PTG in 2011 opmerkelijke vooruitgang geboekt.
Inmiddels zitten we in een fase dat onze eigen politietrainers de lokale
agenten opleiden. Ik ben enorm trots op de behaalde resultaten. Als verrassing hebben de Nederlanders een speciale mentorsyllabus ontwikkeld voor
de Afghaanse politietrainers. Met de instructiekaarten erbij laten de Nederlanders iets kostbaar achter. Dat lesmateriaal is voor ons goud waard. De
instructeurs kunnen dit gebruiken tijdens hun lessen, maar ook om hun
kennis op peil te houden.
“Onze missie hier heeft vooral voor het individu veel
betekend. We hebben gezorgd voor een stukje persoonlijke ontwikkeling. Zo zijn er vanuit het ministerie van
Buitenlandse Zaken taalprojecten ontwikkeld, die gewoon
doorgaan na ons vertrek. Het leren lezen en schrijven zorgt
ervoor dat de cursisten erkenning en zelfvertrouwen
krijgen. Het is dan vanzelfsprekender dat ook hun kinde-

ren zich verder ontwikkelen. Uiteindelijk heeft de Nederlandse politietrainingsmissie op diverse vlakken een
verschil weten te maken. Of het nu een stukje professionalisering is of bewustwording. De opleiding van de aup
in Kunduz kan dienen als rolmodel voor de rest van
Afghanistan. We kunnen dan ook zeggen dat onze missie
op dat vlak dus geslaagd is”, aldus Huis in ‘t veld. <

Ik neem met pijn in mijn hart afscheid van de Nederlanders. Het was een
leerzame tijd met veel wederzijds respect. Dit is een belangrijke basis geweest
voor onze samenwerking. Nu is het aan ons om de openbare orde en
veiligheid te handhaven en de professionalisering door te zetten. We weten
inmiddels hoe we dit voor elkaar krijgen. Mijn dank is dan ook groot.”
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Grensbewakers extra alert op kinderontvoeringen

‘Is dat uw kind?’
“Waar is de vader of moeder? Welke achternaam heeft het kind? Wie heeft het
gezag? Hoe gedraagt het kind zich?” Eerste luitenant Lambert Verver is hoofd
Doorlaatpost op Schiphol. Hij somt enkele vragen op die grensbewaker zichzelf
kan stellen om er achter te komen of een minderjarige zonder toestemming van
beide ouders wordt meegenomen naar een ander land. Op dat moment is er
namelijk sprake van een poging tot kinderontvoering.
Tekst: Robert den Hartog
Foto: Wim Salis (AVDD)
Grensbewakers op Schiphol hebben eind juni al drie
kinderen weten te behoeden voor een ontvoering naar het
buitenland. Omdat het Centrum Internationale Kinderontvoeringen (zie kader Centrum IKO) vorig jaar 175
meldingen van kinderontvoeringen ontving, zijn de
grenswachters dit jaar extra waakzaam. Want juist op de
luchthavens, maar ook bij MTV-controles, kan de KMar
namelijk een belangrijke bijdrage leveren om het aantal
kinderontvoeringen terug te dringen.

van het Operationeel Platform Lucht. De Bra schreef een
nota waarin hij de problematiek rondom kinderontvoeringen aanhangig maakte. Ook bracht hij namens het platform advies uit over hoe de KMar, in haar rol als laatste of
eerste halte voor uit- of inreis, haar steentje kan bijdragen
in het voorkomen dat al dan niet alleenreizende minderjarigen zonder toestemming van het ouderlijk gezag
reizen.

Kapitein Ron de Bra is taakveldcoördinator Vreemdelingenzaken binnen het district Schiphol en maakt deel uit

“In de Schengengrenscode is opgenomen dat minderjarigen een groep reizigers vormt, waaraan de grenswachter bijzondere aandacht moet besteden”, leg De Bra
uit. “Als een minderjarige alleen reist, kan de grenswachter
onderzoeken of het kind niet tegen de wil van de gezaghebbenden het land verlaat. Wanneer een minderjarige
met volwassenen reist moet de grenswachter natrekken of
de begeleiders ook echt het gezag hebben. Extra aandacht
gaat uit naar de minderjarige die slechts door één volwassene wordt begeleid.”

Centrum IKO
Een belangrijke partner voor de KMar in de strijd tegen kinderontvoering is
het Centrum Internationale Kinderontvoeringen (CIKO). Deze door het
ministerie van Veiligheid en Justitie gefinancierde organisatie is in 2006
opgericht en helpt gezaghebbenden voorafgaand en tijdens kinderontvoeringen. Ook bemiddelen ze tussen ouders en ontvangen ze meldingen van en
vermoedens tot kinderontvoeringen uit de eerste hand, de vader of moeder.
Het CIKO meldt verdachte situaties rechtstreeks aan de KMar en de KMar kan
belangrijke informatie en advies halen bij het CIKO. Beide partijen weten
elkaar blindelings te vinden.
Het CIKO verzorgt momenteel op verzoek en samen met het Landelijk
Opleidings- en Kenniscentrum KMar een viertal masterclass Kinderontvoeringen op de grote Nederlandse luchthavens. Tijdens de masterclasses wordt
het kennisniveau en de alertheid van de collega’s getraind en vergroot.
Juridische procedures, praktijkvoorbeelden, indicatoren, vooroordelen en
handelswijzen staan daarbij centraal.
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Extra aandacht

‘Gezins- en gezagssituatie
moeten snel duidelijk zijn’
Grensbewakers moeten volgens De Bra extra alert zijn
wanneer een kind met maar één begeleider aan de paspoortbalie verschijnt. Zeker wanneer het vermoeden
bestaat dat de minderjarige onwettig is onttrokken aan

het ouderlijk gezag. Bewustwording bij de grensbewakers
is daarom een belangrijk aandachtspunt. Maar ook een
duidelijke en snelle signalering in opsporingsregisters aan
de hand van een interne of externe melding of een Amber
Alert kunnen een kinderontvoering voorkomen. De Bra:
“De tijdsfactor is erg belangrijk. Als je te lang wacht, kan
het kind de grens al over zijn.”

