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Stellingen bij het proefschrift
De binnenlandse veiligheidstaken van de krijgsmacht

van Michiel Johan de Weger

1.       De militaire Bijzondere Bijstandseenheden werden opgericht voor de
bestrijding van zware, gewelddadige criminaliteit omdat indertijd alleen
bij de krijgsmacht snel voldoende en redelijk geschikte capaciteit te
organiseren was.

2.       De Koninklijke Marechaussee mocht de politietaken op
burgerluchthavens van het Korps Rijkspolitie overnemen omdat
parlement en de betrokken departementen niet wilden dat eerstgenoemd
korps kleiner zou worden.

3.        Het ontbreken van in omvang voldoende en direct door de regering aan
te sturen civiele politie is de belangrijkste verklaring voor het feit dat de
krijgsmacht in Nederland een belangrijke rol speelt in de handhaving
van de binnenlandse veiligheid.

4.       De inschakeling van de krijgsmacht bij de handhaving van de openbare
orde en de rechtsorde is onder besluitvormers nauwelijks omstreden
(geweest).

5.       Bij de toedeling van binnenlandse veiligheidstaken aan de krijgsmacht
speelt de lange termijn ontwikkeling van het politiele en militaire
veiligheidscomplex vrijwel geen rol.

6.         Door de significante toename sinds begin jaren negentig van de civiele
taken ten opzichte van de militaire taken is de Koninklijke
Marechaussee vervreemd van de andere delen van de krijgsmacht en
sterk verweven geraakt met de civiele politie.

7.       Het grootste voordeel van de oprichting van een ministerie van
Veiligheid waaronder alle veiligheidsorganisaties ressorteren is dat dit
de negatieve effecten van strategische concurrentie tussen die
organisaties sterk zou verminderen.

8.       De concurrentie tussen militaire en civiele politieorganisaties zal zich
steeds meer toespitsen op hun rol in de uitvoering van Europees
vreemdelingen-, antiterreur- en criminaliteitsbeleid.

9.       Binnen de politicologie en bestuurskunde wordt te weinig nadruk gelegd
op het grote belang van de selectie van casus voor verder onderzoek.

10. Archiefonderzoek en interviewtechnieken zouden vaste onderdelen
moeten zijn van de academische vorming in deze twee wetenschappen.

11. Publicatie van de woordelijke verslagen van ministerraadsvergaderingen
en briefwisselingen tussen bewindslieden onder de Wet Openbaarheid
van Bestuur zou het wantrouwen jegens de politiek sterk kunnen
verminderen.

12. De volgende regering zou het programma Andere Overheid moeten
voortzetten, maar ook een programma Andere Politiek moeten starten.

13. De actualiteit veroudert veel sneller dan de geschiedenis.
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Voorwoord

In 1995 moest ik in militaire dienst, bij de Koninklijke Marine. Daar heb ik drie
jaar les gegeven in de Nederlandse defensiepolitiek en de politieke situatie in
conflictgebieden. In de haven van Den Helder zag ik marineschepen van hon-
derden miljoenen guldens. lk woonde toen in het centrum van Rotterdam. Op
weg naar huis zag ik wel de problemen met de veiligheid op straat, maar niet de
agenten die er wat aan zouden kunnen doen. Mij leek het voor de Nederlandse
bevolking van belang om meer agenten en een minder grote krijgsmacht te heb-
ben. Hoe dan ook, er was bij mij een blijvende interesse gewekt voor de relatie
tussen politie en krijgsmacht.

Ik verdiepte me in de taken van de krijgsmacht die aan het werk van de politie
grenzen, in Amerikaanse defensieterminologie treffend operations other than war
genoemd. Er was veel literatuur beschikbaar over de inzet van de Nederlandse
en buitenlandse krijgsmachten bij bestrijding van misdaad, terreur, guerrilla-
groepen, rellen, linkse en antimilitaristische groeperingen, maar ook bij rampen.
Ik kwam er achter dat dergelijke krijgsmachttaken door de eeuwen heen altijd
hebben bestaan maar wel wisselden in omvang, ook per land. De Koninklijke
Marechaussee in Nederland en haar eveneens op de Franse gendarmerie geente
zusterorganisaties in het buitenland nemen weliswaar een groot deel van deze
activiteiten voor hun rekening, maar ook andere delen van de verschillende
krijgsmachten leveren hun bijdrage aan de binnenlandse veiligheid. Op de vraag
wadrom krijgsmachten en niet een civiele veiligheidsorganisatie als de politie
deze activiteiten uitvoeren, gaf de door mij geraadpleegde literatuur echter geen

duidelijk antwoord.
Gedurende enkele jaren liep ik rond met het idee hier onderzoek naar te ver-

richten. Mijn gedachten over dit 'tussengebied' - tussen de civiele veiligheidsor-
ganisaties en de krijgsmacht - zette ik intussen in korte artikelen uiteen. Op een
vrijdagmiddag werd ik gebeld door Bernard Welten. Hij had een artikel van me
gelezen en wilde een afstudeerscriptie over het onderwerp schrijven.1 Voor deze
scriptie hebben we enkele discussiesgevoerd, waarbij hij me tevens aanmoedigde
zel f onderzoek te gaan doen.  Hij deed de suggestie zijn eigen begeleider, profes-

1    Welten (2000).
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sor Leo Huberts aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, voor mijn onderzoek te
benaderen. Met Huberts heb ik enkele malen gesproken over de mogelijkheden
voor een promotieonderzoek en heb ik een eerste opzet geschreven. Na enkele
stimulerende gesprekken verwees hij me naar professor Cyrille Fijnaut aan de
Universiteit van Tilburg. Fijnaut was in zijn eigen promotieonderzoek en in vele
artikelen al uitvoeriger ingegaan op het militaire deel van de politiegeschiedenis
in Nederland en omringende landen. Hij bleek geinteresseerd in de begeleiding
van een diepergaand onderzoek. Het resultaat daarvan ligt nu voor u.

Velen hebben mij gesteund en geholpen bij dit proefschrift, al was het maar
door het tonen van interesse, het stellen van inhoudelijke vragen en het geven
van de broodnodige algemene aanmoedigingen. Vijf daarvan wil ik bijzonder
bedanken. In de eerste plaats Bernard Welten en Leo Huberts voor hun aanmoe-
digingen. Cyrille Fijnaut wil ik bedanken voor al de energie en tijd die hij in mijn

begeleiding heeft gestoken. Mijn ex-collega Peter Neuteboom heeft verschil-
lende versies van mijn proefschrift gelezen en van commentaar voorzien. Samen
hebben we veel gesproken en gediscussieerd over de binnenlandse taken van

de krijgsmacht, met name de Koninklijke Marechaussee. Peter ben ik dan ook

bijzondere dank verschuldigd. De redactie van dit proefschrift werd verzorgd
door Annettie Medendorp en Peter Boxelaar. Zij besteedden daaraan veel zorg,
waarvoor dank.

Dit proefschrift was ook niet mogelijk geweest zonder de inspanningen van
vele medewerkers van de archief- en bibliotheekdiensten van de ministeries
van Defensie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie, en van de
Koninklijke Marechaussee, het Instituut Defensie Leergangen, het Instituut voor
Militaire Geschiedenis en de Nederlandse Politie Academie.

Dit proefschrift draag ik op aan mijn lieve ouders. Zij stonden al die jaren
achter me en waren in moeilijke tijden een enorme sleun.
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1

Algemene inleiding

Dit boek gaat over de binnenlandse veiligheidstaken van de Nederlandse krijgs-
macht. Met de huidige terreurdreiging krijgt dit onderwerp met enige regelmaat
aandacht in de publieke opinie. Bij acties tegen (vermeende) terroristen komen
militaire eenheden immers vol in de schijnwerpers van de media. Maar waar-
om is het van belang deze krijgsmachttaken dieper te onderzoeken? Op welke
vragen zou een onderzoek naar deze taken zich moeten richten? Hoe kan het
worden uitgevoerd?

1.1     Aanleiding voor het onderzoek

De zorg voor de veiligheid van burgers en hun bezittingen is ten van de belang-
rijkste taken van de overheid. De Nederlandse overheid heeft het geweldsmo-
nopolie op Nederlands grondgebied. Zij handhaaft, desnoods met geweld, de
democratisch vastgestelde wet- en regelgeving. Bovendien draagt de overheid

met noodhulpverlening bij aan de veiligheid van haar burgers. Voor deze veilig-

heidstaak beschikt de Nederlandse overheid over een groot aantal organisaties,
het Nederlandse veiligheidscomplex. 1

De Nederlandse krijgsmacht heeft vooral de taak om het geweldsmonopolie
op Nederlands grondgebied ten opzichte van krijgsmachten van andere lan-
den te handhaven. Als het nodig is, vecht de Nederlandse krijgsmacht voor
de bescherming van Nederland tegen andere krijgsmachten (oorlogsvoering).
Zolang de krijgsmacht bestaat, was deze oorlogstaak haar bestaansreden. Zij
beschermde de eigen burgers en hun bezittingen tegen andere landen en hun
krijgsmachten, maar werd soms ook gebruikt om het Nederlands grondgebied
te vergroten, zoals in de oorlogen om het effectieve gezag in Nederlands-lndie.
Naast bescherming van het eigen grondgebied werd met het uitbreken van
de Koude Oorlog bescherming van bondgenoten (vooral West-Duitsland) de
belangrijkste taak van de Nederlandse krijgsmacht.

1     Huberts (1998, p. 5), gebruikt de term voor het geheel van overheidsorganisaties die zich

met veiligheid van de Nederlandse burger of staat bezighouden.
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Sinds het einde van de Koude Oorlog richt de krijgsmacht zich steeds meer
op vredesoperaties, waarmee veel minder direct Nederlandse veiligheidsbelangen
worden gediend. Deze operaties worden in de meeste gevallen in internationaal
verband (vooral door de Verenigde Naties (VN) en de Noord-Atlantische Ver-
dragsorganisatie (NAVO)) georganiseerd. Het doel van deze activiteiten is om
tijdelijk de veiligheidstaak te vervullen van de overheid van het land of gebied
waar de operaties plaatsvonden. Te denken valt aan de inzet van de Nederlandse
krijgsmacht op de Balkan, in Afghanistan en Irak. Bij dergelijke krijgsverrich-
tingen wordt het geweldsmonopolie gevestigd of hersteld en (uiteindelijk) over-
gegeven aan de al dan niet nieuw opgebouwde overheidsorganisaties van het
betreffende land.

Deze twee taken van de krijgsmacht (oorlogsvoering en vredesoperaties)
hebben gemeen dat zij zich richten op de handhaving van het geweldsmonopo-
lie tegen andere krijgsmachten of andere grote, gewapende organisaties. Deze
taken zijn extern gericht: op andere landen en andere krijgsmachten.

De Nederlandse krijgsmacht heeft echter drie taken. Zij levert eveneens
een bijdrage aan de handhaving van de veiligheid op het eigen grondgebied, een
intern gerichte taak. Deze taak is zo oud als de krijgsmacht zelf en is net zo aan
verandering onderhevig geweest als de extern gerichte taak. Ook buitenlandse
krijgsmachten hebben deze binnenlandse veiligheidstaak.

Deze intern gerichte taak bestaat gedeeltelijk uit de handhaving van het
geweldsmonopolie tegen grote bedreigingen van binnenuit, bijvoorbeeld de
dreiging van een communistische machtovername in Nederland in de laatste
jaren van de Eerste Wereldoorlog en de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog.
De krijgsmacht werd toen nadrukkelijk beschouwd als strategische reserve voor
de politie en zou desnoods op grote schaal worden ingezet voor de handhaving
van het geweldsmonopolie en bescherming van de staat en/of de gevestigde
maatschappelijke orde. Sinds de Tweede Wereldoorlog vervulde de krijgsmacht
in het 'Koninkrijksdeel in Europa' dezelfde functie, al werd zij voor dit doel niet
actief op grote schaal ingezet. Dit gebeurde wel in de Nederlandse kolonien,
bijvoorbeeld tijdens de politionele acties in Nederlands-Indie.

Delen van de krijgsmacht werden na 1945 wel incidenteel ingezet voor bij-
stand aan het civiele gezag bij kleinere bedreigingen van de binnenlandse vei-
ligheid. De inzet varieerde van enkele manschappen tot honderden militairen,
en in uitzonderlijke gevallen tot meer dan duizend. Dat gebeurde bijvoorbeeld
rond  1980 bij de ontruiming van een aantal krakersbolwerken. Bij (dreigende)
rampen werden eveneens veel militairen ingezet, zoals tijdens de Watersnood-
ramp van 1953, de dreigende dijkdoorbraken, de Millenniumovergang en de
uitbraak van enkele dierziekten in de jaren negentig van de vorige en de eerste
jaren van deze eeuw. Hierbij werden niet alleen marechaussees ingezet, maar ook
militairen afl<omstig van andere delen van de krijgsmacht. Een ander voorbeeld
van het incidenteel inzetten van de krijgsmacht is het inschakelen van speciale
eenheden. Zo werden deze eenheden in de jaren zeventig en tachtig van de
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volige eeuw ingezet bil acties van radicale Molukkers en in de eerste jaren van
deze eeuw bij dreigende acties van moslim-fundamentalisten.

De krijgsmacht draagt echter ook permanent bij aan de binnenlandse veilig-
heid Op Schiphol en andere burgerluchthavens neemt de Koninklijke Mare-
chaussee bijvoorbeeld de politietaken voor haar rekening. Binnen de krijgs-
macht is dit korps 'de politie'; zij handhaaft daar hoofdzakelijk civiele wet- en
regelgeving zoals die buiten de kazernes voor burgers geldt. De Koninklijke
Marechaussee beveiligt defensieterreinen, het Koninklijk Huis en De Nederland-
sche Bank. Zij houdt toezicht op vreemdelingen en verzorgt de grensbewaking.
Net als de civiele politie verricht zij opsporingsonderzoek binnen haar taak-
gebieden. Ook andere delen van de krijgsmacht dragen op permanente basis

bij aan de binnenlandse veiligheid. Zo maakt de Explosievenopruimingsdienst
(EOD) door het hele land explosieven onschadelijk. Het Air Operations and Con-
trol Station van de Koninklijke Luchtmacht regelt met civiele instanties continu
het luchtverkeer boven Nederland.

Deze intern gerichte taken voert de krijgsmacht uit ter ondersteuning van
het civiele gezag, op basis van wet- en regelgeving, buiten defensieterreinen en
vaak in samenwerking met civiele veiligheidsorganisaties. Het zijn taken die
militairen uitvoeren tegen een duidelijk civiele achtergrond.

Vanuit historisch perspectief is de periode na de Tweede Wereldoorlog van
bijzonder belang. Deze periode bestrijkt niet alleen de meest recente geschiede-
nis van de binnenlandse veiligheidstaak van de krijgsmacht maar is tevens een
periode waarin deze taak significante veranderingen onderging.

Kort  na 1945 besloten de regering  en het parlement  dat de binnenlandse
veiligheidstaken, meer dan voor de oorlog, door civiele veiligheidsorganisaties
moesten worden uitgevoerd. De Koninklijke Marechaussee zou niet langer in vele
plattelandsgemeenten in het Zuiden en Noorden van het land de gewone politie
vormen. Het Korps Rijkspolitie werd aangewezen tot eerste bijstandverlenend
orgaan voor de plaatselijke autoriteiten. Pas als bijstand van dit korps niet voldeed,
zou €en beroep kunnen worden gedaan op de Koninklijke Marechaussee. Als
vervolgens die ondersteuning ook niet voldoende bleek, dan kon er een beroep
worden gedaan op de rest van de krijgsmacht. De Koninklijke Marechaussee werd
in wetten en besluiten niet meer als politiedienst genoemd. Met dit alles werd de
binnenlandse veiligheid voor een belangrijk deel gedemilitariseerd.

