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Koninklijke
Marechaussee
Als het erop aankomt
De Koninklijke Marechaussee is een gendarmeriekorps, een 
politieorganisatie met militaire status. Dit betekent dat onze 
medewerkers zowel militair als politieman of -vrouw zijn.  
De Koninklijke Marechaussee waakt over de veiligheid van 
de staat, in Nederland en ver daarbuiten en wordt wereldwijd 
ingezet op plaatsen van strategisch belang. Van de koninklijke 
paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa, van luchthavens 
in Nederland tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld. De 
Koninklijke Marechaussee is flexibel en overal robuust inzetbaar 
voor veiligheid, juist als het erop aankomt.
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Geschiedenis 

Koning Willem I ondertekent het besluit tot oprichting  

van een Corps de Maréchaussée.

Koningin Wilhelmina wijst de beveiligingstaak van de 

Koninklijke Paleizen toe aan de Koninklijke 

Marechaussee.

Oprichting van het Korps Politietroepen om de  

binnenlandse rechtsorde te handhaven en de  

demobilisatie in goede banen te leiden. 

 

Koninklijk Besluit tot vaststelling van de  

taken Koninklijke Marechaussee.

Vastlegging politietaken van de Koninklijke  

Marechaussee in de Politiewet.

Overdracht van de politie- en beveiligingstaken  

op de luchthavens aan de Koninklijke Marechaussee.

De Koninklijke Marechaussee wordt een  

zelfstandig krijgsmachtdeel. 

De Koninklijke Marechaussee krijgt  

volledige opsporingsbevoegdheid. 

Gebiedsgebonden optreden maakt plaats  

voor informatiegestuurd optreden.

Oprichting van het Hoog Risico  

Beveiligingseskadron (HRB).

Oprichting Landelijk Tactisch Commando.
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Organisatie
De Commandant Koninklijke Marechaussee voert 

het bevel over zo’n 7.000 mannen en vrouwen, 

zowel militairen als burgermedewerkers. De Staf 

Commandant Koninklijke Marechaussee is gevestigd 

in Den Haag. Hier wordt de strategie bepaald. 

Het Landelijk Tactisch Commando (LTC) zet de 

operationele eenheden van de Marechaussee op 

basis van informatie in waar ze nodig zijn. Onder de 

commandant van het LTC vallen de operationele 

brigades. 

De marechaussees worden opgeleid op het 

Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum (OTC) in 

Apeldoorn en op de Koninklijke Militaire Academie 

in Breda.

Beheer
De Koninklijke Marechaussee is een krijgsmacht-

onderdeel. De minister van Defensie is verant-

woordelijk voor het beheer. Dat betekent dat de 

minister van Defensie de eindverantwoordelijkheid 

draagt voor zaken als personeel, materieel en 

financiën. 

De Koninklijke Marechaussee heeft ook een korps-

beheerder: de secretaris-generaal van Defensie. 

De korpsbeheerder is gemandateerd door de 

minister van Defensie.

Gezag
Het gezag over de Koninklijke Marechaussee ligt bij 

meerdere ministeries. De gezagsdragers bepalen 

hoe en wanneer de Koninklijke Marechaussee 

wordt ingezet. Afhankelijk van de taak zijn dat de 

ministeries van Justitie en Veiligheid (inclusief het 

Openbaar Ministerie en de Nationaal Coördinator 

Terrorismebestrijding en Veiligheid), Buitenlandse 

Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

en Defensie. 

Gouverneur der Residentie
De Commandant Koninklijke Marechaussee is 

tevens Gouverneur der Residentie. Deze vaste 

neventaak betekent dat hij verantwoordelijk 

is voor het militair ceremonieel in Den Haag, 

bijvoorbeeld tijdens Prinsjesdag.
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  ‘Bewaking 
     van de
Nederlandse    
    grenzen’ 
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De Koninklijke Marechaussee is verantwoordelijk voor de 
bewaking van de Nederlandse grenzen en treedt op als grens-
politie. De Koninklijke Marechaussee is hiervoor in Nederland  
en aan de buitengrenzen van Europa actief.

Grenspolitie

Wat is een Schengenland?
Er zijn 26 landen die vallen onder het 

Schengengebied. De Schengenlanden 

hebben afgesproken dat er vrij verkeer 

van personen en goederen tussen de 

landen mag plaatsvinden. Binnen deze 

landen mag een inwoner van de 

Europese Unie vrij reizen. Dat betekent 

dat de grenzen tussen de Schengenlanden 

niet structureel gecontroleerd worden, 

maar de gezamenlijke buitengrenzen wel. 

