
‘Zonder vrees en zonder blaam’ 

Toekomstige ambities van de Koninklijke Marechaussee 

Commando Koninklijke Marechaussee 

In 2014 viert de Koninklijke Marechaussee (KMar) haar 200-jarig bestaan. Met de 
wapenspreuk in het achterhoofd, ‘zonder vrees en zonder blaam’, is het naderende 200-jarig 
jubileum een goed moment om te reflecteren op het verleden en vooruit te kijken naar de 
ambities voor de komende jaren. 

Bij het bepalen van de ambitie voor de toekomst zijn vooral de ontwikkelingen op 
maatschappelijk en politiek vlak van belang. De behoefte aan veiligheid in de samenleving is 
groot en neemt nog altijd toe. Veiligheid van de burger is een kerntaak van de overheid en de 
burger verwacht van de overheid dat zij zijn veiligheid waarborgt. In Nederland is deze taak 
vooral bij de politie belegd. Ook de veiligheid en integriteit van de staat en de vitale belangen in 
het Rijksdomein moeten gewaarborgd worden. De KMar heeft hiervoor politietaken toebedeeld 
gekregen in de Politiewet en is hier bij uitstek toe in staat. Het waarborgen van de veiligheid van 
de staat vormt de overkoepelende ambitie van de KMar voor de komende jaren.  

Om hieraan een relevante bijdrage te kunnen leveren, wil de KMar uitblinken in haar taken 
binnen het grenstoezicht, op het gebied van bewaken en beveiligen, en in de politietaken op de 
luchthavens en ten behoeve van Defensie. Ook legt de KMar de komende jaren de nadruk op 
een aantal specifieke gebieden waar de KMar al veel kennis en expertise heeft opgebouwd. Het 
gaat hierbij om expertise op het gebied van identiteitsvaststelling en bestrijding van 
documentfraude, het aanpakken van mensensmokkel en mensenhandel, het leveren van 
bijstand aan de politie en de inzet binnen civiele missies ter bevordering van de internationale 
vrede en veiligheid.  

Politieorganisatie met militaire status 

De KMar is één van de vier operationele commando’s van de Nederlandse krijgsmacht, naast de 
Koninklijke Landmacht, Luchtmacht en de Marine. De KMar voert haar taken echter zowel uit 
voor Defensie als voor het civiele gezag, zoals de ministers van Veiligheid en Justitie, 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Immigratie en Asiel, Buitenlandse Zaken, maar ook 
de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) en het Openbaar Ministerie (OM).  

Als politieorganisatie met een militaire status vormt de KMar een brug tussen de krijgsmacht en 
de politie. De militaire identiteit, structuur en rechtspositie van de organisatie betekent dat, net 
als bij de overige krijgsmachtsdelen, medewerkers wereldwijd kunnen worden ingezet. De KMar 
is daarnaast ook dagelijks operationeel actief. Of het nu is tijdens een grenscontrole, als 
politietrainer in de missie in Kunduz, of bij de uitvoering van de militaire politietaak, 
medewerkers van de KMar bevinden zich dagelijks in de uitvoering en staan daarmee midden in 
de maatschappij. Dit vraagt een bijzondere flexibiliteit van de medewerkers en de organisatie 
als geheel.  



De operatie staat centraal, maar het zijn de medewerkers die het moeten doen. Daarom 
investeert de KMar in de professionaliteit van medewerkers. Daarnaast zijn de medewerkers 
generalist en daarom flexibel inzetbaar op verschillende taakvelden. Integriteit, samenwerking 
en communicatie zijn de kernwaarden van onze medewerkers, maar ook de randvoorwaarden 
voor het kunnen uitmunten in de uitvoering van de taken. Om dit te bereiken, maakt de KMar 
gebruik van een modern loopbaanbeleid waarbij competentiemanagement leidend is. 
Daarnaast schenkt de KMar veel aandacht aan leiderschap. De leidinggevenden werken op het 
snijvlak van politieke, militaire en civiele belangen en moeten bereid zijn moeilijke beslissingen 
te nemen en hierover verantwoording af te leggen.  

Het takenpakket van de KMar is breed en divers en dit zal in de toekomst ook zo blijven. Zo 
voert de KMar taken uit op het gebied van bewaken en beveiligen, denk hierbij aan het 
bewaken van de Koninklijke paleizen, de beveiliging van de burgerluchtvaart en bijzondere 
persoonsbeveiliging. Daarnaast is de KMar verantwoordelijk voor grensbewaking op lucht- en 
zeehavens en voert zij verwijderingen uit van personen die niet langer in Nederland mogen 
blijven. Ook voert de KMar een veelheid aan andere politietaken uit. Zo is zij de politie van 
Defensie, maar ook de politie op burgerluchtvaartterreinen en werkt zij samen met de politie in 
de vorm van bijstand in opsporing en handhaving.  