Sinds die tijd is echter een twaalfial beslissingen genomen om de krijgs-
macht  toch weer extra intern gerichte taken te geven. Zo kreeg  zij de ruiming
van explosieven, de levering van antiterreureenheden en de verzorging van de
politiefunctie op Schiphol als nieuwe taken. Gezien de eerdere beslissing van
regering en parlement om de binnenlandse veiligheidstaken meer door civiele
veiligheidsorganisaties te laten uitvoeren, mag deze 'groei' van de binnenlandse
veiligheidstaak gerust curieus worden genoemd.

De toename van taken is om twee redenen ook omstreden. Ten eerste: de inci-
dentele, daadwerhelyke inzet van militairen tegen delen van de eigen bevolking
ligt maatschappelijk gezien zeer gevoelig en wordt slechts als laatste redmiddel
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geaccepteerd.2 Voor velen past dit niet of maar moeilijk binnen de Nederlandse
samenleving, haar cultuur en de democratische rechtstaat. In tijden van maat-
schappelijke en politieke polarisatie wordt de krijgsmacht eerder ingezet voor de
bescherming van de binnenlandse veiligheid. Inschakeling van militairen is een
teken van heterogeniteit van de samenleving en een ontbreken van consensus
over belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Zoals Fijnaut stelt:

'Is de haarom,ingende maatschappv ergheterogeen opgebouwd, wordt dezegetekend
doorfelle discussies over belang,ijke politieke, economische en culturele vraagstuk-

Izen, dan homt het uitgangspunt van een civiel apparaat zeker onder druk te staan,
omdat zich in zulh een situatie, alleen al met het oog op de handhaving van de open-
bare orde, vlug de behoefte doet voelen aan een zekere militarisering van (onderdelen
van) de politic, zoniet aan cen militair politiekorps, eventueel temidden van andere

(civiele) horpsen. Vormt de maatschappil om de democratische rechtstaat heen, daar-

entegen, vcclecr een homogeen geheel, waarbinnen grote consensus bestaat over de
aaid en de oplossing van genoemde vraagstukken, dan heeft men van doen met een
situatie waatin gemakkelijk een totale civiele politie tot stand han worden gebi acht
respectievelijk in stand han worden gehouden.,3

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werd met name de militaire
bijstand voor handhaving van de openbare orde veel bekritiseerd. Deze kritiek
richtte zich op zichtbaar en concreet optreden van de krijgsmacht, vooral op
gevallen waarin met gebruik van geweld werd gedreigd of daadwerkelijk geweld
werd gebruikt.

De tweede reden waarom de binnenlandse veiligheidstaak van de krijgs-
macht omstreden is, heeft betrekking op de toedeling van permanente taken.
Deze kritiek heeft als kern dat de krijgsmacht binnenlandse veiligheidstaken
heeft die ook aan civiele organisaties kunnen worden gegeven. De civiele politie
en autoriteiten waardeerden incidentele bijstand van de krijgsmacht als uit-
komst in moeilijke omstandigheden, zoals bij de krakersrellen en ontruimingen
in de jaren tachtig van de vorige eeuw Maar naderhand werd er vaak aange-

drongen op versterking van de civiele politie zelf, zodat zij minder afhankelijk
zou zijn van bijstand door de Koninklijke Marechaussee of andere delen van de
krijgsmacht.4 Volgens deze redenering is het onwenselijk dat het civiele gezag
voor de uitvoering van haar taken permanent op de krijgsmacht moet steunen.

Maar waarom kreeg de krijgsmacht dan toch twaalf extra binnenlandse vei-
ligheidstaken? Waarom werden deze taken niet aan de civiele politie of andere
civiele veiligheidsorganisaties gegeven?

2    Bijvoorbeeld: de steun voor inzet van de krijgsmacht bij de bestrijding van terreurdaden
nam toe nasuccesvolle acties: 54% in 1974,86% in 1976 en 95% in 1977. Zie Neuteboom
en Govaarts (1981, p. 25).

3   Fijnaut (1994, p. 1000).
4   Zie bijvoorbeeld: Stichting Volk en Verdediging (1979), Cuperus en Kliinsma (1980),

Bommels (1981), Van Dijk (1982), Vereniging Dienstweigeraars (1982), Frackers e.a.
(1983), Perrick (1983), Stille nacht heilige vracht (1986).
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Ondanks die curieuze groei en het omstreden karakter van de binnenlandse
veiligheidstaak van de krijgsmacht, is deze taak nauwelijks wetenschappelijk

onderzocht. Noch in de krijgswetenschap, noch in de politiewetenschap.  Deze
constatering zette, zoals in het voorwoord al werd geschetst, aan tot diepgaander
onderzoek.

De actualiteitswaarde van het onderwerp droeg bij aan de motivatie om het
onderzoek uit te voeren. De binnenlandse veiligheidstaak van de krijgsmacht
krijgt steeds meer politiek-maatschappelijke aandacht.6 Het is gezien de terroris-
tische dreiging, de vreemdelingenproblematiek en de internationale criminaliteit
niet onwaarschijnlijk dat de relevantie van deze taak in de komendejaren verder

zal toenemen,7 een reden temeer om te proberen haar beter te begrijpen.

1.2    Probleemstelling van het onderzoek

Voor dit proefschri ft is enkele jaren onderzoek gedaan. Daarbij was de probleem-
stelling of centrale vraag:

Waarom levert de Nederlandse hrijgsmacht haar tegenwoordige bijdrage aan de bin-
nenlandse veiligheidi

Deze vraag is gesplitst in vier deelvragen. Door de beantwoording van deze
deelvragen wordt geleidelijk naar de beantwoording van de centrale vraag toe-
gewerkt. De deelvragen zijn:
1   Wat moet worden verstaan onder brijgsmacht, welke taken heeft zij en hoe is zij

georganiseerd7
Het antwoord op deze vragen is nodig om te bepalen hoe de binnenlandse
veiligheidstaken van de krijgsmacht zich verhouden tot haar andere taken.

2   Wat is binnenlandse veiligheid?
De beantwoording van deze vraag is nodig om het onderzoeksterrein af te
kunnen bakenen.

3   Well:e binnenlandse veiligheidstaken heeft de hrijgsmacht en wat kenmerht de bij-

drage van de krijgsmacht aan de binnenlandse veiligheid?
Beantwoording van deze vragen is nodig om de binnenlandse veiligheidstaak
van de krijgsmacht als geheel beter te begrijpen.

5   Fi'naut (1979, p. 455), Fijnaut in Blom e.a. (1985. pp. 57-89) en Huberts (2000, p. 3)
Belangrijke uitzonderingen zijn de proefschriften van Van der Wal (2002) over militaire
bijstand tussen 1840 en 1920, Smeets (1997) over de Politietroepen van 1919 lot 1940,
en Van Woensel (2004) over de geschiedenis van de Explosievenopruimingsdienst. Bin-
nen de kri}gswetenschap wordt wel beseft dat krugsmachten steeds minder tegenover
andere knjgsmachten zijn komen te staan. Zie bilvoorbeeld Van Creveld (1999) en Moel-
kers en Soeters (2003, p. 30)

6     Zie bijvoorbeeld: Bolkestein (1998), Christen Democratisch Appel  ( 1999), Ducheine
(19991-111), Homan (2001-1), Welten (2001), Stichting Maatschappij, Veiligheid en Poli-
tie (2002), Gunther Moor (2003), Muller e.a. (2004) en Van Deijl (2004).

7   Een verwachting die bijvoorbeeld wordt uitgesproken door Muller e.a. (2004, pp. 756-
758).
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4  Welhe verhlaringen hunnen worden gegeven voor de toedeling van binnenlandse

veiligheidstaken aan de krijgsmacht?
Het antwoord op deze vraag is de laatste stap naar de beantwoording van
de centrale vraag van dit onderzoek. Uit de (vele) verklaringen voor de
(vele) beslissingen om een bepaalde binnenlandse veiligheidstaak aan de
krijgsmacht te geven, kan wellicht ten algemene verklaring voor de gehele,

tegenwoordige bijdrage van de krijgsmacht aan de binnenlandse veiligheid
worden gedestilleerd.

1.3    Afl)akening van het onderzoeksterrein

Het terrein van de binnenlandse veiligheidstaken van de Nederlandse krijgs-
macht biedt vanwege zijn complexiteit vele onderzoeksmogelijkheden. Dit
maakt het noodzakelijk om het onderwerp van dit onderzoek scherp af te bake-
nen. In deze paragraaf staat beschreven welke keuzes er voor die begrenzing zijn

gemaakt. Zo werd ervoor gekozen om:
•     de binnenlandse veiligheidstaah die de Nederlandse brijgsmacht binnen Nederland

heeft als onderzoeksterrein te nemen.
De bijdragen van onze krijgsmacht aan de binnenlandse veiligheid van ande-
re landen, van de (voormalige) kolonien en aan boord van militaire schepen
en vliegtuigen werden uitgesloten.

•   alleen de periode na de Tweede Wereldoorlog te onderzoehen.
Het gaat hierbij om de periode vanaf het herstel van de normale staatsrech-
telijke omstandigheden. De periodes van de regering in Londen en van het
Militair Gezag - zonder gekozen parlement - worden hier buiten beschou-
wing gelaten.

•   alleen het terrein van klassieke (on)veiligheid te onderzoeken.
Hiermee werden de economische en ecologische veiligheid van Nederland
en de eventuele bijdrage van de krijgsmacht daaraan uitgesloten.

• alleen tegenwoordige taken te onderzoeken.
De binnenlandse veiligheidstaken die de krijgsmacht gedurende de onder-
zoeksperiode had, maar inmiddels niet meer heeft, worden niet onder-
zocht.

• alleen taken in normale staatsrechtelijke omstandigheden te onderzoeken.
Hiermee werden uitgesloten: oorlogsomstandigheden, noodtoestand, staat

van beleg of (andere) omstandigheden waarin de normale staatsrechtelijke
verhoudingen worden aangepast. Deze uitzonderlijke situaties hebben zich
in de onderzoeksperiode op Nederlands grondgebied weliswaar niet voor-
gedaan, maar de krijgsmacht heeft op basis van de wetgeving wel taken die zij
in die gevallen zou moeten uitvoeren. Deze taken werden niet onderzocht.

Deze keuzes worden hieronder nader toegelicht.
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Binnenland
De eerste afbakening betreft het geografisch gebied waar de krijgsmacht binnen-
landse veiligheidstaken uitvoert. Wat wordt precies met binnenland bedoeld?

Allereerst richt dit onderzoek zich niet op binnenlandse veiligheidstaken die
de Nederlandse krijgsmacht, bijvoorbeeld in VN- of NAVO-verband, uitvoert in
andere landen.8 Verondersteld is dat de verschillende politieke, bestuurlijke en
veiligheidsomstandigheden waaronder deze activiteiten plaatsvinden, het niet
zonder meer mogelijk maken hen te vergelijken met activiteiten die de krijgs-
macht in Nederland zelf uitvoert.

Ten tweede is ervoor gekozen om de Nederlandse Antillen, Suriname en
Nederlands-Indie buiten te sluiten. De veiligheidsproblematiek in de drie gebie-
den, waarvan de laatste twee slechts een deel van de onderzoeksperiode bij het
Koninkrijk der Nederlanden hoorden, was en is heel anders dan de veiligheids-
situatie in het 'moederland'. De krijgsmacht voerde daar, vooral in Nederlands-
Indie, activiteiten uit die in Nederland onnodig en wellicht ondenkbaar waren.9
Bovendien mag worden verondersteld dat de besluitvorming over de binnen-
landse veiligheidstaken van de krijgsmacht in deze gebieden verschilde van de
besluitvorming over deze taken in het'Koninkrijksdeelin Europa' (wet- en regel-
geving, procedures en betrokken actoren). Dit alles zou het niet onmogelijk,
maar wel complexer maken de binnenlandse veiligheidstaak van de krijgsmacht
in het hele koninkrijk te onderzoeken.

Een derde beperking van het geografische gebied is het uitsluiten van
Nederlandse militaire vliegtuigen en schepen. Deze behoren juridisch gezien

8  Bijvoorbeeld de hulp die de Koninklijke Marechaussee in 1913 en 1914 verleende in
Albanie bij de opbouw van de gendarmerie; de politionele taak van de mariniers bij de
volksstemming in het Saargebied in 1935; het luchttransport voor: het Rode Kruis na de
Hongaarse opstand (1956), naar Turkije (aardbeving, 1966), naar Soedan (1972), naar
Spanje (campingramp in 1978) en naar Roemenie (1989/90); noodhulp door de marine na
de aardbeving in Agadir (1963). de hulp die de genie verleende bij waterwinning in India
(1968/9), voor hulp na overstromingen in Tunesie (1969) en bij constructiewerkzaamhe-
den in Zuid-Libanon (1979-85), humanitaire hulp in Soedan (1974), Bangladesh (1991),
Noord-lrak (1991), Cambodja, Angola, Mozambique en Zaire (1994), voedselhulp in de
USSR (1992), ex-Joegoslavie (1992- ) en Rwanda (1994), en het arresteren van enkele

oorlogsmisdadigers door de BBE in Bosnie in 1997. Zie bijvoorbeeld Goslinga (1972), Doc-
trinecommissie Koninklijke Landmacht (1996), Krijger en Elands (1997), Schoenmaker
(1998), Schoenmakers (1998), Van Geneste (2000) en Cats en Van den Berg (2003). De
EOD ruimde mijnen in Bosnie, Angola, Albanie, Noord-Irak en Cambodja (Schat, 2002).
Zie voor de bijdrage van de Koninklijke Marechaussee aan vredesoperaties Roos (1995).

9  Bijvoorbeeld de tegenwoordige antidrugssmokkeloperaties van de marine rondom de
Nederlandse Antillen, de inzet van de genie op Java en Sumatra (1946-1949), de inzet
van mariniers bij onlusten op de Nederlandse Antillen in 1969,1973 en 1975, de binnen-
landse taken van militaire inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Koninklijke Marechaus-
see en ondersteunende eenheden in Nederlands-lndie en Nieuw-Guinea (Van Veen, 1997
en Cats en Van den Berg, 2003), de noodhulp van mariniers, Koninklijke Landmacht en
Koninklijke Marechaussee na de storm op Sint Maarten in 1995, en de technische bijstand
die de Koninklijke Marechaussee vana f 1992 verleende bij de strafrechtelijke handhaving
van de rechtsorde op het eiland
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tot Nederlands grondgebied. De commandanten van de vliegtuigen en schepen
hebben aan boord transactiebevoegdheid. Zij mogen straffen opleggen indien
er niet binnen een etmaal een hulpofficier vanjustitie of een andere opsporings-
ambtenaar beschikbaar is - wat door de vele buitenlandse, verre operaties vaak
het geval is.