Dit is vastgelegd in het Akkoord van 

Schengen, ook wel het Schengenverdrag 

genoemd. De Schengenlanden hebben 

samen ook afspraken gemaakt over het 

visumbeleid, het asielbeleid en de 

samenwerking tussen politie en justitie. 

Het Schengenverdrag is onderdeel van de 

regelgeving van de Europese Unie, maar 

ook niet-EU-lidstaten kunnen zich 

aansluiten bij het verdrag.

De Koninklijke Marechaussee controleert het 

grensverkeer van personen en bestrijdt vormen 

van grensgerelateerde criminaliteit op plaatsen 

waar dit voor de Nederlandse Staat van belang is. 

Zoals op de Europese buitengrens op vliegvelden, 

in zeehavens en langs de kust. Maar ook bij de 

binnengrenzen van het Schengengebied door 

Mobiel Toezicht Veiligheid. Door deelname in het 

Europees agentschap voor grensbewaking 

Frontex levert de Koninklijke Marechaussee een 

belangrijke bijdrage aan het bewaken van de 

Europese buitengrenzen van andere Europese 

lidstaten.



8   I  

Grenstoezicht
Het grenstoezicht zorgt voor het handhaven van 

de Vreemdelingenwet door het voorkomen van 

illegale immigratie, mensensmokkel en mensen-

handel. De Koninklijke Marechaussee levert met 

grenstoezicht een belangrijke bijdrage aan de 

nationale veiligheid door het bestrijden van 

terrorisme, drugssmokkel, het witwassen van 

crimineel geld en alle andere vormen van grens-

overschrijdende criminaliteit.  

Bij het uitvoeren van de grensbewaking en het 

Mobiel Toezicht Veiligheid verzamelt en gebruikt 

de Koninklijke Marechaussee veel informatie. 

De Koninklijke Marechaussee deelt deze infor-

matie waar mogelijk met andere opsporings-

instanties. 

Grenstoezicht op luchthavens
De Koninklijke Marechaussee is verantwoordelijk 

voor het grenstoezicht op de Nederlandse lucht-

havens. Grenstoezicht vindt ook plaats in Caribisch 

Nederland. Dat gebeurt op de vliegvelden Flamingo 

Airport (Bonaire), Roosevelt Airport (St. Eustatius) 

en Juancho E.Yrausquin Airport (Saba).

Dit gebeurt op de volgende manier: 

• Controleren van personen, zowel bij 

 binnenkomst als bij uitreis;

• Weigeren van personen die niet voldoen aan de 

voorwaarden voor binnenkomst;

• Natrekken van personen in geautomatiseerde 

opsporingssystemen en het ten uitvoer leggen 

van vonnissen en sancties;
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• Uitvoeren van controles aan de gate om illegale 

migratie en misbruik van de asielprocedure te 

voorkomen;

• Uitvoeren van Mobiel Toezicht Veiligheid op 

vluchten binnen het Schengengebied;

• Verzamelen, analyseren en delen van informatie 

met andere (veiligheids)instanties. 

Politietaak
Op de Nederlandse luchthavens Amsterdam 

Airport Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, 

Eindhoven Airport, Maastricht Aachen Airport 

en Groningen Eelde Airport is de Koninklijke 

Marechaussee ook verantwoordelijk voor de 

reguliere politietaak.

Nooddocumenten
Voor een reis naar het buitenland dient 

men in het bezit te zijn van een geldig 

reisdocument. Als iemand hier niet over 

beschikt, is het onder strikte voor-

waarden mogelijk een noodpaspoort te 

krijgen bij de Koninklijke Marechaussee.
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Maritieme grensbewaking
De Koninklijke Marechaussee bewaakt de 

Europese buitengrens van Nederland, die bestaat 

uit de kuststrook en zeehavens. Het toezicht op 

deze maritieme grens wordt uitgevoerd op vaste 

doorlaatposten, maar ook door middel van 

patrouilles met vaartuigen en (in samenwerking 

met ketenpartners) door luchtwaarnemers. 