Onbegrip
De vragen en extra aandacht die de grensbewakers aan
minderjarigen besteden leidt soms ook tot onbegrip bij de
reizigers. ‘Ik weet toch wel wie mijn kind is’, is een vaak
gehoord antwoord. Verver: “Het is daarom belangrijk dat
ook ouders bewust zijn dat als ze alleen reizen met een
minderjarige ze dit soort vragen kunnen krijgen. Een kind
dat met de buren mee gaat op vakantie: is er toestemming
van die ouders? In Nederland is het in tegenstelling tot
andere landen nog niet wettelijk verplicht om een toestemmingsformulier van de vader of moeder te hebben, maar
als de papieren in orde zijn (zie kader Alles in orde?), is er
niets aan de hand.”
Het is daarentegen vaak een gepuzzel als mensen geen
toestemmingsformulier bij zich hebben of er twijfel
ontstaat bij de grensbewaker. Verver: “Reizigers gaan er
altijd vanuit dat wij alles kunnen controleren. Dat is niet
zo. We kunnen in de Gemeentelijke Basis Administratie
kijken, maar hoe actueel is die informatie. En wat zeggen
die gegevens over een situatie? Je moet ook voorzichtig

Alles in orde?
Documentatie over het ouderlijk gezag zorgt voor een vlottere grenspassage.
Reizigers wordt geadviseerd om de volgende documenten mee te nemen:
een verklaring toestemming voor vakantie van de andere ouder (te downloaden op de internetpagina van de KMar, onder het kopje service, reizen met
kinderen), een recent uittreksel gezagsregister, een recent uittreksel GBA, een
kopie van paspoort van toestemminggevende ouder, een eventuele uitspraak
met betrekking tot gezag en omgang en indien van toepassing het ouderschapsplan en eventueel een geboorteakte.

zijn met het bellen van de ‘partner’? Is die persoon wel wie
hij zegt dat hij is? De grensbewakers staan daarbij ook nog
eens onder flinke tijdsdruk. Houd je iemand op met de
kans dat hij of zij het vliegtuig mist?”
Gezins- en gezagssituatie moeten voor de grensbewaker
dus snel duidelijk zijn. Op dat terrein is er behalve het
gebruik van de toestemmingsformulieren volgens De Bra
en Verver nog wel wat te winnen. Momenteel is de KMar
bezig om toegang tot het nieuwe Centraal Gezagsregister
van rechtbanken te krijgen. “Daarin staan alle gezagszaken
die afwijken van de standaard. We kunnen dan meteen
zien of een vader 100% gezag heeft, een kind buiten een
huwelijk is geboren en de vader het kind heeft erkend
heeft, of als een kind deels of geheel onder toezicht staat
van een jeugdzorginstelling staat. We kunnen dan nog
sneller ingrijpen.”

In de Schengengrenscode staat dat minderjarigen een groep
reizigers vormt, waaraan
de KMar bijzondere aandacht moet besteden.
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KMar paraat tijdens open dagen Defensie

‘Ervaring leert dat deze
dagen prima verlopen’
Op de open dagen van Defensie komen jaarlijks enorme aantallen bezoekers af. Dit
jaar was het de beurt aan de jubilerende luchtmacht (100 jaar) en de marine (525 jaar)
om hun deuren open te stellen voor het publiek. In totaal brachten ruim een half
miljoen mensen een bezoek aan Volkel en Den Helder. Ook KMarMagazine ging op
pad en bekeek hoe de KMar tijdens de luchtmachtdagen (pagina 14 en 15) en Sail/
marinedagen (pagina 16 en 17) de veiligheid van de bezoekers waarborgde.
Tekst: Robert den Hartog
Foto’s: sergeant-1 Dave de Vaal en sergeant-majoor Sjoerd Hilckmann (AVDD)
“We proberen zo min mogelijk te genieten van alles wat
er in de lucht gebeurt”, antwoordt wachtmeester Kevin
Janssen van de brigade Brabant-Noord/Limburg-Noord
(BN/LN). Terwijl het merendeel van het toegestroomde
publiek zich vergaapt aan de luchtshows is het de taak
van hem en marechaussee der derde klasse Judith
Bobbert om juist op andere zaken te letten. Het koppel
surveilleert te voet over een deel van het ruim twee
kilometer lange publiekterrein. Met een tactische blik
speuren ze de mensenmassa af.
Janssen en Bobbert zijn een van de vele koppels die zich
tijdens de luchtmachtdagen tussen het publiek begeven.
Ze staan net als de collega’s op de fiets via een oortje in
contact met een van de twee commandoposten. Op verzoek gaan ze zo snel mogelijk ter plaatse. “Activisten,
bezoekers met gezichtsbedekking, nepwapens, vermiste
kinderen maar ook zakkenrollers. We letten op alles en zijn
continu aan het profilen”, legt Bobbert uit. “Zien we iets
dat niet in de haak is, dan treden we op en handelen we de
zaak af. Uiteraard zijn we ook aanspreekpunt voor mensen
met vragen.”