10

Na de Tweede Wereldoorlog
De tweede adbakening betreft de te onderzoeken periode. Het uitgevoerde onder-
zoek richtte zich op het vinden van een verklaring voor de toedeling van binnen-
landse veiligheidstaken aan de krijgsmacht. De te kiezen onderzoeksperiode
moest genoeg gevallen van taaktoedeling kennen om een verklaring op te kun-
nen baseren. De periode na de Tweede Wereldoorlog leek wat dit betreft lang
genoeg. Hier komt nog bij dat naar de binnenlandse veiligheidstaak van de
krijgsmacht in dit tijdvak minder onderzoek is gedaan. 11 Bovendien is deze
periode natuurlijk het meest relevant om de huidige taak te begrijpen.

De oorlog eindigde formeel op 5 mei 1945, maar deze datum werd voor het
onderzoek niet als begindatum gehanteerd. Met het formele einde van de oorlog
was Nederland nog geen reguliere democratische rechtstaat. De periodes van
de regering in Londen12 en van het Militair Gezag13 zijn hier dan ook uitgeslo-
ten omdat toen nog geen sprake was van een normale politieke en ambtelijke
besluitvorming. De Nederlandse regering in Londen deed haar werk onder zulke
uitzonderlijke omstandigheden, dat de besluitvorming van deze regering niet op
gelijke voet behandeld kan worden als de besluitvorming van de regeringen in
de tijd daarna.

Het Politiebesluit 1945 werd om dezelfde reden buiten beschouwing gela-
ten. Toen dit besluit werd uitgevaardigd was er nog geen democratisch gekozen
parlement. Het besluit had slechts kracht van wet op grond van het staatsnood-
recht. 14 Met het Politiebesluit werden de binnenlandse veiligheidstaken van de
Koninklijke Marechaussee substantieel teruggebracht. Dit korps was niet langer
een politiedienst, verloor haar politietaken op het platteland en kon door het

10 Zie de Richtlijn uitoefenen transactiebevoegdheid commandanten, 15 oktober 2001, nr.
BD2001/3301.

11   De periode voor de Tweede Wereldoorlog is ten dele beschreven door Van der Wal (2002),
over militaire bijstand tussen 1840 en 1920, en door Smeets (1997), over de Politietroe-
pen van 1919 tot 1940

12 Zie Kluiters (1993) voor uitgebreide beschrijvingen op het terrein van de inlichtingen-
en veiligheidsdiensten. Zie voor de Koninklijke Marechaussee Van den Hoek (1964, pp.
94-119).

13 Door het Militair Gezag ingestelde organisaties omvatten: gezagscompagnieen, politie-
reserve, politieke opsporingsdiensten, dienst der grensbewaking. Zie Kooijman (2000,
pp. 26 en 27, en pp 172-174). Zie ook: Afwikkelingsbureau Militair Gezag. Het Militair
Gezag werd opgeheven per 4 maart 1946.

14 Als antiparlementair en ondemocratisch bestempeld in respectievelijk Fijnaut (1979, p.
357), Fijnaut (2001, p. 185), Boek (1995, p. 156) en Van Splunder (1997, p. 34). Zie ook
Van Reenen (1987, pp. 74-95) en Van Reenen in Blom e.a. (1985).
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civiele gezag slechts worden opgeroepen voor bijstandsverlening als bijstand
door het Korps Rijkspolitie niet voldoende was. 15

Het Militair Gezag richtte bij de Koninklijke Marechaussee een mobiele afde-

ling op, die zou kunnen dienen voor bijstand aan het gezag voor de bestrijding
van binnenlandse onlusten. Deze eenheid had pantserwagens en machinegewe-
ren, telde eerst 1100, later 800 en nog later 300 marechaussees.16 De oprichting
van de mobiele afdeling van de Koninklijke Marechaussee valt buiten de onder-

zoeksperiode.

Klassieke veiligheid
De derde afbakening ligt besloten in het begrip veiligheid.17 Het gaat hier om vei-

ligheid in de sfeer van rampen en andere noodsituaties, alsook de daadwerkelijke
handhaving van de rechtsorde tegen mogelijk gewelddadige aantasting daarvan.
Economische veiligheid en milieuveiligheid vielen dus buiten het onderzoek.

Buitengesloten werden bijvoorbeeld: het vergeven van militaire orders aan
Nederlandse bedrijven, het bezoek van Nederlandse militaire eenheden (meestal
vlooteenheden) aan het buitenland om de Nederlandse exportpromotie te onder-
steunen, de bescherming van de vrije zeevaart door de Koninklijke Marine18 en

de aantasting dan wel bescherming van de natuur door Defensie. 19

Tegenwoordige taken
De vierde afbakening is de beperking tot de tegenwoordige taken van de krijgs-
macht. Gedurende de onderzoeksperiode zijn de krijgsmacht vier binnenland-
se veiligheidstaken ontnomen: de visserijpolitietaak, de politietaak in Elten en

20
Tuddern, de militaire rechtspraak en de meteorologische dienstverlening
Deze taken werden niet in het onderzoek betrokken, omdat de krijgsmacht ze
anno 2006 niet meer verricht.

15  Zie ook Fijnaut (2001, p. 186) en Van Reenen (1986).
16 Van Reenen, in Blom e.a. (1985, pp. 189 en 190).
17 Sommige activiteiten van Defensie leveren geen veiligheid, zoals het militaire museum en

het militair verzorgingstehuis Bronbeek.
18 Zie Sleeswijk Visser (1976).
19 Zie Defensiekrant van 23 maart 2000, en Spronk (1989).
20  De visserijpolitietaak werd in 1988 van de Koninklijke Marine overgedragen aan de kust-

wacht. Zie: Bakker e a. (1998, pp 275-279) en voor de opsporingsbevoegdheden van de
Koninklijke Marine Perrick's deel 6 van zijn serie Begrenzingen van de politietaah (1980,
p. 8). Van 1949 tot 1953 verzorgde de Koninklijke Marechaussee de hele politiefunctie
in de dorpen Elten en Tuddern, die in 1963 door Nederland weer aan Duitsland werden
afgestaan. Zie De Jonge (1989, pp. 122-127). Tot de herziening van het militaire straf-
recht in 1990 werden alle wetsovertredingen van militairen onder het militaire  strafrecht
berecht, ook als deze in het civiele strafrecht strafbaar waren. In een eigen systeem van
rechtbanken werd alleen door militaire rechters recht gesproken. Zie De Koning (1992) en
Van den Bosch (1993)  Na de Tweede Wereldoorlog verzorgde de militaire meteorologi-
sche diensten alle weersvoorspellingen in Nederland, waarmee indirect aan de veiligheid

van burgers en hun bezittingen werd bijgedragen, vooral in de lucht- en scheepvaart. Zie
Meijboom (1988).
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Normale staatsrechtelijke omstandigheden
De vijfde afbahening is de beperking tot normale staatsrechtelijke omstandighe-
den. Het terrein van het staatsnoodrecht werd buitengesloten. Dit richt zich op
maatregelen en bevoegdheden ten tijde van oorlog of oorlogsdreiging, maar ook
op buitengewone omstandigheden in vredestijd, zoals grote rampen of opstan-
den.21 De regering kan in die situaties besluiten de normale verhoudingen tussen
het civiele- en militaire gezag te veranderen, bijvoorbeeld door het instellen van
een Militair Gezag of door het overhevelen van delen van het civiele gezag naar
militaire instanties. De krijgsmacht voert haar binnenlandse veiligheidstaken
dan niet meer uit onder het gezag van civiele autoriteiten. Vanwege deze uitzon-

derlijke gezagsverhoudingen is ervan uitgegaan dat de taken van de krijgsmacht
in deze omstandigheden niet op gelijke voet kunnen worden behandeld als de
binnenlandse veiligheidstaken waar dit onderzoek zich op richt.

1.4    Methode van onderzoek

Welke methode werd gebruikt voor het onderzoek dat leidde tot deze publicatie?
Met de beschrijving van de keuzes die op dit punt werden gemaakt, wordt
wetenschappelijke verantwoording afgelegd. Er werd gekozen om:
•    een descriptief onderzoek te doen.

Hier worden geen aanbevelingen gedaan. Het onderzoek richtte zich ook niet
op de vorming en/of toetsing van een theorie.

•    de belangrijbste gevallen te onderzoehen
De bestaande literatuur bood onvoldoende verklaringen voor de toedeling van
binnenlandse veiligheidstaken aan de krijgsmacht (zie hoofdstuk drie). Daarom
was het voor de beantwoording van de centrale vraag van dit onderzoek nodig
om diepergaand onderzoek te verrichten. Om een verklaring te vinden die geldt
voor alle beslissingen om binnenlandse veiligheidstaken aan de krijgsmacht te
geven zonder al die beslissingen stuk voor stuk te moeten onderzoeken, werd
een selectie van de belangrijkste besluitvormingsgevallen gemaakt.

•    besluitvorming vanuit het perspectief van actoren te onderzoeken.
De hier onderzochte besluitvormingsgevallen werden bezien vanuit het per-
spectief van de besluitvormers (de 'actoren'). Daarbij werd alleen gekeken

21 Zie Karsten (1962), Crince le roy (1962 en 1967), Clarenbeek (1 en 11, 1978) en Brainich
von Brainich Felth (1993). Ook de bevoegdheden van de minister van Defensie inzake
de Kernenergiewet, artikel 48, lid  1, om in het geval van (militaire) nucleaire ongelukken
maatregelen door de beheerder te bevelen, overigens in overeenstemming met de minis-
ters van Binnenlandse Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu,
schaar ik onder buitengewone staatsrechtelijke omstandigheden. Zie Clarenbeek (1986)
voor de vermelding van uitzonderingstoestanden in de Rampenwet 1985. Met deze afl}a-
kening wordt ook het Korps Mobiele Colonnes (KMC) uitgesloten. In 1955 besloot de
regering het KMC onder de krijgsmacht te plaatsen en te laten vullen met mobilisabele
militairen, nadat sinds de oprichting van het KMC in 1952 onder Binnenlandse Zaken/
Burger Bescherming niet genoeg vrijwilligers werden gevonden. Doel van het KMC was
rampenbestrijding in oorlogstijd. Zie Mes (1992).
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naar de inbreng van ambtenaren, bewindslieden en volksvertegenwoordi-
gers.

• het onderzoek te beperken tot de nationale overheid.

Het onderzoek beperkte zich tot actoren op nationaal niveau. Dit is vol-
doende als het gaat om een zo gecentraliseerde organisatie als de krijgsmacht.
Actoren van buiten de overheid, zoals bestuurders van vakbonden, werden
niet structureel in het onderzoek betrokken.

• meerdere bronnen te gebruiken
Voor dit onderzoek werden enerzijds literatuur, archiefstukken en parlemen-
taire stukken geraadpleegd en werden anderzijds interviews gehouden. Door
van deze verschillende bronnen gebruik te maken, zijn de resultaten van het
onderzoek betrouwbaarder.

Descriptiefonderzoek
Het verrichte onderzoek had vooral als doel te beschrijven waaruit de tegen-
woordige binnenlandse veiligheidstaak van de krijgsmacht bestaat en hoe zij
deze heeft gekregen. Het gekozen onderzoeksterrein is zo onontgonnen, dat
een beschrijvend onderzoek meer geeigend leek dan een prescriptief onderzoek.
Voor een prescriptief onderzoek, bijvoorbeeld om te kunnen vaststellen hoe
op het terrein van de binnenlandse veiligheid de taken beter dan nu over de
betrokken organisaties zouden kunnen worden verdeeld, zou eerst meer over
deze taken en de uitvoering van deze taken bekend moeten zijn Omdat er te
weinig (wetenschappelijke) kennis is over de binnenlandse veiligheidstaken van
de krijgsmacht is ook niet gekozen voor theoretisch onderzoek. Voor toetsing
aan bestaande theorieen, over bijvoorbeeld de ontwikkeling van politiestelsels,
interdepartementale verhoudingen of besluitvorming binnen de overheid, dan
wel voor vorming van nieuwe theorieen, zou eerst meer over het onderzoekster-
rein bekend moeten zijn. De resultaten van het verrichte onderzoek worden in
hoofdstuk negen wel gerelateerd aan bestaande literatuur over de binnenlandse
veiligheidstaak van de krijgsmacht, maar naar aanleiding van deze confrontatie
wordt geen nieuwe theorie geformuleerd.

De belangrijkste gevallen
In hoofdstuk drie wordt geconstateerd dat op basis van de beschikbare litera-
tuur geen verklaring kan worden gegeven voor de toedeling van binnenlandse
veiligheidstaken aan de krijgsmacht. Daarom was voor de beantwoording van
de probleemstelling diepergaand onderzoek nodig. Om een uitspraak te kunnen
doen over alle beslissingen om binnenlandse veiligheidstaken aan de krijgs-
macht te geven, zonder al die beslissingen te moeten onderzoeken, werd een
beredeneerde selectie van besluitvormingsgevallen gemaakt.22 Voor de selectie
werd de methode van Patton (1990) gekozen: theory based ofoperational construct

22   Huberts en De Vries (in: 't Hart 1995, pp. 65 en 81), stellen dat te vaak willekeuriggevallen
worden geselecteerd.
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sampling.23 Het uitgevoerde selectieproces staat beschreven in paragraaf 3.8. De
selectiemethode wordt hieronder verder toegelicht.

De selectie van besluitvormingsgevallen werd in twee stappen gemaakt. Zo
werd eerst bepaald welke de belangrijkste beslissingen waren om de krijgs-
macht extra binnenlandse taken te geven. Vervolgens werd bezien of deze groep
van belangrijkste beslissingen dezelfde kenmerken had als de hele groep van
beslissingen die in de onderzoeksperiode werden genomen (representativiteits-
loets).

Gekozen werd om de belangrijkste beslissingen te onderzoeken. Patton stelt
dat de belangrijkste beslissingen (sampling politically important cases) de grootste
hoeveelheid informatie over het onderzoeksgebied opleveren, omdat daarbij de
meeste actoren betrokken zijn en de belangrijkste beslissingen het meest uitge-
breid beargumenteerd en bediscussieerd worden. Wat een beslissing'belangrijk'

24maakt, is overigens onderwerp van een beperkt wetenschappelijk dispuut.
Om vast te stellen welke de belangrijkste beslissingen waren om taken aan de
knjgsmacht op te dragen, was het nodig om het relatieve belang van die taken
te bepalen. Dit werd gedaan aan de hand van een voor dit onderzoek bedachte
classificatie van hun omvang, zichtbaarheid en geweldsniveau.

Met omvang wordt bedoeld de grootte van de personeelsinzet door de krijgs-
macht voor uitvoering van betreffende taak. Deze inzet is hoog als er sprake is
van meer dan duizend defensiemedewerkers, gemiddeld als het gaat om twee-
honderd tot duizend en laag bij enkele tientallen tot tweehonderd. Bij een nog
geringere omvang kan worden gesproken van taken van marginaal belang.

Met zichtbaarheid wordt gedoeld op de zichtbaarheid van de uitvoering van
de betreffende taak voor de bevolking. Er is van een lage zichtbaarheid sprake
indien de uitvoering van de betreffende taak niet of nauwelijks voor de bevolking
zichtbaar is, bijvoorbeeld als het gaat om activiteiten die alleen binnen Defensie
worden uitgevoerd. Gemiddeld wordt gebruikt voor zichtbaarheid bij speci fieke
groepen burgers, bijvoorbeeld vreemdelingen. Hoog wordt gebruikt Voor taken
die zo worden uitgevoerd dat de hele bevolking hiermee kan worden geconfron-
teerd, zoals de politietaak op Schiphol.