Mobiel Toezicht Veiligheid
In Nederland voert de Koninklijke Marechaussee het 

Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) uit aan de grenzen 

met België en Duitsland. Het MTV richt zich op 

reizigers die vanuit een ander Schengenland 

Nederland in reizen en vindt plaats in het gebied 

direct achter de grens. De Koninklijke Marechaussee 

controleert op basis van informatiegestuurd 

optreden een deel van het grensverkeer.  Voor het 

MTV vinden controles plaats in de treinen, op het 

water, bij luchtverkeer en op de wegen. De 

Koninklijke Marechaussee gebruikt hiervoor onder 

andere een camerasysteem.

Handhaving Vreemdelingenwet
Bij de handhaving van de Vreemdelingen-

wetgeving zorgt de Koninklijke Marechaussee 

voor de eerste opvang van asielzoekers die direct 

aan de grens asiel aanvragen. Ook draagt de 

Koninklijke Marechaussee zorg voor het begeleiden 

van vreemdelingen naar hun land van herkomst, 

de overdracht van uit te zetten vreemdelingen aan 

buitenlandse autoriteiten en het overnemen van 

in het buitenland ongewenste Nederlanders. 

Medewerkers van de Koninklijke Marechaussee zijn 

speciaal getraind om deze bijzondere taken veilig 

en humaan uit te voeren. 



11

Identiteitsvaststelling 
De Koninklijke Marechaussee levert een belang-

rijke bijdrage aan de bestrijding en voorkoming 

van identiteitsfraude. Het Expertisecentrum 

Identiteitsfraude en Documenten (ECID) op 

Schiphol is het landelijke knooppunt op het gebied 

van identiteitsfraude en identiteit gerelateerde 

documenten. Het ECID houdt zich bezig met 

onderzoek, trends, analyse en categorisering 

van valse of vervalste documenten. Er zijn vier 

regionale Koninklijke Marechaussee ID-desks in 

het land. Hier werken documentexperts die op 

het hoogste niveau zijn gespecialiseerd in reis-, 

identiteits- en verblijfsdocumenten. Zij treden 

bijvoorbeeld voor de politie op als aanspreekpunt 

voor vragen over de echtheid van documenten. 

Passagiersinformatie-
eenheid Nederland 
De passagiersinformatie-eenheid Nederland 

(Pi-NL) is een zelfstandige, gespecialiseerde 

eenheid met eigen wettelijke taken en bevoegd-

heden die ondergebracht is bij de Koninklijke 

Marechaussee. De eenheid verzamelt en 

verwerkt passagiersinformatie van luchtvaart-

maatschappijen. De gegevens worden verstrekt 

aan in Nederland aangewezen bevoegde 

instanties, zoals de Nationale Politie, en worden 

gebruikt voor het opsporen, voorkomen, onder-

zoeken en vervolgen van ernstige criminaliteit 

en terrorisme. De gegevens worden ook 

uitgewisseld met de vergelijkbare eenheden van 

andere EU-lidstaten, Europol en derde landen.

      ‘De Koninklijke   
  Marechaussee levert 
      een belangrijke 
  bijdrage aan de 
     nationale veiligheid’
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         ‘De Koninklijke   
   Marechaussee beveiligt 
      objecten en personen 
                 in binnen- en 
            buitenland’
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Het Koninklijk Huis
De Koninklijke Marechaussee verzorgt de 

objectbeveiliging van het Koninklijk Huis. 

De objectbeveiliging wordt uitgevoerd bij de 

paleizen Huis ten Bosch, Noordeinde, Het Loo, 

Drakensteyn en Villa Eikenhorst. Iedereen die een 

koninklijk object wil betreden wordt door de 

Koninklijke Marechaussee gecontroleerd. 

Naast beveiligingstaken bij de koninklijke paleizen 

voeren marechaussees ook ceremoniële taken uit. 

Zo treden marechaussees op in ceremonieel tenue 

als erepost tijdens bijzondere gebeurtenissen. Bij de 

ontvangst van een buitenlands staatshoofd op 

een Nederlands vliegveld vormen marechaussees 

een erehaag bij het vliegtuig. Ook voeren 

marechaussees ere-escortes uit met motoren ter 

begeleiding van de voertuigen van buitenlandse 

staatshoofden en wanneer nieuwe buitenlandse 

vertegenwoordigers in ons land hun geloofsbrieven 

aan ons staatshoofd komen aanbieden. 