Achter de schermen
Behalve de zichtbare collega’s in het veld is de KMar ook
achter de schermen ruim vertegenwoordigd. Operationeel
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commandant kapitein Bart van Hofwegen van de brigade
BN/LN stuurt alle eenheden op het publieksterrein aan.
“Veel bezoekers, maar ook vliegtuigen. Een crash, brand,
een bommelding, het weer dat omslaat of vechtpartijen.
Je moet er natuurlijk niet aan denken dat er iets misgaat,
maar wij hebben alle noodscenario’s klaar liggen om als
dat nodig is daadkrachtig op te treden en op te schalen
met behulp van de Staf Grootschalig Bijzonder Optreden
(SGBO) in Den Bosch.”
De KMar-inzet tijdens de Luchtmachtdagen is enorm divers
legt Van Hofwegen uit. “Motorrijders die vips begeleiden,
explosievenverkenners met honden, bikers, crossers en
collega’s te voet. Daarnaast hebben we ook opsporingseenheden en tal van rechercheurs paraat. Collega’s van
het DLBE hebben op het terrein een viertal vaste cameraposities ingericht. Er rijdt een cameravoertuig rond en er
vliegt een helikopter boven het terrein. Van al die beelden
kunnen we continu gebruik maken voor onze situational
awareness.”

Taakverdeling
Uiteraard werkt de KMar nauw samen met collega’s van
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
(GHOR), brandweer, luchtmachtbeveiliging en de politie.
De taakverdeling is helder. Van Hofwegen: “Alles wat op
het luchtmachtterrein gebeurt is in eerste instantie
marechausseewerk. Alles in de buitenring om het terrein

‘We letten op alles en zijn
continu aan het profilen’
heen neemt de politie Oost-Brabant voor haar rekening.
Maar mochten we elkaars steun nodig hebben als er iets
ernstigs voorvalt, dan komt dat natuurlijk altijd in orde.”
“We moeten op alles voorbereid zijn”, beaamt ook plaatsvervangend locatiecommandant wachtmeester-1 Raymond
Meijers. Vanuit een commandopost op het terrein stuurt
hij een aantal koppels aan op het veld. “De ervaring leert
dat deze dagen altijd prima verlopen, mede ook door de
goede voorbereiding van de luchtmacht en andere ondersteunende diensten. Maar als alles loopt zoals gepland en dat doet het - dan wordt het gewoon een groot feest.”

Vliegbasis Volkel kreeg
in drie dagen tijd ruim
tweehonderdduizend
mensen op bezoek.
Links: Diverse koppels
surveilleren te voet over
een deel van het ruim
twee kilometer lange
publieksterrein.

Tevreden
Kapitein Pieter Leers was tijdens de Luchtmachtdagen
verantwoordelijk voor de ‘knop’ Ordehandhaving in het
SGBO in Den Bosch. Hij blikt tevreden terug: “De collega’s
van Mobiliteit hadden het erg druk met de begeleiding van
het verkeer en de vips, waaronder de minister. De ordehandhavers leverden naast hun reguliere werk een belangrijke rol in het hereniging van ouders met hun zoekgeraakte kinderen. Maar het belangrijkste resultaat dat de dagen
zonder noemenswaardige incidenten zijn verlopen.” >>
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de cameraposities die de KMar op het terrein in Den
Helder heeft ingericht.”

‘De contacten die de KMar
heeft binnen Defensie
zijn voor ons erg handig’
Van concurrentie tussen de KMar en politie is volgens Den
Heijer en Keller geen enkele sprake. “Gelukkig denken we
allebei vanuit de klant. Die is het belangrijkst, die moet
zich veilig voelen. Wie daarvoor zorgt, zal hem een zorg
zijn. Laten we eerlijk zijn: iemand van wie de portemonnee
is gerold, maakt het niet uit wie hem terug komt brengen.
Je moet het ook niet alleen willen doen, maar goed kijken
welke middelen je allemaal hebt. Zorgen dat je geen
enkele kans onbenut laat door het beste van beiden te
combineren”, aldus beide heren.

De KMar en de politie
werkten in Den Helder
zowel voor als achter de
schermen nauw samen.

De KMar en de politie hebben tijdens Sail/Marinedagen
de krachten gebundeld om het vierdaagse maritieme
evenement in goede banen te leiden. In het verleden
kwam het al vaker voor dat beide partijen gezamenlijk
op het evenemententerrein in de Nieuwe Haven werkten. Dit jaar bemanden blauwe en witte overhemden
ook samen een Staf Grootschalig Bijzonder Optreden
(SGBO) in Alkmaar-Noord. “Je moet het niet alleen
willen doen.”
Majoor Hanno den Heijer van district West en commissaris
Jan Keller van de politie-eenheid Noord-Holland zijn
beiden algemeen commandant van het SGBO. Ze sturen
samen de diverse gemixte ‘SGBO-knoppen’ aan.
De onderlinge samenwerking vinden ze logisch. “In het
verleden onderhielden we contact, maar we topten allebei
niet op. Vanwege de omvang van het gecombineerde
evenement, zowel op civiel als militair terrein, hebben we
dit jaar besloten ook op SGBO-niveau de krachten te
bundelen. De politie dacht er precies zo over”, legt Den
Heijer uit.
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Kijkje in de keuken
Ook op locatie in Den Helder zijn de operationele collega’s
te spreken over de samenwerking. Wachtmeester Yannick
Fleury van de brigade Noord-Holland trekt op de regenachtige vrijdagochtend samen met agent Stijn Louter en
aspirant-agent Tim Post over de Nieuwe Haven. Geen van
allen zijn vreemd van het andere uniform. Alle drie
hebben ze in het verleden wel eens samengewerkt met
collega’s van de andere organisatie. Was het niet op een
vorige editie van de Marinedagen, dan wel tijdens het
reguliere werk.
“Het is en blijft een leuke gelegenheid om in de keuken
van de ander te kijken”, vindt Fleury. Louter en Post zijn
het met hem eens. “Hij (Yannick, red.) weet veel van
militair- en vreemdelingenrecht en wij zijn weer gespecialiseerd op andere vlakken. Je wisselt ervaringen uit,
bespreekt de opleidingen. En dan merk je ook dat wij - op
het uniform na - helemaal niet zoveel verschillen.” Fleury:
“We hebben gelukkig nog niet heel veel te doen gehad,
maar ik heb er alle vertrouwen in dat als het erop aan
komt, we elkaar goed kunnen helpen.” <