Met geweldsniveau wordt gedoeld op de mate van geweld die door militairen
kan worden gebruikt o f waarmee militairen worden geconfronteerd bij de uitvoe-
ring van een bepaalde taak. Laag betekent in dit geval dat bij de uitvoering van de
taak geen of nauwelijks geweld komt kijken, zoals inlichtingenwerk of het regule-
ren van het luchtverkeer. Gemiddeld betekent dat met de wapenstok of het pistool
kan worden opgetreden of dat militairen met handwapens en niet-automatische
vuurwapens worden geconfronteerd, zoals bij politiesurveillances op Schiphol
door de Koninklijke Marechaussee. Hoog wordt hier gebruikt voor taken zoals met
automatische schietwapens optreden bij gijzelingen en de ruiming van explosie-
ven; er is dan sprake van omgang met zeer gevaarlijke wapens of materialen.

23 Patton (1990, pp. 169-181).
24 Vergelijk Polsby (1963, pp. 95 en 96), McFarland (1969), Manis (1974), De Vries (1992,

pp. 131 en 132), en Peters (1999, pp. 88 en 89).
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De indeling van de verschillende binnenlandse veiligheidstaken naar hun
respectievelijk belang in termen van omvang, zichtbaarheid en geweldsniveau
werd niet alleen gebruikt voorde selectie van de te onderzoeken besluitvormings-
gevallen (paragraaf 3.8), maar ook om taken te verdelen over de paragrafen
van hoofdstuk drie (marginale taken in paragraaf 3.3, belangrijke in 3.4 en de
belangrijkste in 3.5). Binnen de laatste twee paragrafen staan de taken in volg-
orde van afnemend belang.

Voor de tweede stap in de selectie van dieperte onderzoekenbesluitvormings-
gevallen werd een representativiteitstoets uitgevoerd. Pattons argumentatie om
de belangrijkste beslissingen te selecteren leek plausibel, maar op voorhand kon
niet worden uitgesloten dat dergelijke beslissingen juist met minder betrok-
kenen werden genomen dan normale beslissingen. Zeker in crisissituaties en
in militaire of veiligheidskwesties is dit niet uit te sluiten. Om deze reden werd
ervoor gekozen te bezien of de geselecteerde, belangrijkste besluiten wat betreft
hun kenmerken overeenkwamen met de hele groep beslissingen. Hoe hoger
de representativiteit van de gekozen gevallen, hoe aannemelijker het is dat de
verklaringen voor de toedeling van de onderzochte extra binnenlandse veilig-
heidstaak ook gelden voor gevallen die niet zijn onderzocht.

Vanuit het perspectief van actoren
De hoofdstukken vier tot en met acht zijn het resultaat van het onderzoek naar
de geselecteerde beslissingen om de krijgsmacht een binnenlandse veiligheids-
taak te geven. Voor de beschrijving is aangesloten bij de in de politicologie en
bestuurskunde gangbare actorgerichte benadering van besluitvorming. 1n deze
hoofdstukken worden de activiteiten van de actoren in onderlinge samenhang
weergegeven. Waar het relevant is, wordt er commentaar gegeven op wat actoren

schrijven of zeggen.
Een belangrijke exponent van de actorgerichte benadering is het klassieke

bureaucratic politics paradigm dat Allison formuleerde op basis van onderzoek
naar de besluitvorming van de Amerikaanse regering in de Cubacrisis in 1962.25

Daarin wordt gesteld dat de resultaten van besluitvorming vooral voortkomen
uit de opstelling van en interactie tussen actoren. Allison en Zelikow schrijven:

'what happens is not chosen as a solution to a problem but rather results from
compromise, conjlict, and confusion of officials with divers interests and unequal

tnfluence.
,26

Voor de actorgerichte benadering werd gekozen, omdat natuurlijk ook de krijgs-
macht binnenlandse veiligheidstaken kreeg als gevolg van politieke, bestuur-
lijke of ambtelijke beslissingen: concrete situaties waarin bepaalde personen de
beslissing namen om een taak te geven. In een besluitvormingsproces kunnen

25  Allison (1969).
26  Allison en Zelikow (1999, pp 294 en 295). Dit is de tweede uitgave van Allison (1969),

waaraan Zelikow meewerkte.
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meningsverschillen bestaan tussen actoren uit dezelfde organisatie, maar ook
tussen actoren uit verschillende organisaties. Individuele besluitvormers zijn
het juiste 'beschouwingsniveau' om de toedeling van taken aan de krijgsmacht
te verklaren.

Allison en Zelikow noemen zestien kwesties die de uitkomsten van besluit-
vorming mede bepalen: de positie van actoren, prioriteiten, percepties, doelen,
belangen, te behalen voordeel (stahe), standpunten, deadlines, gezichtspunten,
communicatiekanalen, spelregels, omgeving, snelheid, structuren, wetmatig-

27heden (laws) en beloning.
Niet alle door Allison en Zelikow genoemde kwesties leenden zich voor ons

onderzoek. Ze waren bijvoorbeeld te gedetailleerd om in vijf gevalsstudies te
behandelen, niet goed meer te achterhalen, minder relevant voor de beantwoor-
ding van de onderzoeksvraag, moeilijk aannemelijk te maken of kwamen niet
in alle besluitvormingsgevallen voor en konden dus niet worden gebruikt om
onderling te vergelijken. Om die redenen werden buiten beschouwing gelaten:
de informele positie van actoren, de deadlines, de beschikbare communicatie-
kanalen, de spelregels in de verschillende overlegfora, de wetmatigheden van
onderhandelingen in de specifieke context, de beschikbare overleg- of organi-
satiestructuren en de persoonlijke beloning van actoren bij het in de besluitvor-
ming bereiken van een gunstig resultaat.

Zes andere van de door Allison en Zelikow genoemde kwesties leenden zich
wel goed voor het onderzoek: de positie (functie), de prioriteiten, de doelen, de
belangen en de standpunten van actoren, en de snelheid van besluitvorming.

Nationale overheid
In het verrichte onderzoek naar de binnenlandse veiligheidstaken van de krijgs-
macht werd primair gekeken naar het parlement, de regering en de departemen-
ten, omdat verondersteld kan worden dat krijgsmachtvraagstukken overwegend
daar worden beslecht. Er werd aangenomen dat politiefunctionarissen buiten de
nationale overheid slechts beperkt bij de besluitvorming betrokken waren. Om
deze reden werden alleen de archieven van de departementen van Justitie,  Bin-
nenlandse Zaken28 en De fensie onderzocht. De daar aangetroffen archiefstukken
gaven geen aanleiding om alsnog archieven van andere betrokken overheids-
diensten, zoals gemeente- of rijkspolitiekorpsen, te raadplegen.

Voor de gevalsstudies werd besloten om alleen de activiteiten van politieke,
bestuurlijke en ambtelijke actoren te onderzoeken. Dit sluit aan bij de uitkom-
sten van de studie van Peters. In die studie naar machtsverhoudingen werd
vastgesteld dat op veiligheidsgebied deze drie actoren samen de belangrijkste

27 Allison en Zelikow (1999, pp. 294-304).
28  Gedurende de onderzoeksperiode heeft het ministerie verschillende namen gehad. Anno

2006 heet het 'Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties'. Omwille van uniformiteit
voor de iezer wordt het ministerie hier steeds aangeduid met'ministene van Binnenlandse
Zaken' of'Binnenlandse Zaken'.
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besluiten nemen.29 Als gevolg van deze keuze werden bijvoorbeeld bestuurders
van vakbonden en andere belangenvertegenwoordigers niet structureel in dit
onderzoek betrokken. Er werd dus niet actief naar literatuur over hun bijdrage
in de besluitvorming gezocht. In de archieven van de departementen werden wel
enkele documenten aangetroffen van andere actoren, zoals de Marechausseever-

eniging en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Voor zover ze relevant
waren, werden deze stukken wel in het onderzoek betrokken.

Meerdere bronnen
Voor het onderzoek werden vier bronnen gebruikt: literatuur, documenten uit
archieven, parlementaire stukken en interviews. Door van verschillende bron-
nen gebruik te maken, zijn de resultaten van het onderzoek betrouwbaarder

(triangulatie).
30

Vanzelfsprekend werd allereerst de relevante literatuur bestudeerd, vooral
boeken en artikelen. De resultaten van deze literatuurstudie zijn verwoord in de
eerste drie hoofdstukken. Voor het literatuuronderzoek werd veelvuldig gebruik
gemaakt van de universiteitsbibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek in Den
Haag, de bibliotheken van het departement van Binnenlandse Zaken en het
Instituut Defensie Leergangen in Rijswijk (Ypenburg).

Van groot belang waren ook de scripties en papers die door functionaris-
sen van Defensie en de civiele politie in het kader van hun opleidingen werden

gemaakt. In hun basis- en vervolgopleidingen voerden (toekomstige) officieren
onderzoeken uit, waarvoor zij gebruik maakten van officiele documenten, eigen
kennis inbrachten of interviews hielden met collega's. Dit leverde veel inzichten
en informatie op die in de 'buitenwereld' minder bekend zijn. Deze scripties en
papers zijn met name te vinden in de bibliotheken van de Nederlandse Politie
Academie (Apeldoorn), het Koninklijk 1nstituut voor de Marine (Den Helder)
en de Koninklijke Militaire Academie (Breda), maar ook bij verschillende uni-
versiteiten. 31

Nadat bleek dat de beschikbare literatuur geen verklaring bood voor de toe-
deling van extra binnenlandse veiligheidstaken aan de krijgsmacht, werd voor
de gevalsstudies archiefonderzoek gedaan. Om gebruik te kunnen maken van
archieven werd een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Besmur. Hierdoor
konden de archieven van de departementen van Binnenlandse Zaken, Justitie en

29  Peters (1999).
30   Zie voor een korte bespreking van vormen van triangulatie Hutjes en Van Buuren (1992,

p. 20) of Patton (1990 , pp. 187 en 467). Patton haalt de vijfdeling van Denzin aan: data,

investigator, theory, methodological triangulation. In dit onderzoek wordt data triangulatie
gebruikt, informatie uit open bronnen, gesloten bronnen en interviews. Zie voor een kri-
tiek op triangulatie: De Vries (1993, p. 123).

31  Ootjers (1975), Witvliet (1975), Driesen (1979), Neuteboom en Govaarts (1981), Ver-
hoeven (1983), Hummel (1998), Goossens (1992), Moerkens en Neuteboom (1997 en
1998), Ducheine (1998), Oussoren (1998), Messerschmidt (1999), Oostinga (1999),
Versteeg (1999), Buter (2000), Van Lent (2001), Noort en Vroegh (2002), Simpelaar
(2002), Muller (2003), Buitenhuis (2004).
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Defensie, en het archief van de Koninklijke Marechaussee worden doorzocht.
Met uitzondering van het archief van het departement vanJustitie bleken zij veel
informatie te bevatten overde binnenlandse veiligheidstaken van de krijgsmacht.
De archieven van Defensie (het Defensie Archieven-, Registratie- en Informatie-
centrum - DARIC) en van Binnenlandse Zaken zijn gemakkelijk toegankelijk
dankzij een goede catalogisering en begeleiding. Enkele gevonden documenten
werden vanwege hun geheimhoudingsclassificatie door de departementen niet
voor publicatie vrijgegeven. De verslagen van de ministerraad zijn, mits ouder
dan 25 jaar, we] openbaar en werden opgezocht in het Nationaal Archief in Den
Haag.

Voorhoofdstuk vij fisook gebruik gemaakt van documenten van de Stichting
Geschiedkundige Verzameling Explosievenopruimingsdienst, gevestigd bij de
EOD in Culemborg. Het archief van de Hulpverleningsdienst (HVD) was even-
eens van groot belang voor het onderzoek. Binnenlandse Zaken laat dit archief in
de komende jaren alsnog catalogiseren.32 Het archief omvat bijna twintig dozen.
Omdat met het registreren de documenten opnieuw zullen worden beschreven
en ingedeeld, is hier slechts melding gemaakt van het feit dat een document uit
dit HVD-archief komt. Als dusdanig zullen de documenten ook na de catalogi-
sering zijn terug te vinden. Een bijzondere vermelding verdient ook het archief
van de afdeling operationeel beleid (AOB) van de staf van de Koninklijke Mare-
chaussee. Dit archief stond in een afzonderlijke ruimte van het hoofdkwartier
van de Koninklijke Marechaussee in Den Haag en was (nog) niet opgenomen in
het archiveringssysteem van de DARIC of van het korps.

Voor de gevalsstudies werden bovendien parlementaire stukken bestudeerd
en interviews gehouden met personen (actoren) die bij de besluitvormingbetrok-
ken waren. Met de interviews werd de informatie uit de archieven en parlemen-
taire stukken zowel geverifieerd als aangevuld.In totaal werd met 28 besluitvor-
mers gesproken; de harde kern van echte insiders, die intensief betrokken waren
in de verschillende fasen van de besluitvorming. Gesproken werd met de heren
Brand (indertijd medewerker van het ministerie van Binnenlandse Zaken), Ter
Beek (minister van Defensie), Borghouts (projectmanager reorganisatie politie),
Bos (plaatsvervangend directeur politie van het ministerie van Justitie), Dem-
mink (directeur-generaal rechtspleging van het ministerie van Justitie), Dijkstal
(Tweede-Kamerlid voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), Van Dinter
(secretaris-generaal van het ministerie van Justitie), Fabius (directeur operatien
van de Koninklijke Marechaussee), Herklots (chef staf van dit korps), Hirsch
Ballin (minister van Justitie), Lamers (chef staf van het Korps Mariniers), Maurer
(kolonel bij het Korps Rijkspolitie), Neisingh (directeur beleidsvoorbereiding
en beheer van de Koninklijke Marechaussee), Opstelten (directeur-generaal
openbare orde en veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken), Patijn
(secretaris-generaal van het ministerie van Defensie), Roes (plaatsvervangend
directeur-generaal openbare orde en veiligheid van het ministerie van Binnen-

32 Binnenlandse Zaken heeft het originele archief, DARIC heeft een kopie.
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landse Zaken), Romijn (chef staf van het Korps Mariniers), Schoenzetter (com-
mandant van dit korps), Spiekerman van Weezelenburg (commandant van de
Bijzondere Bijstandseenheden (BBE) van dit korps), Stoffelen (Tweede-Kamer-
lid voor de Partij van de Arbeid), Stokreef (commandant van de BBE van de
rijkspolitie), Sunter (commandant van de Koninklijke Marechaussee), Suyver

(directeur-generaal politie van het ministerie van Justitie), Van Vianen (hoofd
operationele beleidsvoorbereiding van de Koninklijke Marechaussee), De Wijs
(algemeen inspecteur van het Korps Rilkspolitie), Wooldrik (hoofd directie poli-
tie van het ministerie van Justitie) en Ybema (directeurjuridische zaken van het
ministerie van Defensie). Zij stelden hun tijd ter beschikking voor dit onderzoek,
waarvoor ik hen zeer dankbaar ben. Na het interview kregen de geinterviewden
een verslag, zodat zij de tekst konden aanpassen en het gebruik ervan autorise-
ren. Aan enkele geinterviewden werden na het interview tele fonisch of via e-mail
aanvullende vragen gesteld.