De Koninklijke Marechaussee is verantwoordelijk voor de 
veiligheid van specifieke objecten en personen die van vitaal 
belang zijn voor de Staat. De meest in het oog springende zijn 
het Koninklijk Huis en De Nederlandsche Bank. De Koninklijke 
Marechaussee beveiligt objecten en personen in binnen- en 
buitenland. Hiervoor heeft de Koninklijke Marechaussee speciale 
middelen en vakmanschap in huis.

Bewaken en
beveiligen

Beveiliging burgerluchtvaart
Op de aangewezen Nederlandse luchthavens 

worden vertrekkende passagiersvluchten onder 

toezicht van de Koninklijke Marechaussee beveiligd 

tegen onder andere terroristische aanslagen. 

De Koninklijke Marechaussee houdt toezicht 

op de particuliere beveiligingsbedrijven die de 

veiligheidscontrole op bagage en passagiers 

uitvoeren. Wanneer bij de veiligheidscontrole 

gevaarlijke voorwerpen worden aangetroffen, 

neemt de Koninklijke Marechaussee maatregelen. 

Daarbij voert de Koninklijke Marechaussee op 

de luchthavens beveiligingssurveillances uit. 

Bij risicovolle vluchten worden extra beveiligings-

maatregelen getroffen voor de passagiers en 

het vliegtuig (zoals de inzet van air marshals). 

De Koninklijke Marechaussee beschikt ook over 

speurhonden die ingezet kunnen worden bij het 

zoeken naar wapens of explosieven en bij 

bommeldingen.
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Persoonsbeveiliging
De Koninklijke Marechaussee zorgt voor 

de persoonsbeveiliging van onder andere 

hooggeplaatste militairen, politici en diplomaten 

in binnen- en buitenland, vooral in omgevingen 

met een sterk verhoogd risico. Deze persoons-

beveiliging wordt uitgevoerd door de Brigade 

Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) en de Hoog 

Risico Beveiliging (HRB).

De Nederlandsche Bank
De Koninklijke Marechaussee beveiligt - in opdracht 

van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 

en Veiligheid (NCTV) - de Nederlandsche Bank. 

Motorrijders en gepantserde wagens begeleiden 

ook de waardetransporten van de Nederlandsche 

Bank.

Expertisecentrum Bewaken 
& Beveiligen
Het Expertisecentrum Bewaken en Beveiligen 

(ECBB) van de Koninklijke Marechaussee biedt 

kennis en expertise, in het bijzonder aan de brigades 

die een taak hebben in bewaken en beveiligen. 

Voor vraagstukken over bewaken en beveiligen is 

het expertisecentrum het centrale aanspreekpunt 

binnen de Koninklijke Marechaussee en een 

relevante speler voor de ketenpartners en overige 

externe partijen. Het ECBB kan informatie over reële 

en potentiële dreigingen beoordelen, analyseert 

deze en geeft inzetadviezen aan operationele 

eenheden. Op deze manier is de expertise voor alle 

ketenpartners toegankelijk en wordt efficiënt 

samengewerkt aan een veiliger Nederland.
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Hoog Risico Beveiliging
De Koninklijke Marechaussee beschikt over pelotons 

Hoog Risico Beveiliging (HRB). Deze eenheden 

bewaken en beveiligen objecten in Nederland met 

een verhoogde dreiging op aanslagen. Dat zijn 

bijvoorbeeld een aantal overheidsgebouwen en 

bepaalde maatschappelijke instellingen. De pelotons 

bestaan vooral uit marechausseebeveiligers. Hun 

uitstraling hangt af van de actuele situatie; van 

robuust aanwezig tot onopvallend. De eenheden zijn 

zeer mobiel, kunnen snel opschalen en optreden bij 

een verhoogde dreiging of een incident.
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           ‘De Koninklijke   
    Marechaussee zet 
         de bijstandsorganisatie 
       zo flexibel mogelijk in’ 
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De reguliere ME treedt bijvoorbeeld op bij evene-

menten, demonstraties, rellen en beveiligingstaken. 

De Bijstandsorganisatie van de Koninklijke 

Marechaussee kan de openbare orde ook hand-

haven als reguliere ME-inzet niet meer voldoende is. 

Bijvoorbeeld bij vuurwapengebruik tegen de politie, 

mogelijk gebruik van explosieven of ander grof 

geweld. De Bijstandsorganisatie wordt ook, samen 

met andere eenheden en organisaties, ingezet voor 

bewaken en beveiligen. 