Dit jaar werden de
Marinedagen en Sail Den
Helder gecombineerd.
Daarom lagen zowel
oude als nieuwe schepen
aan de kades.

Korte lijntjes
“Ik had me er niet prettig bij gevoeld als we allebei een
SGBO hadden ingericht”, legt Keller uit. “Je verricht dan
dubbel werk.” Het bundelen van kennis en expertise en
het fysiek dichtbij elkaar zitten heeft volgens Keller veel
voordelen. “Korte lijntjes. En dat betekent snel zaken
doen. Het verbetert de communicatie en vergroot de
operationele slagkracht. Je vult elkaar echt aan. Bovendien
leer je van de werkwijzen en je doet contacten op die ook
na dit evenement nog van pas kunnen komen.”
“Neem het pickpocket-team van de politie Amsterdam, dat
werd ingezet naar aanleiding van grootschalige zakkenrollerij bij een evenement het weekend ervoor in de regio.”
Den Heijer geeft een praktisch voorbeeld van de voordelen
van de samenwerking. “Ik wist niet eens dat ze bestonden.
Maar ze begeven zich nu wel tussen het publiek. Dat is
toch mooi!” Keller vult aan: “De contacten die de KMar
heeft binnen Defensie zijn voor ons erg handig. Als wij
alles zelf moeten gaan uitzoeken om iets te regelen, kan
dat onnodig veel tijd kosten. Ook maken wij gebruik van
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Nieuwe Leergang Senior Medewerker voor toekomstige opper

‘Functiegericht en
meer praktijklessen’
De Leergang Senior Algemeen Opsporingsambtenaar (LSAO) behoort vanaf 19 augustus
tot het verleden. Op die dag start op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum
Koninklijke Marechaussee (in oprichting) namelijk de eerste Leergang Senior Medewerker (LSM). De opleiding is bestemd voor de wachtmeester-1 die opperwachtmeester
wil worden. Op verzoek van luitenant Arija Roelofs (projectleider LSM) heeft kapitein
Cor Zwemmer van de sectie Opleidingszaken het ontwerp gemaakt. Hij licht de nieuwe
leergang toe.

Hoe ziet de rest van de leergang eruit?
“De drie blokken contactonderwijs zijn in de LSM teruggebracht naar twee (zie ook pagina 20). Theorie en praktijk
zijn meer met elkaar verweven. Ook blijven er twee BPVblokken (Beroeps Praktijk Vorming) over.
Tijdens het eerste BPV-blok draait de student niet mee in
de operationele dienst, maar houdt hij zich bezig met
opdrachten: leren op de werkplek. In het tweede blok
wordt hij wel ingeroosterd en moet hij tijdens zijn operationele werkzaamheden ook leeropdrachten verrichten.
Gedurende de leergang moet de student proeven van
bekwaamheid doen bestaande uit: een theorietoets
fundamentele kennis en leidinggeven, een simulatietoets
situationeel leidinggeven, een simulatietoets gesprekstechnieken, een arbeidsproef op de nieuwe werkplek en
een eindgesprek op basis van een portfolio.” >>

Opperwachtmeester Bas Crielaard,
brigade Grensbewaking (district
Schiphol)
“Het grote voordeel van de LSM ten opzichte van de
LSAO is naar mijn mening dat de opleiding meer
functiegericht is doordat er meer aandacht wordt
besteed aan operationele kennis en specifieke
taakveldkennis. Er is ook nog voldoende aandacht
voor belangrijke vaardigheden als het leidinggeven,
coachen en begeleiden van de wachtmeesters. Wat
ik ook positief vind is dat tijdens de BPV-perioden
van de LSM de toekomstige teamleider van de
LSM-student een grotere rol krijgt. Zo adviseert de
teamleider de student en beoordeelt hij de proef.”

Kapitein Cor Zwemmer:
“De LSM gaat de opper
van de toekomst ondersteunen in het vinden
van een weg in de veranderende wereld.”

Tekst: Robert den Hartog
Foto: Hans Lebbe (AVDD)

Een nieuwe opleiding voor de opper, betekent
Maar daar komt nu verandering in?
dat ook dat de rol van de opper gaat veranderen? “Ja. De rol van de opper blijft dan wel dezelfde, maar de
“Nee, aan de rol van de opperwachtmeester verandert
niets. De opper blijft meewerkend voorman en gaat nog
steeds voorop in de operatie en is de baas op straat. Het
leidinggeven, coachen en begeleiden van de wachtmeesters uit zijn groep blijft een taak van de opper. Het coachen
en adviseren van de steeds vaker jonge teamleider hoort
daar bij. De opper blijft dus ook in de toekomst een cruciale rol vervullen binnen een brigade. Hij is de ruggengraat
van de brigade, de belangrijkste schakel tussen de wachtmeesters en de teamleider. Iemand die goed kan communiceren.”

wereld om hem heen verandert snel. Neem bijvoorbeeld
de nieuwe vormen van criminaliteit. De LSM gaat de opper
van de toekomst ondersteunen in het vinden van een weg
in die veranderende wereld. Hoe blijft de opper bij en hoe
kan hij het beste zijn wachtmeesters en teamleider ondersteunen? We gaan de opper niet meer volgieten met
theorie. Je hoeft niet alles uit je hoofd te weten, als je maar
weet hoe je essentiële informatie snel kan vinden, bijvoorbeeld via de KOWA (KMar Operationele Werkvloer Activiteiten). Er is dan meer tijd om je op het gebied van leidinggeven en werken in de operatie te richten op de praktijk.”