Alleen voor de drie meest recente gevalsstudies werden interviews gehouden:
de toedeling van het mobiel toezicht vreemdelingen (MTV), de politietaak op
burgerluchtvaartterreinen en de oprichting van de BBE. De besluitvormers die
betrokken waren bij de oprichting van de Nationale Reserve en bij de beslissing
de EOD ook op civiele terreinen explosieven te laten ruimen, zijn vrijwel alle-
maal overleden.

In de interviews werden steeds dezelfde zeven vragen gesteld. Eerst werd de
toenmalige functie van de geinterviewde besproken. Dit diende om zijn (alle
geinterviewden zijn mannen) betrokkenheid en belangen bij de besluitvorming
in te kunnen schatten. De tweede vraag was gericht op de belangen en doelen van
betrokken partijen. In de verschillende gevalsstudies waren dat de departemen-
ten van Defensie, Justitie en Binnenlandse Zaken, de Koninklijke Marechaussee,
het Korps Mariniers, het Korps Rijkspolitie, de gemeentepolitie, de regionale
politiekorpsen en het KLPD. In de interviews kwamen ook andere actoren ter

sprake, zoals de gemeentepolitie Amsterdam, de douane en het ministerie van
Verkeer en Waterstaat, maar hier werd niet direct naar gevraagd. Met de vraag
naar de belangen en doelen werd dieper inzicht verkregen in de achtergronden
en de motieven van de uiteindelijk genomen beslissing. De derde vraag was of
geinterviewde vond dat indertijd sprake was van reele alternatieven voor inscha-

keling van de krijgsmacht (respectievelijk het Korps Mariniers, de Koninklijke
Landmacht en de Koninklijke Marechaussee). Voor de beantwoording van de
centrale onderzoeksvraag is dit belangrijk. Ten vierde werd gevraagd waarom
er uiteindelijk voor werd gekozen om de betreffende taak aan de krijgsmacht
te geven en niet aan de civiele politie. De antwoorden op deze vraag zouden
duidelijk moeten maken welke de belangrijkste verklaringen waren om de taak
aan de krijgsmacht te geven. Ten vijfde werden de belangrijkste momenten in
het besluitvormingstraject besproken. Dit leverde extra inzichten op over de
motieven, de belangen en de argumentatie van de belangrijkste actoren. De
zesde vraag was welke rol de Tweede Kamer speelde in de besluitvorming. Als
controleur van de regering en de ministeries kan het parlement een rol spelen
in de besluitvorming. Deze rol kan indirect zijn en niet duidelijk worden uit
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de discussies in het parlement zelf. Met d€ze vraag werd beoogd duidelijker te

krijgen of het parlement een rol speelde en zo ja, welke rol het speelde. Tot slot
werd gevraagd wie volgens de geinterviewde de vijf belangrijkste personen in
de besluitvorming waren. De antwoorden op deze vraag werden vooral gebruikt
om te controleren of alle belangrijke besluitvormers waren geinterviewd.

Gekozen werd om de resultaten van het onderzoek uit de drie verschillende
bronnen (archieven, parlementaire stukken of interviews) in afzonderlijke para-
grafen weer te geven. Het drieluik dat hiermee ontstaat, maakt het makkelijker
de besluitvorming binnen de departementen (archieven) te vergelijken met de
besluitvorming in het parlement (parlementaire stukken). De aparte paragraaf met
interviews (met zowel ambtenaren, als bewindslieden en parlementariers) maakt
het mogelijk hun herinneringen te vergelijken met de geschreven bronnen uit de
tijd van de besluitvorming zelf (archieven en parlementaire stukken).

Tot slot: uit de verschillende bronnen werden de meest relevante passages
geselecteerd. Deze passages zijn letterlijk overgenomen, inclusief bijvoorbeeld
afkortingen, spelfouten of onjuist gebruikte termen. Alle gebruikte bronnen
staan achter in dit boek vermeld.

1.5 Verdere indeling

In deze paragraaf wordt de verdere indeling van dit boek beschreven. Daarbij
staat vermeld in welk hoofdstuk welke deelvraag van de probleemstelling aan
de orde komt.

In hoofdstuk twee staat wat onder de krijgsmacht moet worden verstaan,
welke taken de Nederlandse krijgsmacht uitvoert en hoe zij is georganiseerd
(deelvraag een).  Deze  beschrijvingen zijn nodig om te bepalen  hoe de binnen-
landse veiligheidstaken van de krijgsmacht zich verhouden tot haar andere
taken.

Hoofdstuk drie behandelt de tegenwoordige binnenlandse veiligheidstaken
van de krijgsmacht. Er wordt gedefinieerd wat binnenlandse veiligheidstaken zijn
(deelvraag twee). Daarna staan in drie afzonderlijke paragrafen de marginale, de
belangrijke en de belangrijkste binnenlandse veiligheidstaken (eerste deel deel-
vraag drie) besc:hreven. In paragraaf 3.6 worden conclusies getrokken over wat
de bijdrage van de krijgsmacht aan de binnenlandse veiligheid kenmerkt (tweede
deel deelvraag drie). Paragraaf 3.7 geeft weer welke verklaringen in de literatuur
worden gegeven voor de toedeling van binnenlandse veiligheidstaken aan de
krijgsmacht. De conclusie luidt dat deze verklaringen samen nog geen afdoende
antwoord geven op deelvraag vier. In paragraaf 3.8 worden hierom uit de twaalf
beslissingen om de krijgsmacht extra binnenlandse veiligheidstaken te geven vijf
beslissingen geselecteerd voor nader onderzoek.

De hoofdstukken vier tot en met acht bevatten de resultaten van deze vijf
gevalsstudies. In aparte hoofdstukken wordt beschreven hoe de besluitvorming
verliep bij de oprichting van de Nationale Reserve, de toedeling van de explo-
sievenopruimingstaak aan de EOD, de oprichting van de BBE's, de toedeling van
de politietaken op Schiphol en het MTV aan de Koninklijke Marechaussee. Per
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gevalsstudie wordt een verklaring gegeven voor de toedeling van de betreffende
binnenlandse veiligheidstaak aan de krijgsmacht.

In hoofdstuk negen staat de algemene conclusie (deelvraag vier): een algeme-
ne verklaring voor de toedeling van binnenlandse veiligheidstaken aan de krijgs-
macht. De uitkomsten van dit onderzoek worden gerelateerd aan de resultaten
van de al eerder, in paragraaf 3.7 besproken literatuur over de binnenlandse
veiligheidstaak van de krijgsmacht. Tot slot worden er vij[ suggesties gedaan
voor verder onderzoek.



2

Taken en organisatie van de
krijgsmacht

Om de binnenlandse veiligheidstaken van de krijgsmacht in hun context te
kunnen plaatsen wordt in dit hoofdstuk de Nederlandse krijgsmacht behandeld.
Wat moet onder 'krijgsmacht' worden verstaan? Welke taken heeft zij en hoe
is zij georganiseerd? Hoe zijn haar taken over haar onderdelen verdeeld? Deze

vragen worden in dit hoofdstuk beantwoord.

2.1  De krijgsmacht: een definitie

Wat moet worden verstaan onder de krijgsmacht? Gekozen is voor een institu-
tionele invalshoek. De krijgsmacht wordt hier gedefinieerd als:

Het geheel van organisaties, medewerkers, materieel, taken en bevoegdheden dat
onder de (mede)verantwoordelijkheid van de minister van Defensie (of de voorgan-

gers hien'an: de ministers van Oorlog en van Marine) valt.

Deze definitie sluit aan bij het staatsrechtelijke begrip van de ministeriele ver-
antwoordelijkheid en artikel 44 van de Grondwet, waarin staat dat een minis-
terie onder leiding van een minister staat.33 Voor het doel van het onderhavige
onderzoek voldoet deze betrekkelijk eenvoudige definitie.

De krijgsmacht, aldus gedefinieerd, omvat zes grote organisatiedelen: de

Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht,
de Koninklijke Marechaussee, het Commando Diensten Centra (CDC) en de
Centrale Organisatie (CO). Hun taken en organisatie staan in de paragrafen
2.3 tot en met 2.8 beschreven. Eerst worden de vier bewapende delen van
de krijgsmacht behandeld (in de volgorde van hun ontstaan als zelfstandig
krijgsmachtdeel: Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, Koninklijke
Luchtmacht - opgericht in 1953 - en Koninklijke Marechaussee - zelfstandig

33 Zie bijvoorbeeld Van Berkum en Weggeman (2000, pp. 13 en 14), en Koopmans (2002,
p. 131)
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krijgsmachtdeel in 1998), daarna de ondersteunende organisatie (CDC) en tot
slot het leidinggevende departement (CO).34

De begrippen krijgsmacht, ministerie van Defensie en Defensie worden hier
als synoniem gebruikt. Krijgsmacht en militairen betekenen echter niet het-
zelfde. De krijgsmacht omvat duizenden burgermedewerkers: zonder rang en
uniform, niet-gewapend en niet-vallend onder het militaire straf- en tuchtrecht.
Dit zijn dus geen militairen. Voor dit onderzoek is het echter niet relevant of de
delen van de krijgsmacht die binnenlandse veiligheidstaken uitvoeren wel of
niet alleen uit militairen bestaan. Van belang is dat zij een binnenlandse veilig-
heidstaak uitvoeren. In hoofdstuk drie komt bijvoorbeeld de Militaire Inlich-
tingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) ter sprake. Deze dienst voert binnenlandse
veiligheidstaken uit, maar bestaat niet alleen uit militairen.

2.2  De Nederlandse krijgsmacht
Taken

De taken van de Nederlandse krijgsmacht worden in defensienota's beschreven.
De regering legt deze voor aan het parlement, die ze formeel vaststelt. In de meest
recente, de Defensienota 2000, staan als hoofdtaken van de krijgsmacht:
1   de bescherming van de integriteit van het eigen en bondgenootschappelijk

grondgebied;
2   de bevordering van de internationale rechtsorde;
3  de ondersteuning en hulpverlening, zowel voor de uitvoering van civiele

overheidstaken in Nederland als internationaal. 35

De eerste taak is de oorlogstaah en wordt zel fstandig of samen met buitenlandse
krijgsmachten uitgevoerd, bijvoorbeeld in NAVO-verband (de Nederlandse
Antillen en Aruba vallen buiten het NAVO-verdragsgebied). Het doel is de
bescherming van het eigen land, het bondgenootschappelijk grondgebied of het
grondgebied van een ander land. Daarbij gaat het hoofdzakelijk om bescherming
tegen andere krijgsmachten.

De tweede taak wordt vredestaah of crisisbeheersingstaak genoemd. De krijgs-
macht voert deze taak vooral uit in internationaal verband: in het kader van de
VN, de Organisatie voorVeiligheid en Samenwerkingin Europa (OVSE), de NAVO

34 De topstructuur van het ministerie van Defensie wordt de komende jaren gereorgani-
seerd. De hier genoemde zes grote onderdelen blijven bestaan. De Centrale Organisatie
gaat Bestuursstaf heten. Ook drie krijgsmachtdelen krijgen een niewe naam Commando
Zeestrijdkrachten, Commando Landstrijdkrachten en Comrnando Luchtstrijdkrachten.
Net als bij de Koninklijke Marechaussee komen zij onder leiding te staan van een com-
mandant, niet meer een bevelhebber. De chef defensiestaf wordt bevelhebber van de
drie strijdkrachten. De Koninklijke Marechaussee behoudt voor haar politietaak voor
de krilgsmacht een onalhankelijke positie: onder de secretans-generaal. Zie de website
www. mindef.nl voor gedetailleerde informatie.

35   Defensienota 2000, paragraaf 1.5.
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of de West-Europese Unie (WEU).36 Het doel van deze taak is de bevordering
van de veiligheid in andere landen dan het eigen land of bondgenoten. Hiermee
wordt voorkomen (of beperkt) dat problemen zoals het vluchtelingenvraagstuk,
criminaliteit of extremisme worden geexporteerd. De krijgsmacht draagt daar-
mee indirect bij aan de veiligheid in Nederland. Deze operaties zijn gericht tegen
andere krijgsmachten, maar ook tegen niet-militaire groepen of binnenlandse,
rivaliserende groepen die crises veroorzaken, bijvoorbeeld in burgeroorlogen.

De derde defensietaak, de nationale en Koninkrijkstaak, wordt samen met
civiele autoriteiten en civiele organisaties uitgevoerd, zowel in eigen land als
in het buitenland. Het doel is daarbij uitdrukkelijk om bescherming te bieden
tegen (de gevolgen van) niet-militaire bedreigingen van de veiligheid. De bin-
nenlandse veiligheid is deel van de derde defensietaak. In hoofdstuk drie wordt
het begrip binnenlandse veiligheid gedefinieerd.

Het ministerie van De fensie benadrukt haar derde taak de laatste jaren steeds
meer. In de Defensienota 2000 stond zij voor het eerst als hoofdtaak genoemd. De
Prioriteitennota 1993 vermeldde nog als hoofdtaken:

'de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties in het hader van het Nederlandse
veiligheidsbeleid; de bescherming van de integriteit van het eigen en bondgenoot-
schappelijk gebied en tegen een bedreiging van het eigen territoir als gevolg van

deelneming aan een crisisbeheersingsoperatie.
,37

In eerdere defensienota's dan die uit 2000 werd wel over delen van de derde
defensietaak geschreven.38 Ruitenberg en Duine (2004) geven aan dat pas vanaf
eind jaren negentig van de vorige eeuw de vraag naar'militaire dienstverlening
aan de maatschappij' zich steeds meer ontwikkeld naar een volwaardige hoofd-
taak. Zij schrijven:

'De Hoofdlifnennotitie in 1999 constateert een toegenomen betrokkenheid van de
brijgsmacht bijaviele overheidstaken. In de notitic wordt nog nietformeel gespro-
ken over een hoofdtaak, maar over het uitgangspunt dat de krijgsmacht in de toe-
homst moet «kunnen bijdragen aan de handhaving van de nationale rechtsorde en
de ondersteuning van civiele overheden, zowel nationaal als internationaal, bij
rampenbestrijding en vredesopbouw." In de Defensienota 2000 volgt de dejinitieve
bekrachtiging van de ontwikhelingen. Hierin wordt "de ondersteuning van civiele
autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel
nationaal als internationaal"formeel genoemd als een van de drie hoofdtaken van
de krijgsmacht

,39

36  De functies van de WEU bij crisisbeheersing zijn inmiddels naar de Europese Unie over-
gegaan.

37  Pnoriteitennota (1993, p. 14). Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22.975, nr. 2.
38  Zie ook Acda (1991, p. 142 en pp. 144-146).
39  Ruitenberg en Duine, in: Muller e.a. (2004, pp. 741 en 742)
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De derde hoofdtaak van Defensie kreeg de laatste jaren ook de nodige ambtelijke
aandacht. In het kader van de nieuwe civiel-militaire bestuursafspraken tussen
de ministeries werden recentelijk acht projecten gestart om de samenwerking
te verbeteren. Deze projecten hadden als aandachtspunten: inzicht in de beno-
digde capaciteit, kostenverrekening, procedures, bestuurlijk-juridische regeling
voor bijstand, bekendheid over afspraken en procedures, gemeenschappelijk
oefenbeleid en 'van ad hoc naar structurele samenwerking'.x In de Defensienota
2000 wordt vermeld dat de belangstelling voor en het belang van de civiele taken
van de krijgsmacht is toegenomen. De nota geeft ook een verklaring voor deze
toer'lame:

'Dit heeft te maken met urgente maatschappelijkeproblemen waarvoorde overheid
zich binnen onze landsgrenzen geplaatst ziet, bijvoorbeeld de grensbewaking en de
bestrijding van de drugshandel. De ondersteuning van civiele overheidstaken is
(...) de derde hoofdtaah van de knjgsmacht, die immers beschikt over professioneel

personeel en middelen waarop de overheid een beroep kan doen
,41

Of de professionaliteit inderdaad ten of zelfs, zoals de Defensienota 2000 beweert,
de enige verklaring vormt voor het felt dat de krijgsmacht deze derde defensie-
taak heeft, zal in het vervolg van dit boek blijken.