Zowel in de militaire als de civiele wereld vinden op dit moment discussies plaats over de taken 
en ambities voor de toekomst. Defensie moet grootschalig bezuinigen. Minister Hillen heeft 
daarbij nadrukkelijk gekozen voor een ‘veelzijdig inzetbare’ krijgsmacht. Om dit te bereiken 
moeten keuzes gemaakt worden. Daarnaast is in het regeerakkoord besloten tot de oprichting 
van een nationale politie. Hiermee krijgt het politiebestel in Nederland een wezenlijk andere 
inrichting. Ook bevat het regeerakkoord voor de KMar een aantal intensiveringen, zoals de 
bestrijding van illegale migratie en grensoverschrijdende criminaliteit, waaraan de KMar mede 
vorm moet geven. Op grond van deze ontwikkelingen bepaalt de KMar, in overleg met het 
gezag, haar ambitie voor de toekomst.  

Veiligheid van de staat 

Daar waar de toekomstige nationale politie zich zal bezighouden met de veiligheid op straat, 
richt de KMar zich op het beveiligen van de belangen van de Nederlandse staat. De veiligheid 
van de staat is een breed begrip, waarbinnen meerdere actoren een rol spelen. Echter, de KMar 
kan vanuit haar expertise, centrale aansturing en landelijke en wereldwijde inzet een belangrijke 
bijdrage leveren aan de veiligheid van het Rijksdomein. Uitgangspunt hierbij is het inspelen op 
maatschappelijke behoeftes en het zoeken naar samenwerking met de belangrijkste actoren 
vanuit een ketenbenadering. De hierboven benoemde expertisegebieden, identiteitsvaststelling 
en bestrijding van documentfraude, mensensmokkel en –handel, bijstand aan de politie en inzet 
binnen civiele missies, vormen de prioritaire thema’s waarbinnen de KMar haar bijdrage aan de 
veiligheid van de staat gaat vormgeven.  

De KMar streeft naar excellentie in de uitvoering van haar taken. Hiervoor gelden een aantal 
randvoorwaarden. Een belangrijke randvoorwaarde vormt het ‘informatiegestuurd optreden’ 
(IGO). IGO maakt het mogelijk daar op te treden, waar het er toe doet. Verzamelde en 



geanalyseerde informatieprofielen vormen de basis voor operationele, tactische en strategische 
besluiten. Daarnaast zal ook innovatie een grote rol spelen in de uitvoering van taken. De KMar 
speelt in op technologische ontwikkelingen en bekijkt hoe die het beste zijn toe te passen in de 
dagelijkse operatie. Zo kijkt de KMar bijvoorbeeld naar de inzet van op afstand bestuurbare 
vliegende camera’s om een crisissituatie van afstand te verkennen en zo de juiste inschatting 
van de risico’s te kunnen maken.  

Expert in identiteitsvaststelling en bestrijding van documentfraude 

Met het Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID) is de KMar een expert op 
het gebied van identiteits- en documentfraude. Binnen het ECID bestaat een nauwe 
samenwerking met de dienst IPOL van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Het ECID is 
hét landelijk aanspreekpunt op het gebied van identiteitsfraude en documenten: voor de KMar 
zelf, het gezag, alle landelijke en internationale handhavings- en opsporingsdiensten, de 
(semi)overheid en het bedrijfsleven in Nederland. Ook werkt het ECID nauw samen met het 
Centraal Meld- en Informatiepunt Identiteitsfraude en - Fouten (CMI) van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zowel op nationaal als internationaal niveau voldoet 
het ECID aan de vraag naar betrouwbare en relevante informatie en kennisproducten op het 
gebied van identiteitsvaststelling en documentcontrole.  

Het ontdekken, vaststellen en bestrijden van identiteitsfraude vereist zeer specifieke kennis en 
de inzet van hoogwaardige technologische middelen. Het ECID werkt dan ook voortdurend aan 
het verbeteren van de informatiepositie en het bijblijven in de laatste technologische 
ontwikkelingen. Dit is onder meer mogelijk doordat de KMar acteert op de grote knooppunten 
van mensen, goederen en informatie in haar taken aan de grens en op de grote luchthavens. De 
KMar zoekt actief de samenwerking met nieuwe (externe) partners, want het verkrijgen en 
gezamenlijk analyseren van informatie verhoogt de kwaliteit van producten en leidt tot een 
effectieve aanpak van identiteitsfraude. De komende jaren zal het ECID zich als 
expertisecentrum verder professioneel ontwikkelen op identiteitsfraude en maatwerkproducten 
afleveren op operationeel, tactisch en strategisch niveau.  