De Koninklijke Marechaussee zet de bijstands-

organisatie zo flexibel mogelijk in. Dat betekent 

dat de inzet snel wordt aangepast aan de situatie en 

de omgeving. Door het voortdurend aanpassen is 

snel en daadkrachtig optreden mogelijk en wordt 

onnodige escalatie voorkomen. 

De bijstandsorganisatie is ook snel inzetbaar in 

internationaal verband om wereldwijd na een ramp 

of conflict de lokale politiekorpsen te ondersteunen 

bij het handhaven van de openbare orde of het 

De Koninklijke Marechaussee beschikt over een landelijke 
bijstandsorganisatie die ondersteunt bij eigen taken en - indien 
nodig - bijstand levert aan de Nationale Politie. De eenheden 
van de bijstandsorganisatie worden ingezet voor ME (mobiele 
eenheid)- en BE (bijstandseenheid)-taken.

Bijstand

bieden van veiligheid voor hulpverleners. De 

Koninklijke Marechaussee is ingericht om hierbij 

samen te werken met andere Europese gendarmerie-

korpsen. Ook ondersteunt de bijstandsorganisatie 

arrestatieteams en andere speciale (militaire) 

eenheden.

Speciale beveiligingsopdrachten
De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) 

van de Koninklijke Marechaussee beschikt over 

beveiligings,- observatie- en arrestatieteams en 

wordt ingezet wanneer snel en specialistisch 

optreden nodig is. De BSB opereert zelfstandig. Als 

het nodig is, treedt de BSB ook samen met politie of 

militaire eenheden op. De brigade is inzetbaar voor 

verschillende opdrachten variërend van het binnen-

dringen in gebouwen en het beveiligen van objecten 

en personen tot het herkennen van explosieven. De 

persoonlijke beschermingsmiddelen en uitrusting 

zijn aan de aard van het optreden aangepast en 

maken de BSB geschikt voor grootschalige, moei-

lijke en geheime operaties in binnen- en buitenland.
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      ‘Rechercheurs 
            werken in 
     gespecialiseerde 
             teams’
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De rechercheurs onderzoeken bijvoorbeeld 

criminaliteit die zich richt op mensensmokkel, 

maar ook strafbare feiten die zijn gepleegd op 

Nederlandse luchthavens of door militairen. 

Dat doen zij verspreid over Nederland en in het 

Caribisch gebied. 

De basis van opsporingsonderzoeken is informatie 

die voortkomt uit handhaving, opsporing en 

intelligence. Deze taakvelden zijn binnen de 

Koninklijke Marechaussee onlosmakelijk met elkaar 

verbonden en dragen samen bij aan de veiligheid 

van Nederland. 

Tijdens een onderzoek werken de rechercheurs van 

de Koninklijke Marechaussee met elkaar samen in 

teams. Deze teams zijn gespecialiseerd in onder-

zoeken naar specifieke vormen van criminaliteit. 

Zo zijn er teams die identiteitsfraude, zedendelicten, 

Recherche

migratie - of drugscriminaliteit onderzoeken, 

terwijl andere teams gespecialiseerd zijn in 

opsporingsonderzoeken naar ondermijning of 

strafbare feiten die de integriteit van de krijgsmacht 

raken. De rechercheurs leveren ook regelmatig 

ondersteuning aan de politie bij onderzoeken van 

(inter)nationaal belang of waar specialistische 

kennis voor nodig is. 

Binnen de Koninklijke Marechaussee hebben 

de rechercheurs diverse specialisaties. Zo zijn 

er tactische rechercheurs die informatie 

verzamelen, analyseren en verdachten horen en 

houden andere specialisten zich met name bezig 

met het veiligstellen van sporen. Ook beschikt 

de Koninklijke Marechaussee over recherche-

experts zoals digitale (cyber) en financiële 

rechercheurs die ondersteuning leveren aan de 

opsporingsteams.

 

De Koninklijke Marechaussee voert internationale, militaire en 
civiele politietaken uit en krijgt hierbij te maken met vrijwel alle 
denkbare vormen van criminaliteit. Als tijdens de uitvoering van 
de taken strafbare feiten aan het licht komen, doen rechercheurs 
van de Koninklijke Marechaussee onderzoek. 
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    ‘De Koninklijke 
Marechaussee is 
       permanent 
  aanwezig in het  
   Caribisch gebied’ 
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Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn zelfstandige landen binnen 
het Koninkrijk der Nederlanden. Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
zijn bijzondere Nederlandse gemeenten. Samen vormen zij het 
Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Caribisch
Gebied

De Koninklijke Marechaussee is voor enkele politie-

taken en grensbewaking permanent aanwezig in 

het Caribisch gebied. De brigade Caribisch Gebied 

van de Koninklijke Marechaussee verzorgt de 

politiedienst voor de Nederlandse militairen, de 

militairen van de Arubaanse en Curaçaose militie 

en op militaire locaties in het Caribisch deel van het 

Koninkrijk. Daarnaast ondersteunt de brigade de 

lokale politie en de kustwacht bij de bestrijding 

van criminaliteit. 