Als de rol hetzelfde blijft, waarom verandert de
opleiding dan?

Wat gaat er concreet veranderen?

“De LSAO dekte de lading niet meer. De leergang was
specifiek gericht op algemeen opsporingsambtenaren. Het
OTCKMar i.o. moest zich soms in allerlei bochten wringen
om mensen goed te kunnen faciliteren. De LSAO was
namelijk verplicht voor oppers, maar niet iedere opper
had een functie als algemeen opsporingsambtenaar. De
opleiding sloot dus niet altijd aan bij iemands functie.
Daarnaast bleek uit onderzoek dat de opper wel beschikte
over de essentiële basiskennis, maar dat het niveau van de
operationele kennis nog verder kon worden verbeterd. De
LSAO was meer gericht op theorie dan op de praktijk.”
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“Er verandert heel veel. Alles wat waardevol was in de LSAO
komt ook in de nieuwe LSM terug. De leergang wordt
korter (van maximaal 24 weken, naar 14 weken) en efficiënter, verloopt gestroomlijnd, is functiegericht en bestaat
uit meer praktijklessen. Voorafgaand aan de opkomst vult
de toekomstige opper op intranet een niveaumeting in,
op maat voor het taakveld of de taakvelden waarin hij gaat
werken. Ook maakt de student vooraf een digitale persoonlijkheidsanalyse. Voordat de student opkomt, weet hij dus
al aan welke punten hij nog moet werken.”
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En als dat allemaal goed verloopt krijg de opper
de baan?
“In principe wel. De zogenaamde afsluitende arbeidsproef
voor de opper is nieuw. Die proef wordt beoordeeld door
de toekomstig teamleider. De twee BPV-blokken doorloopt
de student bij de brigade waar hij op een opperfunctie
heeft geopteerd. De teamleider weet aan de hand van de
niveaumeting vooraf al aan welke punten de student moet
werken. Als de opper nog specifieke taakveldkennis mist
kan de teamleider een persoonlijk ontwikkelingsplan
opstellen. Daarin kan hij adviseren om een of meer van de
nieuwe taakveldmodules (politietaak, grenspolitietaak,
bewaken en beveiligen en ondersteuning), die de oude
kennismodules vervangen, te volgen.”

De teamleider beslist dus…
“Ja, maar dat is ook de rol van de teamleider. Door de leergang op deze manier in te richten blijft de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de medewerker daar
waar hij hoort, namelijk in de lijn. Het opleidingsinstituut
faciliteert hierbij. De LSM biedt de teamleider de middelen
om dat doel te bereiken. Op deze wijze bereiken we meteen
een betere verbinding tussen het opleidingsinstituut en de
praktijk.” <

Opperwachtmeester Peter van der Zande,
brigade Oostgrens-Midden (district
Noord-Oost)
“De nieuwe LSM is, naar mijn mening, een uitstekende basis voor de nieuwe opper om verder te kunnen
groeien in zijn cruciale rol binnen het operationele
werkproces. Hij wordt de ‘Baas op Straat’, de
vakman, de leider. Op de werkvloer zal hij deze rol
moeten verdienen. Hij moet er zelf aan werken om
zijn positie als opper stevig neer te zetten. Hij krijgt
hierbij ondersteuining van zijn collega oppers. Het
uiteindelijke resultaat is een opper die exact weet
wat van hem wordt verwacht en hier ook uit volle
overtuiging naar handelt. Met respect te noemen:
de opper!”

Opleidingstraject Leergang Senior Medewerker KMar (LSM-KMar)
Generieke module 14 weken (532 uur)

{{

Familiecontactdag
in beeld

Niveau
METING

Blok 1 (3 wk)
Ik / ik & de Ander

BPV
(3 wk)

Blok 2 (3 wk)
Ik & de Organisatie

BPV
(6 wk)

Taakveldmodules

PT = Politietaak

GPT = Grenspolitietaak

B&B = Bewaken en Beveiligen

OST = Ondersteuning

Het Thuisfrontcomité van de KMar organiseert jaarlijks een aantal Familiecontactdagen voor relaties van KMar- en politiepersoneel, die op uitzending zijn in het
buitenland. Presentaties over de verschillende missiegebieden, het uitwisselen van
ervaringen en het opnemen van een videoboodschap voor de relatie staan altijd
centraal. De Apenheul in Apeldoorn vormde voor de tweede editie van dit jaar het
decor. Voor de allerkleinste werd een speciaal kinderprogramma georganiseerd. >>
Foto’s: sergeant-majoor Maartje Roos
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Zoals bij alle andere Familiecontactdagen kwam het thuisfront weer in grote getale
opdagen. De kinderen kregen bij binnenkomst een marechausseeshirt.

Relaties maakten goed gebruik van de mogelijkheid om pakketpost te versturen naar het
missiegebied.