Aanpak van mensensmokkel en mensenhandel 

De KMar heeft een zelfstandige taak in de bestrijding van mensensmokkel, zoals opgenomen in 
de Politiewet. In de komende jaren wil de KMar de kennis en expertise op dit vlak breder 
benutten en zich inzetten om een groter aantal projectmatige strafzaken waarbij sprake is van 
mensensmokkel en/of mensenhandel toebedeeld te krijgen van het OM. Tevens draagt de KMar 
bij aan de verdere ontwikkeling van het Expertisecentrum Mensensmokkel en Mensenhandel 
(EMM). Het EMM is een samenwerkingsverband tussen de KMar, de Nationale Recherche, de 
Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. De KMar 
levert onder andere informatierechercheurs en analisten, die doorlopend bezig zijn met het 
verwerken van alle relevante signalen op het gebied van mensensmokkel en -handel. Het EMM 
verzamelt en exploiteert informatie, kennis en ervaring en verkrijgt zo inzicht in de criminaliteit 
die hiermee gepaard gaat en werkt aan de opsporing en bestrijding van mensensmokkel en 
mensenhandel en hieraan gerelateerde misdrijven. Hierbij vormt internationale samenwerking 



een belangrijke sleutel tot succes in de bestrijding van deze fenomenen. Mensensmokkel en -
handel is vaak grensoverschrijdend en een vorm van georganiseerde misdaad. Internationale 
samenwerking geeft zicht op alle fases in het traject van mensensmokkel en -handel die zich op 
internationaal niveau afspelen. Zo doorbreekt het EMM de gehele keten.  

Bijstand aan de politie 

De KMar levert, als het er op aankomt, snel en effectief bijstand aan de politie. Dit biedt een 
duidelijke meerwaarde, ook in het nieuwe politiebestel na de oprichting van de nationale 
politie. De KMar stelt het lokale en landelijke bestuur in staat om snel grootschalig of bijzonder 
op te treden, daar waar de reguliere inzet van politie kwantitatief of kwalitatief (tijdelijk) niet 
afdoende is. Op het gebied van openbare orde, het bewaken en beveiligen treedt de KMar 
integraal op met andere bijzondere eenheden (onder andere binnen het 
samenwerkingsverband van de Dienst Speciale Interventies van de Politie). De KMar kan acteren 
op het reguliere niveau van politieoptreden, maar kan ook snel opschalen naar een hoger 
geweldsniveau. Door de ontwikkeling van het Bijstandseenheden (BE)-concept, is 
ordehandhaving ook in verzwaarde omstandigheden mogelijk, zoals bij dreigend 
vuurwapengebruik of explosieven. De inzet van de BE voorkomt dat de Mobiele Eenheden (ME) 
boven hun macht moeten opereren of dat de overheid zich ongewild moet terugtrekken uit de 
openbare ruimte. De KMar verwacht namelijk dat de vraag naar robuust politieoptreden in de 
toekomst zal blijven bestaan en mogelijk zal toenemen.  

Naast het leveren van ‘harde’ bijstand, voldoet de KMar ook aan verzoeken voor bijstand aan 
opsporing. Zo ondersteunen KMar-rechercheurs de politie bij bijzondere zaken of krijgt de KMar 
zelfstandige onderzoeken toebedeeld door het OM. Een recent voorbeeld van deze inzet vormt 
de Taskforce Brabant, waar de KMar met een eigen Team Grootschalige Opsporing (TGO) 
bijstand verleent aan de politie in de bestrijding van de drugsproblematiek in de regio. In de 
komende jaren wil de KMar optimaal blijven voldoen aan de vraag naar bijstand.  

Civiele missies en internationale taken 

De KMar zet zich in om de expertise en kennis die is opgedaan bij de uitvoering van taken op het 
nationale niveau, in toenemende mate in te zetten op het internationale niveau. Als 
gendarmeriekorps met internationale taken streeft zij naar internationale samenwerking en 
uitwisseling van ervaring en kennis met andere gendarmeriekorpsen. Zo is de KMar lid van de 
European Gendarmerie Force (EGF) en het FIEP, het wereldwijde samenwerkingsverband van 
gendarmeriekorpsen. Als uiting hiervan dragen de KMar-medewerkers in Kunduz het EGF-logo 
op hun uniform.  