De Koninklijke Marechaussee voert ook de grens-

bewaking uit op de eilanden van Caribisch Nederland 

en is verantwoordelijk voor alle voorkomende politie-

taken op de luchthavens van Bonaire, Saba en Sint 

Eustatius. Op Saba en Sint Eustatius verzorgt de 

Koninklijke Marechaussee samen met de politie de 

basispolitiezorg. Op Curaçao, Sint Maarten en Aruba 

steunt de Koninklijke Marechaussee de overheid op 

het gebied van grensbewaking, vreemdelingen-

toezicht, het bestrijden van zware geweldsmisdrijven 

en drugs- en migratiecriminaliteit.
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                  ‘De Koninklijke     
          Marechaussee helpt bij 
              het herstel van de  
      rechtsorde en wederopbouw 
                  van de politie in 
               een missiegebied’
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Militaire politie
De Nederlandse Staat heeft een groot belang bij de 

integriteit en het correct functioneren van de krijgs-

macht. De Koninklijke Marechaussee is onder het 

gezag van het Openbaar Ministerie de militaire 

politie voor alle defensieonderdelen: de Koninklijke 

Marine, Koninklijke Landmacht en de Koninklijke 

Luchtmacht. Daarom zijn er marechausseebrigades 

en -posten gevestigd bij kazernes, militaire vlieg-

bases, de marinehavens en bij onderdelen van de 

Nederlandse krijgsmacht in het buitenland. 

Daarnaast treedt de Koninklijke Marechaussee op 

als politie voor alle in Nederland verblijvende 

buitenlandse strijdkrachten en werken marechaus-

sees bij de internationale militaire hoofdkwartieren. 

De militaire politietaak van de Koninklijke 

Marechaussee heeft een tweeledig karakter. De 

ene keer is het marechausseeoptreden preventief 

en dienstverlenend, de andere keer is het repressief 

van aard. Preventief zijn bijvoorbeeld patrouilles, 

verkeersdiensten, ordemaatregelen bij oefeningen, 

het geven van advies en voorlichting aan comman-

danten en hun personeel en het escorteren van 

colonnes. De repressieve taak van de Koninklijke 

Marechaussee is gericht op de naleving van de 

Wegenverkeerswet, de milieuwetgeving en de 

opsporing van strafbare feiten gepleegd door 

De Koninklijke Marechaussee heeft de politietaak voor Defensie 
en kan wereldwijd als gendarmeriekorps worden ingezet: 
als militair en politie. Bijvoorbeeld in gebieden waar na een 
gewapend conflict de lokale politie nog in opbouw is. 

Wereldwijd 
inzetbaar

militairen (ook in hun vrije tijd). Strafrechtelijke 

onderzoeken naar militairen worden uitgevoerd 

onder het gezag van het Openbaar Ministerie Oost-

Nederland in Arnhem.

Militaire missies
Nederlandse militairen kunnen over de hele wereld 

werken bij gewapende conflicten of om de vrede te 

bewaren. Net als in Nederland voeren marechaussees 

ook in het buitenland de politiezorg uit voor onze 

militairen. Zij behandelen onder andere over-

tredingen en ongelukken en voeren onder leiding 

van het Openbaar Ministerie (OM) strafrechtelijke 

opsporingsonderzoeken uit. Ook doen zij namens 

het OM onderzoek naar de rechtmatigheid van het 

gebruik van geweld door militairen.