De kinderen konden voor papa of mama ook nog zelf een t-shirt ontwerpen. De shirts zijn na afloop verzameld en naar de missiegebieden verstuurd.

CKMar luitenant-generaal Hans Leijtens benadrukte aan het begin van de dag hoe
belangrijk het is dat het goed gaat met het thuisfront en dat zij ook hun geliefden steunen
in hun werk ver van huis.

De aanwezigen hadden genoeg tijd genoeg om met elkaar te praten en ervaringen uit te
wisselen over hoe het is als een familielid op uitzending is.

Vrijwilligers van het Thuisfrontcomité verzorgden het kinderprogramma. Er was onder andere een speurtocht uitgestippeld door de Apenheul.
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Na de lunch kon het thuisfront nog een persoonlijke videoboodschap inspreken. De
videoboodschappen zijn op dvd gezet en opgestuurd naar de missieleden.

Behalve de speurtocht was er voor de allerkleinste ook nog een clown aanwezig. Hij
vermaakte de kinderen met goochel- en ballonnentrucs.

De accountmanagers van de brigade Buitenland Missies (BBM) gaven een presentatie van
de diverse missies. Hiervoor hadden de missieleden foto’s en videomateriaal opgestuurd.

Tijdens de speurtocht door het park ontbraken - tot groot genoegen van de kinderen - de
‘bewoners’ van de Apenheul niet.
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Een dagje kmarren met...

KMar in de media

Kapitein Michael Frets is medewerker van de Operations and
Exercise Office van het hoofdkwartier van EUROGENDFOR in
Vicenza (Italië). Hij maakt samen met drie andere KMarcollega’s deel uit van dit multinationale hoofdkwartier, waar
zeven verschillende nationaliteiten samenwerken. Hij houdt
zich bezig met EUROGENDFOR-missies (zoals Afghanistan)
en het voorbereiden op en plannen van toekomstige missies.
Ook de oefeningen en trainingen voor EUROGENDFORpersoneel horen daarbij.

‘Marechaussee pakt opdrachtgever drugskoeriers’ kopt NU.nl.
In een onderzoek naar drugshandel vanuit Zuid-Amerika naar
Nederland heeft de Marechaussee een mogelijke opdrachtgever van
drugskoeriers opgepakt. Een rechercheteam van de Marechaussee is
een onderzoek gestart nadat een aantal koeriers met cocaïne tegen de
lamp liepen. “We zijn blij dat we nu niet alleen de koerier van de drugs
onderscheppen, maar ook na recherchewerk bij de mogelijke opdrachtgever zijn gekomen.” Naast de vrouwelijke verdachte zijn ook
nog drie andere vrouwen opgepakt.

probeerde te smokkelen. Hij is daarom aangehouden op verdenking
van mensensmokkel.

De Volkskrant bericht: ‘Kinderontvoeringen voorkomen door
Marechaussee’. Op Schiphol werd een 51-jarige vrouw aangehouden die haar twee dochters (11 en 15) mee wilde nemen naar het
buitenland. De vrouw werd aangehouden omdat ze niet het ouderlijk
gezag over de kinderen had (zie artikel pagina 12/13).

De NOS bericht over de aanhouding van een man die uit het
niets een gevecht begon met de Marechaussee. De man sloeg
een marechaussee uit het niets op het gezicht. Nadat er pepperspray
werd gebruikt, zette de man een duikbril op en ging verder met slaan.
Uiteindelijk kon de man, die tevens een mes, wurgstokjes en een schaar
bij zich had, worden overmeesterd. Zijn motief is onbekend.

Diverse media bericht over de dertig strafzaken vanwege
schijnhuwelijken die zijn aangegaan in Engeland door
Antilliaanse schijnbruiden en -bruidegoms. Na het huwelijk volgde
vaak nog een aanvraag tot gezinshereniging. De strafzaken zijn de
uitkomst van een internationaal Nederlands-Engels onderzoek naar
schijnhuwelijken tussen Nigerianen en Antillianen. Het onderzoek in
Nederland vond plaats onder leiding van het Landelijk Parket van het
Openbaar Ministerie uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee.

gste bestuursTijdens de CIMIN-vergadering, het hoo
via een koptelefoon
orgaan van EUROGENDFOR, krijg ik
sprekers voor de
de vertaling door van de verschillende
aakt.
notulen, die in het Engels worden gem

De Telegraaf maakt melding van een Duitser die met 82.000
euro in de trein werd aangetroffen. De man zat in een internationale trein vanuit Frankfurt richting Amsterdam met zijn rugzak
vol geld. Hij probeerde de biljetten tijdens een controle door de
Marechaussee nog te verbergen met een trui, maar tevergeefs. De man
is aangehouden voor witwassen.

Diverse media berichten over de aanhouding van twee
Bulgaarse mannen van 26 en 28 jaar oud. Het duo zou
vrouwen uit hun thuisland in Utrecht gedwongen aan het werk hebben
gezet in de prostitutie. De mannen werden aangehouden toen de KMar
twee prostitutieboten aan het Zandpad in de Domstad doorzocht.

Omroep Groningen bericht dat Groningen Airport Eelde
‘nuchter’ is. De Marechaussee heeft in samenwerking met de
luchtvaartpolitie blaastesten onder het vliegend personeel en luchtverkeerleiders uitgevoerd. Piloten en het cabinepersoneel van lijndiensten moesten blazen.
Hier doe ik de notulen en de presentaties voor de CIMIN
Working Group, deze adviseert de CIMIN. Nederland is
momenteel de voorzitter van het CIMIN.