De KMar wil ook een belangrijke bijdrage blijven leveren aan civiele missies. Juist civiele missies 
kunnen de veiligheidssituatie verbeteren door middel van politietraining en opbouw van de 
rechtsstaat. Ook dit draagt bij aan de veiligheid van de Nederlandse staat. Een goed voorbeeld is 
bijvoorbeeld de politieadviseur die de KMar levert aan het Counter Piracy Programme van de 
UN Office on Drugs and Crime in Kenia. De politieadviseur van de KMar werkt binnen deze 
missie aan de verbetering van de rechtsstaat, de opsporing, vervolging en insluiting van 



piraterijverdachten, waarbij een humane behandeling voorop staat. Daarnaast neemt de KMar 
deel aan de European Union Rule of Law Mission (EULEX) in Kosovo met ongeveer twintig 
medewerkers die werken aan de aanpak van oorlogsmisdaden en oorlogsmisdadigers. Binnen 
deze missie werkt de KMar samen met personeel van politie, justitie, douane en civiele experts.  

De inzet binnen civiele missies ten behoeve van de internationale vrede en veiligheid zal de 
KMar in de toekomst voortzetten. Deze missies vinden naar verwachting voornamelijk plaats in 
gebieden waar de stabiliteit fragiel is, waarbij de KMar in staat is om direct kwaliteit en 
robuuste politiecapaciteit ter beschikking te stellen om de veiligheidssituatie te verbeteren. Het 
opleiden van lokaal politiepersoneel en de opbouw van een democratische rechtsstaat is 
cruciaal bij het verbeteren van de fragiele veiligheidssituatie die ontstaat na het eerste militaire 
optreden. Binnen toekomstige politiemissies ligt voor de KMar zo een belangrijke rol weggelegd, 
omdat zij juist als politieorganisatie met een militaire status in staat is om in een fragiele 
veiligheidssituatie te opereren. Daarnaast kunnen ook BE-eenheden worden ingezet tijdens 
vredesoperaties in het kader van Crowd and Riot Control (CRC) of bij robuust politieoptreden in 
EGF-verband. De KMar streeft ernaar zich te ontwikkelen tot een interdepartementaal uitzend- 
en expertisecentrum voor politie- en rule of law-missies.  

Grenstoezicht en MTV 

De grensbewaking is een cruciale politietaak, waarin toegang tot Nederland en het 
Schengengebied, bestrijding van criminaliteit zoals mensensmokkel en identiteitsfraude en 
terrorismebestrijding, samenkomen. In de uitoefening van deze taak wil de KMar haar expertise 
en kennis meer op het internationale vlak inzetten. De noodzaak voor sterke grenzen blijft de 
komende jaren onverminderd hoog. Dit geldt niet alleen aan de buitengrenzen van Nederland, 
maar ook voor de gehele Europese buitengrens. Ondanks het Schengenakkoord en het vrij 
verkeer van goederen en personen binnen de Europese Unie, zijn de uitdagingen op dit gebied 
divers en complex. Het gaat hierbij veelal om aan elkaar gerelateerde zaken, zoals 
mensensmokkel in combinatie met identiteitsfraude, of witwaspraktijken en drugssmokkel. 
Door een geïntegreerde aanpak, waarbij de KMar samenwerkt met relevante ketenpartners 
zoals de politie en douane, zet de KMar zich in voor de veiligheid van de Nederlandse grenzen.  

Het uitvoeren van grenstoezicht beperkt zich niet alleen tot Nederland. De zuidelijke en 
zuidoostelijke Europese grenzen staan onder druk dankzij toenemende migrantenstromen, 
waarbij veelal sprake is van illegale grensoverschrijding en mensensmokkel en -handel. Het 
veilig houden van het Nederlandse grondgebied vindt daarom steeds vaker plaats aan de 
buitengrenzen van Europa. Om hieraan een bijdrage te kunnen leveren zet de KMar zich in 
binnen Frontex, het agentschap van de Europese Unie dat in samenwerking met alle lidstaten 
de buitengrenzen van Europa bewaakt en versterkt waar nodig.  

De Commandant van de KMar is de vertegenwoordiger van Nederland in het bestuur van 
Frontex, en is daarmee het nationaal contactpunt voor het agentschap. Binnen Frontex blijft de 
KMar deelnemen aan zogenaamde joint operations met andere lidstaten. Deze joint operations 
bestaan bijvoorbeeld uit het surveilleren aan zee- en landgrenzen met vaartuigen, voertuigen, 



helikopters of vliegtuigen. Ook dragen technische sensorsystemen bij aan het detecteren van 
illegale grenspassages. 