Politiemissies
Er kan een beroep op de Koninklijke Marechaussee 

worden gedaan om deel te nemen aan politiemissies 

(Stability Policing). De Koninklijke Marechaussee kan 

tijdens zo’n missie helpen bij het herstel van de 

rechtsorde en de wederopbouw van de politie in 

het missiegebied. De taak van de Koninklijke 

Marechaussee is er dan op gericht het functioneren 

van de lokale civiele politie waar te nemen, de 

functionarissen te trainen, de organisatie te 

monitoren en adviezen te geven ter verbetering. 
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     ‘Innovatieve 
         technieken 
    worden gebruikt   
  om op te leiden 
       en te trainen’ 
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Opleidingen

Het OTCKMar draagt verder bij aan kennis-

ontwikkeling en -borging en ondersteunt de 

operatie met oefening, training en certificering 

om de inzetgereedheid op het juiste niveau te 

brengen en te houden. Dat gebeurt niet alleen 

voor de Koninklijke Marechaussee, maar in een 

aantal gevallen ook voor en in samenwerking met 

ketenpartners. 

Om dit te mogelijk te maken beschikt het OTCKMar 

over professionele teams met bijbehorende 

faciliteiten en wordt gebruik gemaakt van innova-

tieve technieken zoals serious gaming, virtual en 

augmented reality en e-learning.

De officiersopleiding wordt in samenwerking 

met de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) 

en de Politieacademie gegeven.

De officieren van de Koninklijke Marechaussee 

worden - afhankelijk van hun vooropleiding - 

via verschillende trajecten opgeleid op de 

Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda, 

onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie 

(NLDA). Daarna volgen zij op het OTCKMar 

een jaar de Vaktechnische Opleiding (VTO) waar 

ze worden opgeleid tot officier met specifieke 

marechaussee- en politievakken.

Op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke 
Marechaussee (OTCKMar) in Apeldoorn worden nieuwe 
medewerkers opgeleid zodat ze met vertrouwen de vele 
uitdagende militaire en politionele taken van de Koninklijke 
Marechaussee kunnen uitvoeren. Tijdens hun loopbaan komen ze 
hier regelmatig terug voor een bij- of omscholing. 
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     ‘De Koninklijke  
Marechaussee is 
       sterk gericht op 
   samenwerking’ 
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Samenwerking

De Koninklijke Marechaussee is gericht op, en inge-

richt voor, het delen van expertise en informatie en 

stelt structureel personeel beschikbaar voor een 

grote diversiteit aan lokale, nationale en internatio-

nale samenwerkingsprojecten. 

Nationale     
samenwerkingsverbanden

Douane
De Koninklijke Marechaussee controleert grens-

verkeer door personen; de Douane controleert 

goederen. Beide diensten werken nauw samen om 

het grensverkeer en het toezicht hierop zo efficiënt 

mogelijk te laten verlopen. 

Samenwerking ondermijnende 
criminaliteit
De Koninklijke Marechaussee werkt op luchthavens 

en andere plekken nauw samen met diverse part-

ners als de Douane, de Fiscale Inlichtingen en 

Opsporingsdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie 

(OM) om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. 

Denk hierbij aan onderzoek naar geld- en 

drugsstromen.

Politie
Alle ambtenaren met een politietaak verlenen 

elkaar assistentie. Zo werkt de Koninklijke 

Marechaussee vaak samen met de Nationale 

Politie. Deze samenwerking varieert van het leveren 

van specialisten voor grootschalige politiecontroles 

tot medewerking aan rechercheonderzoeken. Bij 

noodsituaties, zoals ongevallen en overvallen, kan 

de Koninklijke Marechaussee noodhulpassistentie 

verlenen. Op diverse locaties in de buurt van grote 

legerplaatsen verzorgt de Koninklijke Marechaussee 

samen met de regionale politie de surveillance in 

uitgaansgebieden. Het uitgangspunt bij samenwer-

king is altijd de eigen taakstelling van beide organi-

saties. In het digitale domein wordt ook nauw 

samengewerkt met de politie.

Overig
De Koninklijke Marechaussee werkt structureel 

samen met diverse andere overheidsdiensten, zoals 

de Dienst Terugkeer en Vertrek, de Kustwacht, 

de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de 

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

De taken van de Koninklijke Marechaussee hangen nauw 
samen met andere organisaties binnen en buiten Nederland. 
De Koninklijke Marechaussee is daarom sterk gericht op 
samenwerking met alle relevante partners in binnen- en 
buitenland, zowel in het publieke als in het private domein.
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Internationale 
samenwerkingsverbanden

European Gendarmerie Force
De Koninklijke Marechaussee is een van de deel-

nemers aan de European Gendarmerie Force 

(EUROGENDFOR). EUROGENDFOR is een multi-

nationaal samenwerkingsverband van politiekorpsen 

met een militaire status uit onder andere Frankrijk, 

Italië, Spanje en Portugal. 