Organisatie
Hoe is de krijgsmacht georganiseerd? Volgens de begroting van het ministerie
van Defensie voor 2002 telde de krijgsmacht in dat jaar 69500 medewerkers,
waaronder 52000 militairen. Aan het hoofd van de krijgsmacht staan anno 2004
de minister van Defensie en ten staatssecretaris. De gebruikelijke taakverdeling
is dat de staatssecretaris zich bezighoudt met personeel en materieel, de minis-
ter met politieke zaken. De chef defensiestaf is de hoogste militair. Hij houdt
zich bezig met de planning en uitvoering van militaire operaties en met het hele
planningsproces van Defensie. Hierin staat hij hierarchisch boven de bevelheb-
bers van de krijgsmachtdelen. De bevelhebbers zijn verantwoordelijk voor de
instandhouding, het beheer, het gereedmaken en de nazorg van hun eenheden.
De chef defensiestaf is overigens voor wat betreft politietaken niet de meerdere
van de bevelhebber van de Koninklijke Marechaussee, zodat de onafhankelijk-
heid van de opsporingsfunctie van dit korps is gewaarborgd.42

Enige vooropmerkingen over de Koninklijke Marechaussee zijn hier op hun
plaats. De Koninklijke Marechaussee vervult binnenlandse veiligheidstaken.

40  Civiel-Militaire Bestuursafspraken, concepteindrapport inventarisatiefase, Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Defensie, 28 mei 2003. Te vinden
op de website www.minbzk.nl.

41 Defensienota 2000, (1999, pp. 41 en 60). Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000,26900,
nrs.  1  en  2.

42   Brief van de minister van Defensie aan de Tweede Kamer,  10 oktober 2002, Reactie op het
rapport van de Commissie Opperbevelhebberschap
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Om dit te kunnen concluderen is geen onderzoek nodig. Sinds haar oprich-
ting in 1815 draagt zij bij aan de binnenlandse veiligheid. Het gaat hier dus
niet zozeer om de vraag of zij aan de binnenlandse veiligheid bijdraagt, maar
meer over hoe zij dat doet, hoe haar binnenlandse veiligheidstaken zich sinds
de Tweede Wereldoorlog hebben ontwikkeld, hoe deze zich tot andere (bin-
nenlandse veiligheids)taken van de krijgsmacht verhouden, en waarom in de
onderzoeksperiode ook aan haar extra binnenlandse veiligheidstaken werden

gegeven.
Binnen het tegenwoordige Nederlandse politiebestel neemt de Koninklijke

Marechaussee een bijzondere positie in. Met de regionale politiekorpsen en het
Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) staat zij vermeld in de Politiewet. Hoe-
wel in deze wet de taken van de Koninklijke Marechaussee staan opgesomd, is

zij geen deel van de politie. Artikel 4 van de Politiewet geeft aan dat de 'politie
bestaat uit 25 regionale politiekorpsen, een Korps landelijke politiediensten en
de bijzondere ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 43.' In dit laatste artikel
staat dat het College van Procureurs-Generaal de bijzondere ambtenaren van

politie kan aanwijzen. Dit is ook mogelijk voor marechaussees. Artikel 6 maakt

overigens duidelijk dat de Koninklijke Marechaussee wel politietaken uitvoert.
Het begint met:

'aan de Koninklijke marechaussee zgn, onverminderd het bepaalde bij of krachtens
andere wetten, de volgende politietaken opgedragen.'

Net als het KLPD is de Koninklijke Marechaussee een landelijk opererende
organisatie. Van de KLPD, de regionale politiekorpsen en de Koninklijke Mare-
chaussee is dit laatste korps het enige dat onder het beheer van Defensie valt.
Daarom worden de regionale politiekorpsen en het KLPD (en hun voorgangers
de gemeentepolitie en het Korps Rijkspolitie) hier aangeduid als 'civiele politie'
en de Koninklijke Marechaussee als 'militaire politie'.

De Koninklijke Marechaussee is niet alleen een buitenbeentje in het politie-
bestel, maar ook binnen de krijgsmacht. Zij is veel meer op de derde dan op
de andere defensietaken gericht, terwijl dat voor de andere delen van Defensie
andersom is. 1n de volgende paragrafen wordt hier dieper op ingegaan.

2.3 Koninklijke Marine

In de onderstaande zes paragrafen staan de taken en de organisatie van de zes

grote delen waaruit de krijgsmacht bestaat. Er wordt begonnen met de Konink-
lijke Marine. Zij is het oudste deel van de krijgsmacht. Behalve op zee voert zij
taken uit in de lucht en op het land. Hoe draagt dit veelzijdige krijgsmachtdeel
bij aan de derde defensietaak? En hoe is zij georganiseerd?
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Tahen

De Koninklijke Marine heeft volgens de Defensienota 2000 de volgende taken: +3
1    bescherming van eigen en bondgenootschappelijke eenheden,
2 strategisch transport en (logistieke) ondersteuning;
3    inzet van het Korps Mariniers of van wapensystemen;
4   het beschikbaar stellen van commandofaciliteiten,
5   het anderszins ondersteunen van landoperaties,
6 embargo-operaties;
7 evacuatieoperaties;
8   opsporing en redding boven zee;
9 hydrografie;
10 militaire bijstand;
11  explosievenopruiming,
12 beveiliging;
13 noodhulp,
14 humanitaire hulp en assistentie bij rampen;
15  vlagvertoon ter ondersteuning van het buitenlandbeleid en van economische

missies.

Tot welke van de drie defensietaken (oorlogsvoering, vredesoperaties, en natio-
nale en Koninkrijkstaak) deze vijftien taken behoren, is afhankelijk van de
omstandigheden waarin zij worden uitgevoerd. Zo kan bij de redding en opspo-
ring op zee (taak acht) het personeel van de Koninklijke Marine zowel een visser
of zeiler als een matroos of militaire piloot uit zee redden. Alleen in het eerste
geval moet de taak worden gerekend tot de nationale en Koninkrijkstaak van de
krijgsmacht (de ondersteuning en hulpverlening, zowel voor de uitvoering van
civiele overheidstaken in Nederland als internationaal). Acht van de genoemde
taken zijn dikwijls gericht op ondersteuning van de civiele autoriteiten, te weten:
evacuaties, opsporing en redding, hydrografie, militaire bijstand, explosieven-
opruiming, beveiliging, noodhulp en assistentie bij rampen. Vlagvertoon ter
ondersteuning van economische missies heeft geen veiligheidswaarde en blijft
daarom hier verder buiten beschouwing.

Organisatie
De Koninklijke Marine had in 2002 16000 personeelsleden en staat onder het
bevel van de bevelhebber der zeestrijdkrachten. Deze heeft een stat bestaand uit
directies voor operaties, personeel, materieel en financien. Onder de bevelheb-
ber vallen drie commandanten, met elk hun eigen eenheden. De commandant
der zeemacht in het Caribisch gebied is verantwoordelijk voor de Koninklijke
Marine op de Nederlandse Antillen. Het Caribisch gebied valt buiten het onder-
zoeksterrein.

43  Defensienota 2000, paragraaf 1.3,1.4 en hoofdstuk 6.
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De commandant der zeemacht in Nederland is de tweede commandant onder
de bevelhebber der zeestrijdkrachten. De commandant voert het bevel over het

grootste deel van de Koninklijke Marine. De Groep Escorteschepen is daar-
van wellicht de bekendste, met zestien fregatten, twee bevoorradingsschepen
en twee amfibische transportschepen. De Groep Maritieme Helikopters bestaat
uit twintig helikopters, deels gestationeerd op het land, deels gebruikt om met
fregatten mee te gaan. De Groep Maritieme Patrouille Vliegtuigen heeft dertien
vliegtuigen die vliegen van land, maar hoofdzakelijk taken boven zee verrich-
ten.44 De Onderzeedienst vaart met vier onderzeeers. De Mijnendienst bestaat
uit vij ftien vaartuigen voor de bestrijding van zeemijnen. Onder de commandant
der zeemacht in Nederland valt bovendien de Dienst der Hydrografie, uitgerust
met twee hydrografische opnemingsvaartuigen. De commandant is belast met
de operationele leiding over de kustwacht in Nederland en vervult in afwisseling
met zijn Belgische collega de functie van admiraal BENELUX (bevelhebber van
de Nederlandse en Belgische marine).

De derde commandant onder de bevelhebber is de commandant van het
Korps Mariniers. De mariniers zijn 'amfibisch getraind, licht bewapend, en
geoefend onder uiteenlopende klimatologische omstandigheden.

,45

2.4 Koninklijke Landmacht

De Koninklijke Landmacht is de grootste van de zes onderdelen van de krijgs-
macht. Wat zijn haar taken? Hoe draagt zij bij aan de derde defensietaak?

Taken
De Koninklijke Landmacht heeft volgens de Defensienota 2000 de volgende
taken:

46

1   het leveren van eenheden aan het Duits-Nederlandse legerkorps,
2   het leveren van de luchtmobiele brigade en een verbindingsbataljon aan de

Multinational Division (CentraD van de NAVO;
3  het leveren van een aantal andere eenheden aan snel inzetbare NAVO-ver-

banden als de multinationale divisie en het Allied Command Eu rope Rapid
Reaction Corps,

4   het leveren van reserve-eenheden;
5   het leveren van eenheden aan de WEU;
6  het leveren van individuele militairen als waarnemers (monitors) of voor

andere missies in internationaal verband (VN, Europese  Unie  (EU),  WEU,
OVSE en NAVO);

44  Recentelijk is besloten deze groep af te schaffen.
45  Defensienota 2000, paragraaf 6.5.
46  Na de Defensimota 2000 werd de Koninklijke Landmacht nog gereorganiseerd, zodat de

hierboven genoemde taken niet meer met de tegenwoordige organisatie overeenkomen
(met name de taken waarin het Duits-Nederlandse Legerkorps wordt genoemd). Omdat
er nog geen bijgestelde Defensienota is verschenen, is hier gebruik gemaakt van de
Defensienota 2000.
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7   het leveren van individuele militairen voor noodhulpverkenningsteams,
8   het leveren van een eenheid voor speciale operaties;
9    het leveren van een samengestelde eenheid voor speciale taken, zoals genie-,

transport-, verbindings-, geneeskundige of overige logistieke eenheden van
maximaal bataljonsgrootte;

10 het leveren van een licht bewapende eenheid van bataljonsgrootte;
11 het leveren van de staven van het legerkorps-, divisie- en brigadeniveau, die

als zelfstandig commando-element in internationaal verband kunnen wor-
den aangeboden,

12 het leveren van een versterkte brigade voor een vredesafdwingende operatie,
13 het leveren van een bijdrage aan de VN stand-by high readiness brigade;
14 het leveren van bijdragen aan de handhaving van de nationale rechtsorde en

de ondersteuning van civiele overheden, zowel nationaal als internationaal,
bij rampenbestrijding en vredesopbouw

47

Aan welke van de drie defensietaken dragen deze taken bij? Taak 14 lijkt sterk

op de omschrijving van de derde defensietaak. Taak 12 (vredesafdwingende
operatie) draagt duidelijk bij aan crisisbeheersing. Voor de overige taken geldt
hetzelfde als voor de taken van de Koninklijke Marine; tot welke defensietaak
zij behoren is afhankelijk van de omstandigheden waarin zij worden uitgevoerd.
Zo kan een geniebataljon een brug bouwen voor militair transport in oorlogs-
tijd (eerste defensietaak) en dijken verstevigen bij een dreigende overstroming
(derde defensietaak). Dit geldt eveneens voor reserve-eenheden, noodhulpver-
kenningsteams en speciale eenheden. Ook de genoemde WEU-, EU-, NAVO-
en VN-verbanden zouden in principe op verzoek van de Nederlandse regering
voor binnenlandse veiligheidstaken binnen Nederland kunnen worden ingezet,
bijvoorbeeld bij rampen of grootschalige openbare ordeverstoringen - al is dit
in de huidige omstandigheden moeilijk voorstelbaar.

Organisatie
Hoe is de Koninklijke Landmacht georganiseerd? Aan het hoofd staat de bevelheb-
berderlandstrijdkrachten. Deze heeft in DenHaagzijneigenstaf. Bij de Koninklijke
Landmacht werkten in 2002 30500 militairen en burgers. Onder de bevelhebber
ressorteren gevechtseenheden, ondergebracht in het Operationeel Commando,
en ondersteunende eenheden, die behoren tot het High Readiness Force. Verder

onivat de Koninklijke Landmacht het Materieel Logistiek Commando, de Directie
Personeel en Organisatie, een Opleidings en Trainings Commando (scholen), de
Koninklijke Militaire Academie en de Landmacht Staf.

Het Operationeel Commando is verreweg het grootste deel van de Koninklijke
Landmacht. Hieronder vallen de Lucht Mobiele Brigade, het Korps Comman-
do Troepen, drie gemechaniseerde brigades, het Divisie Logistiek Commando,
het Combat Support Command, de Regionale Militaire Commando's (die binnen

47  Defensienota 2000, paragraaf 1.3, 1.4 en 7.2.
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Nederland de legeringsplaatsen beheren), het Netherlands Armed Forces Support
Agency Germany, de Explosievenopruimingsdienst (EOD), een ondersteunings-
groep en het Korps Nationale Reserve. Het High Readiness Force bestaat uit een
Communication and Information Systems en een Sta#Support bataljon. Het Materieel
Logistiek Commando omvat groepen voor verwerving (inkoop), wapen- en trans-

portsystemen, informatievoorziening, en het landelijk bevoorradingsbedrijf.

2.5 Koninklijke Luchtmacht

Wat zijn de taken van de Koninklijke Luchtmacht en hoe is zij georganiseerd?

Draagt zij ook bij aan de derde defensietaak?

Taken

De Koninklijke Luchtmacht heeft volgens de Defensienota 2000 de volgende

taken:

1 luchtverdediging;
2   aanvallen van gronddoelen;
3 luchtverkenning,
4 luchttransport;
5 strategische afschrikking,
6   ondersteuning van en hulpverlening aan civiele overheden, zowel nationaal

als internationaal, bij rampenbestrijding en vredesopbouw
48

De laatste taak draagt bij aan de derde defensietaak. De taken ten, twee en vijf
kunnen tot de oorlogs- en/of crisisbeheersingstaak van de krijgsmacht worden

gerekend. Zij zijn gericht tegen andere landen en hun krijgsmachten. Voor lucht-
verkenning en luchttransport (taken drie en vier) geldt net als bij de taken van
de Koninklijke Marine en de Koninklijke Landmacht dat de omstandigheden
bepalen tot welke defensietaak zij behoren. Zo kunnen voor de vierde taak mili-
tairen naar een oorlogsgebied (eerste defensietaak), maar ook gewonde burgers
naar een ziekenhuis (derde defensietaak) worden gevlogen.