Bij de grensbewakingstaak op de zee- en luchthavens is informatiegestuurd optreden (IGO) een 
belangrijk instrument. Zo neemt de KMar bijvoorbeeld deel aan het Programma Vernieuwing 
Grensmanagement (PVGM) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
waarin technologie een snelle en toch veilige grensovergang ondersteunt. Hiermee draagt de 
KMar bij aan zowel de veiligheid als aan het gemak van de reiziger. Ook innovatie speelt hierbij 
een grote rol. De focus bij innovatie ligt op taken binnen het grenstoezicht, de beveiligingstaken 
en het Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV). Innovatie leidt tot betere operationele resultaten maar 
ook op termijn ook tot besparingen.  

De KMar werkt binnen haar grensbewakingstaken aan het creëren van een effectief en efficiënt 
toegangsproces, zodat reizigers gemakkelijk kunnen blijven reizen, maar illegale migratie en 
grensoverschrijdende criminaliteit wordt aangepakt en voorkomen. IGO-innovatie levert 
hieraan een grote bijdrage.  

Aan de binnengrenzen zijn grenscontroles niet toegestaan. Wel voert de KMar 
steekproefsgewijs controles uit (MTV) op (snel)wegen in de streek die grenst aan Duitsland en 
België. Na advies van de Raad van State is het Vreemdelingenbesluit onlangs aangepast, 
waardoor de juridische basis voor het uitvoeren van deze controles is versterkt. Dit maakt het 
mogelijk IGO binnen de MTV-controles verder te ontwikkelen. Als onderdeel van het IGO aan de 
grenzen ontwikkelt de KMar ‘@migo-boras’ (mobiel informatiegestuurd optreden - better 
operational result and advanced security). Dit nieuwe systeem bestaat uit een intelligent 
computersysteem dat via hightechsensoren (zoals vaste en mobiele camera’s) kenteken, land 
van herkomst, voertuigcategorie en snelheid herkent. De analyse van verkeerspatronen bij 
grensovergangen leidt tot het opstellen van profielen, die een nog doeltreffender controle 
mogelijk maken en de pakkans vergroten.  

Caribisch gebied en de BES-eilanden 

De uitvoering van deze taken brengt de KMar-medewerker tot aan de andere kant van de 
wereld. Op 10 oktober 2010 heeft het Koninkrijk Nederland een staatkundige vernieuwing 
ondergaan: St. Maarten en Curaçao hebben daarmee de status als autonoom land gekregen en 
Bonaire, St. Eustatius en Saba (ook wel de BES-eilanden genoemd) zijn als openbare lichamen 
onderdeel van het land Nederland geworden. Vanaf dit moment heeft de KMar op de BES-
eilanden de verantwoordelijkheid gekregen voor die taken waarvoor zij in Nederland ook 
verantwoordelijk is. Daarnaast is de KMar ook actief in de basispolitiezorg op Saba en St. 
Eustatius.  

Zonder vrees en zonder blaam 

De bijzondere eigenschappen en kenmerken van een gendarmeriekorps en het zijn van een 
militair politiekorps met een lange historie en eigen tradities, geven een bijzondere 
toegevoegde waarde aan het optreden van de KMar, zowel nationaal als internationaal. In de 



afgelopen 200 jaar heeft de KMar gewerkt aan een veilige samenleving in binnen- en 
buitenland. Het takenpakket heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdig en samenhangend geheel. 
Hiermee is een goede basis gelegd voor de toekomst en kan de KMar zich de komende jaren 
verder ontwikkelen. Zij zet zich in voor de bestrijding van identiteits- en documentfraude, de 
aanpak van mensensmokkel en –handel, het leveren van bijstand, en het bijdragen aan 
internationale vrede en veiligheid door deelname aan civiele missies, en zorgt voor 
expertiseproducten op deze gebieden. De KMar acteert in de toekomst samen met de nationale 
politie in het Nederlandse politiebestel. Dankzij de militaire identiteit, structuur en flexibiliteit, 
die passen bij de Defensieorganisatie, levert de KMar een essentiële bijdrage aan de veiligheid 
van de staat. De ruim 6.000 medewerkers van de Koninklijke Marechaussee leveren hieraan elke 
dag opnieuw een onmisbare bijdrage. Zonder vrees en zonder blaam!  

Het Commando Koninklijke Marechaussee is gevestigd in de Koningin  Beatrixkazerne in 
Den Haag. 