Deze politiemacht bestaat uit ongeveer 800 militaire 

politiefunctionarissen, opereert voor de Europese 

Unie en wordt vooral uitgezonden na conflict-

situaties. Het hoofdkwartier is gevestigd in Vicenza 

(Italië). EUROGENDFOR kan ook worden ingezet 

voor andere internationale organisaties zoals de 

Verenigde Naties en NAVO of een ad hoc-coalitie.

FIEP
De International Association of Gendarmeries and 

Police Forces with Military Status (FIEP) is een in 

1992 opgericht netwerk van gendarmeriekorpsen. 

Het netwerk wisselt op internationaal niveau kennis 

en ervaring uit. De oorspronkelijke leden van de 

FIEP zijn Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal. 

Het netwerk is later uitgebreid met andere Europese 

landen en landen buiten Europa. 

Frontex
Nederland draagt bij aan Frontex. Dit is het 

Europees agentschap voor het beheer van de 

operationele samenwerking aan de buitengrenzen 
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van de EU. Het agentschap, met het hoofdkwartier 

in Warschau (Polen), zorgt voor een betere 

bewaking van de buitengrenzen van de Europese 

Unie. De Koninklijke Marechaussee stelt structureel 

kennis en expertise beschikbaar aan Frontex en 

heeft de afgelopen jaren onder andere deel-

genomen aan Frontex-operaties in bijvoorbeeld 

Italië, Griekenland en Spanje.

EU High Risk Security Network
Samenwerking binnen de EU is cruciaal in het kader 

van terrorismebestrijding. De uitwisseling van 

technieken, tactieken en procedures zijn hierin de 

eerste stappen. Het EU HRS Network heeft als doel 

de betrokken Europese eenheden verder te 

professionaliseren door kennis en best practices 

te delen en samenwerking tussen de eenheden 

te bevorderen. Het EU HRS netwerk is opgericht 

door het Eskadron Hoog Risico Beveiliging van 

de Koninklijke Marechaussee en de speciale 

eenheid Rapid Action Group (GAR) van de 

Guardia Civil en wordt ondersteund door DG 

HOME van de Europese Commissie. 
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Gemeenschappelijk Grens Coördinatiecentrum 

(GGC) in Goch (Duitsland). Het GGC bestrijdt illegale 

grensoverschrijding en het illegale verblijf van 

personen in Nederland en Duitsland door het 

uitwisselen van informatie voor medewerkers “op 

straat”. Het GGC wordt 24/7 bemand door personeel 

van de Koninklijke Marechaussee en de Bundes-

polizei.

Grensoverschrijdende 
politieteams
De Koninklijke Marechaussee heeft een actieve rol in 

diverse grensoverschrijdende politieteams. Dat zijn 

samenwerkingsverbanden van onder andere de 

Bundespolizei, Koninklijke Marechaussee, 

Nederlandse en Duitse Politie en de Duitse Douane. 

European Union Police and 
Civilian Services Training
European Union Police and Civilian Services Training 

(EUPCST) is een samenwerkingsverband van 17 

gendarmerie- en politiekorpsen en civiele partijen 

uit 13 landen. Het netwerk werkt samen aan het 

ontwikkelen en overdragen van kennis en vaardig-

heden voor internationale missies. Zij oefenen 

samen in grote ‘live exercises’, houden trainings-

weken en delen kennis in conferenties en 

worskhops. 

Gemeenschappelijk Grens 
Coördinatiecentrum
De Koninklijke Marechaussee werkt in het grens-

gebied nauw samen met de Bundespolizei in het 
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Het GPT voert gezamenlijke controles en acties uit 

aan beide zijden van de Duits-Nederlandse grens 

waarbij gebruik gemaakt kan worden van elkaars 

bevoegdheden en informatie. 

Publiek private samenwerking
Ook met de private sector wordt samengewerkt. 

Zo draagt de Koninklijke Marechaussee bij aan 

Cyber Synergie Schiphol Ecosystem (CYSSEC). 

Samen met de ketenpartners op de luchthaven 

Schiphol werkt zij aan de cyber security op de lucht-

haven. Ook neemt de Koninklijke Marechaussee deel 

aan het Information Sharing and Analysis Centre 

(ISAC) Luchthavens. In dit publiek-private samen-

werkingsverband wisselen de deelnemers onderling 

informatie en ervaringen uit over cybersecurity.
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