Organisatie
Aan het hoofd van de Koninklijke Luchtmacht staat de bevelhebber der lucht-
strijdkrachten. Deze heeft een staf in Den Haag. Bij de Koninklijke Luchtmacht
werkten in 2002 12 500 militairen en burgers. Onder de bevelhebber vallen de
Tactische Luchtmacht, de Koninklijke Militaire School Luchtmacht (op de vlieg-
basis Woensdrecht), het Logistieke Centrum Koninklijke Luchtmacht (vliegba-
sis Woensdrecht en Rhenen) en de Luchtmachtstaf.

De Tactische Luchtmacht omvat de (gevechts)vliegtuigen en (gevechts)-
helikopters. Dit onderdeel bestaat uit de Groep Geleide Wapens, de Luchtmacht
Meteo Groep, de Luchtmacht Command and Information Systems Groep, het Air
Operations and Control Station in Nieuw-Milligen en zes vliegbases (Twente, Eind-

48  Defensienota 2000, paragraaf 1.3,1.4 en 8.2.
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hoven, Soesterberg, Leeuwarden, Volkel en Gilze-Rijen). Op deze vliegbases

bevinden zich de squadrons met vliegtuigen en helikopters. Op de vliegbasis
Leeuwarden zijn helikopters voor search and rescue gestationeerd. Eindhoven
is de enige vliegbasis van de Koninklijke Luchtmacht met civiel medegebruik
(vanaf het vliegkamp De Kooy van de Koninklijke Marine in Den Helder vliegen
ook search and rescuehelikopters n civiele toestellen). Het Air Opei ations and Con-
trol Station in Nieuw-Milligen bestaat uit een civiel, een militair en een NAVO-
luchtvaartcontrolecentrum. Onder het Logistieke Centrum vallen divisies voor
wapensysteemondersteuning en logistieke ondersteuning, de bergingsdienst en
de EOD van de Koninklijke Luchtmacht.

2.6 Koninklijke Marechaussee

In paragraaf twee van dit hoofdstuk werd al aangegeven dat de Koninklijke
Marechaussee binnen het politiebestel en de krijgsmacht een bijzondere positie
inneemt. Maar wat zijn dan de taken die haar zo bijzonder maken?

Taken

De Defensienota 2000 noemt voor de Koninklijke Marechaussee de volgende
taken:
1    het waken over de veiligheid van de leden van het Koninklijk Huis in samen-

werking met andere daartoe aangewezen organen,
2  de uitvoering van de politietaak ten behoeve van Nederlandse en andere

strijdkrachten, alsmede internationale militaire hoofdkwartieren;
3   de uitvoering van de politietaak op de door de ministers van Justitie, Bin-

nenlandse Zaken en Defensie aangewezen luchtvaartterreinen,
4   de verlening van bijstand (ter handhaving van de openbare orde en de straf-

rechtelijke rechtsorde) alsmede de samenwerking met de politie, daaronder
begrepen de assistentieverlening aan de politie bij de bestrijding van grens-
overschrijdende criminaliteit;

5  de uitvoering van de politietaak op plaatsen onder beheer van de minister
van Defensie, op verboden plaatsen die krachtens de Wet bescherming staats-
geheimen ten behoeve van de landsverdediging zijn aangewezen, alsmede op
het terrein van de ambtswoning van de minister-president;

6    de uitvoering van de bij of krachtens de Vreemdelingenwet opgedragen taken,
waaronder begrepen de bediening van de daartoe door de minister van JUS-
titie aangewezen doorlaatposten en het, voor zover in dat verband nood-
zakelijk, uitvoeren van de politietaak op en nabij deze doorlaatposten, als-
mede het verlenen van medewerking bij de aanhouding o f voorgeleiding van
een verdachte of veroordeelde;

7    het in opdracht van de ministers vanJustitie en van Defensie ten behoeve van
de Nederlandsche Bank N.V. verrichten van beveiligingswerkzaamheden,

8  deelname in internationale (vredes)operaties. 49

49  Defensienota 2000, paragraaf 9 2.1.
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In tegenstelling toi de taken van de Koninklijke Marine, de Koninklijke Land-
macht en de Koninklijke Luchtmacht is uit de Defensienota 2000 duidelijk op
te maken tot welke hoofdtaak van de krijgsmacht de taken van de Koninklijke
Marechaussee behoren. In de omschrijving van vij f van de acht taken (taken ten,
drie, vier, zes en zeven) staat immers een civiele autoriteit genoemd waarvoor
of met wie betreffende taak moet worden uitgevoerd. Deze taken maken deel
uit van de derde defensietaak. Voor de resterende taken geldt, net als voor een
groot deel van de taken van de andere krijgsmachtdelen, dat de omstandigheden
waarin zij worden uitgevoerd bepalen tot welke defensietaak zij behoren. Zo
kan de bescherming van de minister-president plaatsvinden in tijden van oorlog
(eerste defensietaak), maar ook bij binnenlandse onrust (derde defensietaak).

Organisatie
Hoe is de Koninklijke Marechaussee intern georganiseerd? In 2002 waren 6000
militairen en burgers bij dit korps werkzaam. Aan het hoofd staat de bevelheb-
ber der marechaussee. Deze heeft een staf in Den Haag. Onder de bevelhebber
ressorteren districten, die weer bestaan uit brigades en (brigade)posten.

De Koninklijke Marechaussee kent vij f districten. Vier districten zijn geogra-
fisch: Limburg/Noord-Brabant/Zeeland (District Zuid), Noord-Holland/Zuid-
Holland/Utrecht (District West), Gelderland/Overijssel/Flevoland/Drenthe/Gro-
ningen/Friesland (District Noord) en het District Schiphol. Het vijfde district is
het District Landelijke en Buitenlandse Eenheden (DLBE). Hieronder vallen: de
Centrale Justitiele Dienst (CJD, de recherche), de Brigade Speciale Beveiligings-
opdrachten (BSB); de sectie Controleurs Opslag en Vervoer van Gevaarlijke Stof-
fen (COVGS); 103 Marechaussee-eskader (voor verkeerstaken); de brigades in
Neustadt (Duitsland), het Caribisch gebied en Seedorf (zolang de kazerne van de

Koninklijke Landmacht daar open is); het Pantserwagenpeloton en de Mobiele
Eenheid; de radargroepen (verkeerstoezicht) en de eenheid Technische Onder-
zoeken Verkeers Ongevallen; de Meldkamer Koninklijke Marechaussee (binnen
enkele jaren bij de KLPD in Driebergen gevestigd) en alle voor operaties naar het
buitenland gezonden eenheden.

De Koninklijke Marechaussee heeft in Apeldoorn een eigen opleidingscen-
trum. Officieren van het korps krijgen hun basisopleiding samen met officieren
van de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht op de Koninklijke
Militaire Academie in Breda.

2.7 Commando Diensten Centra

In deze paragraaf worden de taken en de organisatie van het CDC beschreven.

Taken
Het CDC heeft als belangrijkste taken:
1 vastgoedbeheer;
2   informatie- en communicatieondersteuning;
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3   verkeers- en vervoerszorg,
4   werving en selectie,
5 geneeskundige ondersteuning.

50

Voor de taken van het CDC geldt, net als voor veel taken van de andere delen
van de krijgsmacht, dat de omstandigheden waarin de taken worden uitgevoerd,
bepalen tot welke defensietaak zij worden gerekend. Zo kan vervoer worden
geleverd voor oorlogsoperaties, crisisbeheersing en de nationale en Koninkrijks-
taak. 1n tegenstellingtot de andere delen heeft het CDC geen gevechtstaken maar
ondersteunt zij hen. Het CDC draagt daarom indirect bij aan de verschillende
defensietaken.

Organisatie
Bij het CDC werkten in 2002 5500 militaire en burgermedewerkers. Aan het
hoofd staat de commandant CDC. Dit krijgsmachtonderdeel bestaat uit zowel
grote als kleine in vergaande mate zelfstandige, gespecialiseerde organisaties.

Onder de kleinere organisaties vallen het Bureau Internationale Militaire
Sport, het Defensie Archieven-, Registratie- en Informatiecentrum, de Diensten
Geestelijke Verzorging, het Defensie Materieel Codificatiecentrum, het Instituut
Defensie Leergangen, de Maatschappelijke Dienst Defensie en het Koninklijk
Tehuis voor Oud-militairen Bronbeek.

De grote organisaties binnen het CDC zijn: de Dienst Gebouwen, Werven en
Terreinen (DGWaT); de Defensie Telematica Organisatie (DTO); de Defensie
Verkeers- en Vervoersorganisatie (DWO); het Instituut voor Keuring en Selectie
(1KS) en het Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf (MGFB). De DGWaT is de
vastgoedbeheerder van Defensie. Zij verzorgt vloot- en vliegbases, kazernes, werk-
plaatsen, kantoren, magazijnen en oefen- en schietterreinen, zowel in Nederland
als Duitsland. De DGWaT beheert bovendien het vastgoed tijdens vredesopera-
ties. De DTO verleent diensten op het gebied van informatie- en communicatie-
technologie. De DVVO vervoert goederen en personen, zowel in Nederland als
internationaal, en coordineert en ondersteunt militaire verplaatsingen. Het 1KS
werft en selecteert personeel voor Defensie. Het MGFB levert gespecialiseerd
medisch personeel, zoals chirurgen. Het heeft bovendien hospitaal- en revalidatie-
capaciteit, verzorgt medische opleidingen en voorziet in geneeskundige goederen.
Zo valt het Centraal Militair Hospitaal onder het MGFB.

2.8 Centrale Organisatie
Als laatste van de zes grote delen van de krijgsmacht komt de CO, het departe-
ment van het ministerie van Defensie, aan bod.

50  Zie voor organisatie en taken de Defensienota 2000, hoofdstuk 10  CDC heette toen Defen-
sie Interservice Commando (DICO).
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Taken
De CO heeft als taken:
1 politiek beleid maken;
2 voorlichten;
3 juridische ondersteuning leveren;
4 bedrijfsvoering controleren (accountancy en control);

5   personeel en materieel beheren;
6 inlichtingen leveren en de organisatie beschermen. 51

Ook voor de taken van de CO geldt dat de omstandigheden waarin de taken
worden uitgevoerd bepalen tot welke defensietaak zij moeten worden gerekend.
Zo is materieelbeheer nodig ter ondersteuning van alledrie defensietaken. Net
als bij het CDC geldt dat de taken van de CO ondersteunend zijn en niet direct
veiligheid opleveren. Taak zes, inlichtingen leveren en beschermen, is weliswaar
duidelijk bedoeld om andere delen van de krijgsmacht met informatie te onder-
steunen en te beschermen, maar helpt slechts indirect tegen een buitenlandse of
binnenlandse bedreiging.

Organisatie
De CO wordt geleid door een secretaris-generaal en bestaat uit zeven delen. Zo
heeft de inspecteur-generaal voor de krijgsmacht (de 'ombudsman') er een staf
en geeft de Directie Algemeen Beleid politiek advies. Publicaties en perscontac-
ten worden verzorgd door de Directie Voorlichting. De Directie Juridische Zaken
doet precies wat de naam doet vermoeden, net als de Defense Audit Dienst.
Ook de MIVD (tot 2002 Militaire 1nlichtingendienst geheten) maakt deel uit van
de CO. Tot slot maakt ook de Defensiestaf deel uit van de CO. Zij wordt geleid
door de chef defensiestaf, de hoogste militair van de krijgsmacht, en bestaat
uit het Directoraat-Generaal Personeel en Materieel en het Directoraat-Generaal
Financien en Control.

2.9 Conclusie

In dit hoofdstuk werd deelvraag ten beantwoord: wat moet worden verstaan
onder krijgsmacht, welke taken heeft zij en hoe is zij georganiseerd? De drie
delen waaruit deze vraag bestaat, kunnen als volgt worden beantwoord.

De krijgsmacht kan worden gedefinieerd als 'het geheel van organisaties,
medewerkers, materieel, taken en bevoegdheden dat onder (mede)verantwoor
delijkheid van de minister van Defensie (of de voorgangers hiervan: de ministers
van Oorlog en van Marine) valt.' Zij heeft drie hoofdtaken: de oorlogstaak, de
vredestaak ofcrisisbeheersingstaak en de nationaleen Koninkrijkstaak. De krijgs-
macht bestaat uit zes grote organisatiedelen: de Koninklijke Marine, de Konink-
lijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het
CDC en de CO.

51   Zie voor de organisatie en de taken van de CO www. mindef. nl.
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Uit de beschrijving van de taken en de organisatie van de krijgsmacht kunnen
vier conclusies worden getrokken.

Ten eerste dat de zes grote organisatiedelen van de krijgsmacht allemaal

bijdragen aan alledrie hoofdtaken van de krijgsmacht. Alle zes komen bij de
beschrijving van de binnenlandse veiligheidstaken in het volgende hoofdstuk
opnieuw aan bod.

Ten tweede dat de uitvoering van de hoofdtaken van de krijgsmacht in
organisatorische zin sterk is verweven. Veel taken die de zes grote organisatie-
delen uitvoeren, dragen bij aan meer dan ten van de drie hoofdtaken van Defen-
sie. Voor veel taken geldt dat de omstandigheden waarin zij worden uitgevoerd
bepalen tot welke hoo fdtaak zij behoren. In het volgende hoo fdstuk wordt nader
ingegaan op deze verwevenheid.

Ten derde kan worden geconcludeerd dat de nationale en Koninkrijkstaak
voor de Koninklijke Marechaussee van groter belang is dan voor de andere delen
van de krijgsmacht. Al haar acht taken dragen bij aan deze derde defensietaak.
Vanwege deze bijzondere positie van de Koninklijke Marechaussee binnen de
krijgsmacht wordt in het volgende hoofdstuk uitgebreid aandacht besteed aan
haar binnenlandse veiligheidstaak.

Tot slot als vierde conclusie: de nationale en Koninkrijkstaak, waarvan de
binnenlandse veiligheidstaak deel uitmaakt, is een belangrijke taak van de krijgs-
macht. Het is op basis van bovenstaande niet precies aan te geven hoe belangrijk
deze taak is en of zij minder of meer belangrijk is dan de andere twee taken. Zet
men de personele sterkte van de Koninklijke Marechaussee, waarvan alle taken
aan de nationale en Koninkrijkstaak bijdragen, af tegen de personeelsomvang
van de andere delen van de krijgsmacht, die veel minder aan deze taak bijdragen,
kan worden vermoed dat de nationale en Koninkrijkstaak voor de krijgsmacht
van minder belang is dan de oorlogstaak en de crisisbeheersingstaak. Maar let-
tend op de taken en de personeelsomvang van de Koninklijke Marechaussee
kan ook worden verondersteld dat de nationale en Koninkrijkstaak van wezen-

lijk belang is voor de hele krijgsmacht. Hoe dan ook, naar aanleiding van deze
conclusie wordt in het volgende hoofdstuk geprobeerd de omvang van de bin-
nenlandse veiligheidstaak van de krijgsmacht vast te stellen.
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Binnenlandse veiligheidstaken van
de krijgsmacht

Welke binnenlandse veiligheidstaken heeft de Nederlandse krijgsmacht anno
2006? Is bekend waarom de krijgsmacht deze taken heeft gekregen? Dit zijn
de centrale vragen in dit hoofdstuk. Geprobeerd wordt antwoord te geven op
de deelvragen twee, drie en vier uit de probleemstelling. Zo staat in paragraaf
3.2 wat onder binnenlandse veiligheid moet worden verstaan (deelvraag twee).
In de daarop volgende drie paragrafen worden de taken van de krijgsmacht op
dit terrein meer en detail besproken (eerste deel deelvraag drie). Paragraaf 3.6
beantwoordt de vraag wat de bijdrage van de krijgsmacht aan de binnenlandse
veiligheid kenmerkt (tweede deel van deelvraag drie).