In de Gelderlander wordt melding gemaakt van Roemenen die
na een vluchtpoging gearresteerd zijn voor koperdiefstal. Nadat
de twee mannen een stopteken op de A12 hadden gekregen, stapten zij
uit de auto en vluchtten te voet. De collega’s wisten de verdachten
alsnog aan te houden.
‘Utrechter beledigt surveillerende marechaussees’, maakt
RTV Utrecht bekend. De man beledigde twee leden van de
Marechaussee, die met de auto aan het surveilleren waren in Utrecht.
Er werd besloten om de man aan te houden. De verdachte verzette zich
flink en daarom schoten politiemensen te hulp. Ook op bureau bleef
de Utrechter zich verzetten en schelden.

de commandoIn de ochtend van
de
NDFOR verwelkom
overdracht EUROGE
ns
ijte
-generaal Hans Le
ik CKMar luitenant
op
a
Ronald Harmsm
en brigadegeneraal
het hoofdkwartier.
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Kolonel Kees Kuijs droeg
na twee jaar het commando over EUROGENDFOR over aan kolonel
Francisco Esteban Perez
van de Spaanse Guardia
Civil. Als oudste in rang
droeg ik het vaandel.

vaandel aan
Ik overhandigde het EUROGENDFORNDFOR. De
de vertrekkende commandant EUROGE
door het
erd
ceremonie werd muzikaal opgeluist
e.
Trompetterkorps van de Marechausse

Diverse media berichten over het steeds vaker innen van
openstaande boetes van vakantiegangers. Tot eind mei
werd er op de luchthaven 450.000 euro’s aan boetes geïncasseerd. Dit
is 20 procent meer dan vorig jaar. Vorig jaar misten 700 mensen hun
vlucht omdat ze niet konden of wilden betalen. Wanbetalers dienen
zich goed achter de oren te krabben en eventuele boetes te betalen,
voordat ze zich op Schiphol melden. “Wij hopen dat mensen lekker
snel op vakantie kunnen”, aldus een woordvoerder.
De IJmuider Courant bericht over de aanhouding van een
Fransman en een Albanees. Tijdens een controle bij de ferry
IJmuiden-Newcastle liet de Albanees een vals Tsjechisch identiteitsbewijs en later een vals Tsjechisch paspoort zien. De man werd hierop
aangehouden. Het vermoeden bestaat dat de Fransman de Albanees
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Mensen

De Groeten uit...

Bevorderd
(militair)

Dienst verlaten
(militair)

Luitenant-kolonel
D.N. Krijgsman (Staf CKMar), F.H.
Schotman (Noord-Oost), J. Schreurs
(Staf CKMar)

Luitenant-kolonel
J.H.M. Senger (DLBE)

Majoor
D.A. Blijleven (Staf CKMar)
Adjudant-onderofficier
R. Klijmij (Schiphol), A.J. Rossingh
(Schiphol)
Opperwachtmeester
C.B. van Rijsbergen (Schiphol), L.E.
Marees (OOCL), W.G. Bolt (NoordOost)
Wachtmeester der eerste klasse
J.M.F. Bothof (Zuid), T. Coenderman
(Schiphol), M. Vroegh (LOKKMar), T.J.
Zuidhof (West), M.C.M. de Wit
(Schiphol), D.R. Heerenveen (Schiphol), N. van der Graaf (DLBE), B.
Zeegers (Schiphol), P.E.C.H. Damen
(Zuid), B. Eijkelenboom (OTCRij), K.
Hoenderkamp (West), T. van Altena
(Noord-Oost), D. van Brummen
(LOKKMar), M.M.W. Bouwens
(Noord-Oost), K.J.M. Lamers (Schiphol), L.S. Chin Fung Chun (Schiphol),
M.E.A. Manshanden (Schiphol), C.W.
Dundas (Schiphol), N. van der Meulen
(Schiphol), J. Moser (West), M. Jepkes
(Schiphol), A.M. Oudman (Schiphol),
J. Overweg (Noord-Oost), D. de Raad
(West), C. Schoonderbeek (Schiphol),
E. Schouten (Noord-Oost), P.T.
Titerloblobey (Schiphol), J. Toff
(Schiphol), J.M. de Haan (Schiphol),
J.J. Lobo (West), W. Visser (Schiphol),
K. Werkhoven (Schiphol)
Wachtmeester
R.G.W. Kraan (West), V.C. Ruigrok
(West)
Marechaussee der eerste klasse
M. van de Griend (West)
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Majoor
R. van Rijn (KL/Regio Zuid), M.I.
Witteveen (Staf CKMar)
Kapitein
J. Walvius (DLBE)
Eerste luitenant
B. van Dam (DLBE)
Adjudant-onderofficier
P.J. van den Berg (LOKKMar), J.C.
Oosterveld (LOKKMar), R. Oostindiën
(Noord-Oost)
Opperwachtmeester
P. Buitenhuis (DLBE), G. Dol (NoordOost), P.J. Nienhuis (DLBE)
Wachtmeester der eerste klasse
R. Kruisselbrink (Schiphol), R.W.C.M.
Monde (Zuid), J.H.P.G. Peters (Staf
CKMar), J.O. Wijnhoff (Staf CKMar)
Wachtmeester
P.R. Schaufeli (DLBE)

Bevorderd
(burger)
Marechaussee der eerste klasse
J.M. de Boer (DLBE), R.R. van Huit
(Noord-Oost), J.J.M. Jongeneelen
(West), W.P.J. Mangal (Schiphol)
Marechaussee der vierde klasse
M. ten Brink (LOKKMar), R.L. Kooper
(LOKKMar), M. Molendijk (LOKKMar)

Schaal 13
T.L. Hamann (Staf CKMar)
Schaal 12
H. Aghaei (Staf CKMar)
Schaal 7
A. Colijn (Schiphol)
Schaal 5
A.M. Hanemaaijer (Staf CKMar)

De Groeten uit...
Kiev (Oekraïne)

Dienst verlaten
(burger)
Schaal 16
R.O. Meijer (Staf CKMar)
Schaal 11
A.J. Sollet (Staf CKMar)
Schaal 5
R. Broersma (Noord-Oost)

De gegevens zijn onttrokken aan
Peoplesoft. Indien een mutatie niet
correct is dient u contact op te
nemen met uw eigen P-dienst.

Philipsburg, Sint Maarten
“Ik ben sinds tien maanden werkzaam als teamleider en
plaatsvervangend hoofd Operaties op Sint Maarten. Als onderdeel van de brigade Caribisch Gebied ben ik met de veertien
collega’s in mijn team verantwoordelijk voor vier taken. Een
daarvan is het ondersteunen van de lokale immigratiedienst
bij de grensbewaking op prinses Juliana International Airport.
Hier werken wij als KMar samen met immigratiedienst en
politie in de tweedelijns grensbewaking.
Daarnaast ondersteunen wij de immigratiedienst in vreemdelingentoezicht. Dit doen we in een mobiel team samen met
de lokale ketenpartners. Dit betreft onder andere grensbewaking in havengebieden maar ook controles op werkplaatsen,
fraudeonderzoek en controles in samen-werking met de
arbeidsinspectie. Ook ondersteunt mijn team het Korps
Politie Caribisch Nederland. Zo zijn er maandelijks zes
collega’s uit mijn team werkzaam in de basispolitiezorg op de
buureilanden Saba en Sint Eustatius. Momenteel ben ik in
voorbereiding op de plaatsing van een eenheid van het Korps
Mariniers op Sint Maarten. Hiervoor zullen wij de militaire
politiezorg gaan verrichten. Dit is een waardevolle uitbreiding
van onze taken en stelt mij in de gelegenheid om de medewerkers in mijn team als generalist te laten ontwikkelen.

Ik werk met erg veel plezier op Sint Maarten. Het is een uitdaging om ons als KMar zo effectief mogelijk te positioneren
tussen de lokale diensten met elk een eigen cultuur en eigen
belangen. Daarnaast is onze basis bijzonder. Onze inzet op
Sint Maarten wordt betaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Strategische en politieke besluitvorming zijn
daarmee dikwijls direct van invloed op mijn team.
Het wonen op Sint Maarten is een geweldige ervaring. Het
eiland bestaat uit een Frans en een Nederlands deel en kent
een tropisch klimaat. De temperatuur is voortdurend rond de
30 graden celsius met dagelijks een bui. Doordat de Bovenwinden relatief veel neerslag kennen is de natuur schitterend
groen. Naast het werk ben ik actief bij de tennisclub. Ik
tennis, maar zit ook in het bestuur. Ik doe graag beachtennis,
hiken en mountainbiken. Ook ben ik gestart met salsadansen, maar ik heb inmiddels vastgesteld dat ik daar
motorisch niet voor in de wieg ben gelegd.”
Groeten,
Eerste luitenant Marcel de Groot
Teamleider Operaties Sint Maarten
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...op de valreep
KMar-inzet tijdens Parera Maritiem
Behalve bij de Luchtmachtdagen en de Marinedagen/Sail Den Helder
(zie pagina 14 t/m 17) heeft de KMar ook een bijdrage geleverd aan het
handhaven van de openbare orde en veiligheid op de open dag op
Marinebasis Parera. De brigade Caribisch Gebied leverde collega’s te
voet, op de fiets, in burger, voor de informatievoorziening en de
ondersteuning. Ook werd er samen met collega’s van het politiekorps
van Curaçao opgetrokken. Dit gebeurde volgens het zogenaamde
twinning-concept, waarbij de KMar en de politie samen op patrouille
gaan en kennis en vaardigheden delen. Uiteindelijk verliep de open
dag zonder noemenswaardige incidenten.

Jaarlijkse teambuilding reservisten
Ruim veertig reservisten van de KMar hebben eind juni deelgenomen
aan de jaarlijkse teambuildingbijeenkomst. De reservisten treffen
elkaar tijdens het werk wat ze voor de Marechaussee verrichten bijna
nooit. Tijdens de tweedaagse hadden ze genoeg tijd om elkaar beter
te leren kennen en kennis en ervaringen uit te wisselen. De eerste
dag deed de groep de haven van Moerdijk aan. Ze kregen daar een
presentatie over Frontex. Ook bouwden ze een vlot, voeren met een
RHIB, gingen gekleed te water gaan en roeiden met een sloep. In de
middag verzorgde commandant BSB een presentatie. Op zaterdag
stond een sport en spelparcours op het programma.

Hoog bezoek in Kosovo
De twaalf marechaussees die momenteel in Kosovo werken, hebben
bezoek gehad van de korpsbeheerder, secretaris-generaal Erik
Akerboom. De SG maakte tijdens zijn bezoek uitgebreid kennis met
het uitgezonden marechausseepersoneel en het takenpakket van de
Europese Rule of Law-missie EULEX. Deze missie ondersteunt de
Kosovo-autoriteiten op het gebied van bestuur, politie, justitie en
douane. Het zwaartepunt van deze EU-missie ligt in Noord-Kosovo.
De marechaussees houden zich in Kosovo voornamelijk bezig met
grensbewaking, gevangenentransport en het bewaken van bijvoorbeeld het gerechtsgebouw in de Noordelijke stad Mitrovica.