Paragraaf 3.7 vormt een omslagpunt in dit boek. Daarin staan de in de litera-
tuur genoemde verklaringen voor het bestaan van de binnenlandse veiligheids-
taak van de krijgsmacht. De conclusie is dat de literatuur geen afdoende ver-
klaring biedt. Om alsnog een verklaring te vinden - het antwoord op deelvraag
vier - worden in de hoofdstukken vier tot en met acht een zestal beslissingen
onderzocht die stuk voor stuk hebben geleid tot het toedelen van een extra bin-
nenlandse veiligheidstaak aan de krijgsmacht. Paragraaf 3.8 beschrijft hoe de
selectie van deze zes tot stand is gekomen.

3.1 Enkele opmerkingen vooraf

Ter inleiding wordt hieronder nog ingegaan op drie onderwerpen: de paragraaf-
indeling van dit hoofdstuk, het verschil tussen drie makkelijk te verwarren bin-
nenlandse veiligheidstaken (de drie bijstandstaken) en de opzet van de beschrij-
vingen van de belangrijk(st)e taken die de krijgsmacht op het terrein van de
binnenlandse veiligheid heeft.

De paragrafen 3.3,3.4 en 3.5 beschrijven de huidige binnenlandse veilig-
heidstaken van de krijgsmacht. Paragraaf 3.3 gaat over marginale bijdragen aan
de binnenlandse veiligheid. Daaronder vallen de taken die door minder dan
enkele tientallen militairen worden uitgevoerd (zie de in paragraaf 1.4 beschre-
ven classificatie van het belang van de verschillende taken voor de binnen-
landse veiligheid). In paragraaf 3.4 wordt ingegaan op een zestal belangrijkere
taken waarmee de krijgsmacht in de regel (uitzonderingen staan ook vermeld)
incidenteel, met gespecialiseerde en ook voor oorlogs- en crisisbeheersingstaak



BINNENLANDSE VEILIGHEIDSTAKEN VAN DE KRUGSMACHT

bedoelde middelen, aan de handhaving van de binnenlandse veiligheid bij-
draagt. Het zijn belangrijke taken, maar zij bevinden zich in de regel en marge
van de binnenlandse veiligheid. Paragraaf 3.5 beschrij ft de belangrijkste binnen-
landse veiligheidstaken van de krijgsmacht. Deze worden in de regel permanent
uitgevoerd, ze zijn minder gespecialiseerd en minder verweven met de andere
defensietaken. Met deze taken is de krijgsmacht vol geinvolveerd in de binnen-
landse veiligheid.

De verdeling tussen belangrijke (paragraaf 3.4) en belangrijkste taken (para-
graaf 3.5) valt nagenoeg samen  met de taken die worden uitgevoerd  door  de
andere delen van de krijgsmacht en de Koninklijke Marechaussee. Gezien de

bijzondere positie van dit korps binnen Defensie en binnen het politiebestel,
mag dit niet verbazen. 1n hoofdstuk twee werd al geconcludeerd dat de binnen-
landse veiligheidstaken voor de Koninklijke Marechaussee belangrijker zijn dan
voor de andere delen van de krijgsmacht. Met deze taken is zij volop betrokken
bij de bescherming van de veiligheid in Nederland.

In de paragrafen 3.4 en 3.5 staan de belangrijk(st)e binnenlandse veilig-
heidstaken van de krijgsmacht uitvoerig beschreven. Achtereenvolgens wordt
ingegaan op:
•   verzamelen en delen van inlichtingen;
•    de bewaking van Defensieterreinen;
•   de brandbestrijding;
•   de explosievenopruiming;
•    de bijzondere bijstand;
•   de bijstand door de krijgsmacht;
•    de beveiliging van Defensieobjecten, het Koninklijk Huis en De Nederland-

sche Bank (DNB);
•    de politietaak voor Defensie;
•    de handhaving vreemdelingenwetgeving;
•   de bijstand door de Koninklijke Marechaussee en

•    de politietaak op burgerluchtvaartterreinen.

De krijgsmacht heeft dus drie bijstandstaken: bijstand door de krijgsmacht,
bijzondere bijstand en bijstand door de Koninklijke Marechaussee.52 Deze
taken worden in dit hoofdstuk uitvoerig beschreven, maar om verwarring te
voorkomen is enige toelichting op de verschillen en overeenkomsten wellicht
op zijn plaats. De overeenkomst is dat deze drie vormen van bijstand worden
geleverd op verzoek van de civiele autoriteiten. Ze zijn alle drie gebaseerd op de

52 Een vaak genoemde vorm van bijstand is de zogenaamde 'semi-permanente bijstand'
van de Koninklijke Marechaussee. Dit is geen vierde bijstandstaak. maar langdurende

bi stand door de Koninklijke Marechaussee Met de strategische bijstandsreserve wordt
gedoeld op de inzet van de krijgsmacht als de civiele politie niet kan of niet wil optreden.
In dergelijke situaties is de krijgsmacht het enige, resterende middel dat door de auton-
teiten kan worden ingezet Deze functie van de krijgsmacht heeft betrekking op de drie
bijstandstaken.
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Politiewet.53 In artikel 58 van deze wet staat kortweg dat indien de civiele auto-
riteiten bijstand nodig hebben, zij eerst de Koninklijke Marechaussee daarom
vragen. Voldoet deze bijstand niet, dan mag om bijstand van andere delen van
de krijgsmacht worden gevraagd. Dit heet dan bijstand door de krijgsmacht.
Deze bijstand in noodsituaties is mogelijk op basis van artikel 59 van de Politie-
wet en via artikel 18 van de Wet rampen en zware ongevallen. In de regel levert de
Koninklijke Marechaussee alleen bijstand voor handhaving van openbare orde
en rechtshandhaving, niet bij rampen. De andere delen van de krijgsmacht leve-
ren vooral bijstand bij rampenbestrijding. Alleen bij zeer grote ordeverstoringen
worden ook andere delen van de krijgsmacht gevraagd de politie te helpen.

In tegenstelling tot de andere twee vormen is de bijzondere bijstand slechts
voor een situatie bedoeld: bestrijding van zware gewelddadige, criminele of ter-
roristische activiteiten, zoals aanslagen en gijzelingen. De taak is gebaseerd op
artikel 60 van de Politiewet. De knjgsmacht heeft hiervoor een aantal gespeciali-
seerde eenheden. Bijstand door de Koninklijke Marechaussee en door de krijgs-
macht gebeurt doorgaans onder het gezag van een burgemeester of de minister
van Binnenlandse Zaken. Bijzondere bijstand is een verantwoordelijkheid van
de minister van Justitie. Deze taak bestaat pas sinds midden jaren zeventig van
de vorige eeuw, de andere twee bijstandstaken zijn eeuwenoud.54

Er is voor gekozen om de belangrijk(st)e binnenlandse veiligheidstaken op
dezelfde manier te beschrijven (zie paragrafen 3.4 en 3.5). Hierdoor zijn de
taken eenvoudiger met elkaar te vergelijken en is het mogelijk om conclusies te
trekken over wat de bijdrage van de krijgsmacht aan de binnenlandse veiligheid
kenmerkt. De beschrijvingen zijn als volgt opgebouwd:
•   een beschrijving van de taah;
•   het geweldsniveau van de taak;
•    de zichtbaarheid van de uitvoering van de taak;
•   aan welk deelterrein van de binnenlandse veiligheid de taak bijdraagt,
•    of de taak permanent Of ad hoc wordt uitgevoerd;
•   of de organisatie die de taak uitvoert ook aan andere defensietahen (oorlogs-

voering of crisisbeheersing) bijdraagt;
•   wat de juridische basis van de taak is,
• welke organisatie G) binnen de krijgsmacht deze taak uitvoert/uitvoeren en

hoeveel militairen hierbij betrokken zijn;
•    of, en zo ja welke beslissing(en) hee ft/hebben geleid tot het toebedelen van een

extra taak aan de krijgsmacht op het terrein van de binnenlandse veiligheid.
De beslissing(en) moet(en) een aanpassing van een wet, besluit of regeling
betreffen.

53 Politiewet, Staatsblad, 2001, nr. 373 (meest recente bijstelling). Wet van 9 december 1993
54  Zie voor een beschrijving van de verschillende vormen van bijstand bijvoorbeeld: Muller

e.a. (2004, pp. 741-756) of Bakker e.a. (1998).
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3.2 Binnenlandse veiligheid: een definitie

Een definitie van binnenlandse veiligheid is nodig om vast te kunnen stellen
welke binnenlandse veiligheidstaken de krijgsmacht heeft. In deze paragraaf
staRt waarom gezocht is naar een definitie met een functionele invalshoek, welke
omschrijvingen de literatuur biedt en voor welke daarvan is gekozen.

Invalshoek
Er is gekozen om voor dit onderzoek een definitie van binnenlandse veiligheid
te zoeken met een functionele invalshoek. In het voorgaande hoofdstuk werd
geconcludeerd dat de uitvoering van de drie defensietaken sterk verweven is.
Van elke taak kan echter worden vastgesteld wat haar functie is of, met andere
woorden, welk doel zij dient. Door de taken vanuit functionele invalshoek te
benaderen kan ondanks deze verwevenheid precies worden vastgesteld welke
taken tot de binnenlandse veiligheid behoren en welke taken niet.

De binnenlandse veiligheid kan ook worden gedefinieerd vanuit een territo-
riale invalshoek. Ze zou dan alle veiligheidsactiviteiten omvatten die de overheid
uitoefent binnen de Nederlandse grenzen. Voor deze definitie is niet gekozen,
orndat in principe alle drie de taken van de krijgsmacht hier kunnen worden
uitgevoerd, bijvoorbeeld oorlogsvoering nadat een vijand is binnengevallen. Er
is evenmin gekozen voor een definitie vanuit situationele invalshoek, bijvoor-
beeld 'het geheel van veiligheidsactiviteiten in vredestijd'. Een dergelijke defini-
tie omvat eveneens alle taken van de krijgsmacht, bijvoorbeeld vredesoperaties
wanneer Nederland niet in oorlog is en oefeningen als voorbereiding op oorlog.
Dit onderzoek is gericht op de niet-traditionele activiteiten van de krijgsmacht
die onder de derde defensietaak vallen.

Door voor een functionele invalshoek te kiezen ontstaat een zekere span-
ning ten opzichte van het begrip krijgsmacht, dat in hoofdstuk twee vanuit
institutionele invalshoek werd gedefinieerd. Hiervoor is bewust gekozen, want
de binnenlandse veiligheid wordt meestal geassocieerd met de departementen
van Binnenlandse Zaken en van Justitie, politie, brandweer, medische en ram-
penbestrijdingsorganisaties, maar niet met de krijgsmacht of het ministerie van
Defensie. Juist door het contrast tussen de functionele en institutionele invals-
hoek wordt duidelijk welke taken van de krijgsmacht omstreden (kunnen) zijn
(zie paragraaf 1.1).

Literatuur
In de literatuur zijn tien omschrijvingen gevonden die kunnen dienen als defi-
nitie van binnenlandse veiligheid.

Artikel 103 van de Grondwet vormt de basis van het staatsnoodrecht; de basis
van maatregelen die kunnen worden getroffen in noodsituaties, zoals grote ram-
pen, oorlogen of grootschalige verstoringen van de openbare orde. In het artikel
wordt gesproken over 'uit- en inwendige veiligheid'
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'De wet bepaalt in well:e gevallen ter handhaving van de uit- of inwendige vellig-
heid bij honinklijh besluit een door de wet als zodanig aan te wijzen uitzonderings-
toestand kan worden afgehondigd.'

Wat moet onder deze twee termen worden verstaan? Brainich (1993) stelt dat
inwendige veiligheid en interne veiligheid synoniem worden gebruikt, net als
uitwendige veiligheid en externe veiligheid. Volgens hem heeft inwendige vei-
ligheid betrekking op de nationale rechtsorde en economische en openbare
veiligheid, terwijl uitwendige veiligheid betrekking heeft op de internationale
rechtsorde en economische en openbare veiligheid.55 Met openbare veiligheid
bedoelt hij waarschijnlijk de openbare orde. Het hier centraal staande begrip
binnenlandse veiligheid sluit aan bij de term inwendige veiligheid. De econo-
mische veiligheid valt buiten dit onderzoek (zie paragraaf 1.3). Brainich geeft
echter geen omschrijving van inwendige veiligheid en daarom kan een definitie
van binnenlandse veiligheid niet op zijn werk worden gebaseerd.

In de Defensienota 2000 staan verschillende omschrijvingen van de derde
de fensietaak.  In de nota wordt in paragraaf 1.5 gesproken van de 'ondersteu-
ningen hulpverlening, zowel voor de uitvoering van civiele overheidstaken in
Nederland als internationaal.' Het internationale deel valt buiten het kader van
dit onderzoek (zie paragraaf 1.3). Verder in de nota staat:

'de vervulling van nationale taken, zoals bescherming van het eigen grondgebied
tegen terroristische acties, bewakings- en beveiligingstaken en de bewaking van

het Nederlandse luchtruim; de vervulling van civiele overheidstaken (politietaken)
door de Koninklijke marechaussee en de ondersteuning van civiele overheidstaken,
zoals de militaire bijstand, de luchtverkeersleiding, "search and rescue" (Sar) en
de hustwacht.'

De inleiding van de Defensienota 2000 bevat nog een derde omschrijving: 'de

handhaving van de nationale rechtsorde en de ondersteuning van civiele over-
heden, zowel nationaal als internationaal, bij rampenbestrijding en vredes-
opbouw'.m De nom biedt dus geen eenduidige omschrijving die kan worden
gebruikt om een definitie van binnenlandse veiligheid uit af te leiden.

De Militaire doctrine van de Koninklijke Landmacht noemi in het hoofdstuk
'nationale en Koninkrijkstaken' een aantal tot deze hoofdtaak behorende acti-
viteiten: militaire beveiliging van militaire objecten en gebieden, civiele objec-
ten en gebieden van militair belang, en militaire operaties, militaire bijstand
en steunverlening ter handhaving van de openbare orde, ten behoeve van de
strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, in geval van terroristische acties,
in geval van een ramp of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, gastlandsteun
en explosievenopruiming.57 Maar deze opsomming geeft niet aan welke functie

55  Brainich (1993, pp 260-262 en p. 322).
56  Defensienota 2000, inleiding en paragraaf 1.5.
57 Doctrinecommissie Koninklijke landmacht (1996, pp. 233-244).
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deze taken dienen. Zij kan daarom niet worden gebruikt als definitie van bin-

nenlandse veiligheid.
Van Splunder (1997) spreekt van de 'zwaardmacht' van de overheid: 'het

feitelijk doen naleven van wat de overheid heeft voorgeschreven met als ultimum
remedium het fysieke geweld (en de, MdW) toepassing van een strafsanctie.'
Deze taak is gegeven aan de krijgsmacht en de politie. Hij geeft ook de taakver-
deling tussen deze twee organisaties aan:

'De krijgsmacht ts nodig voor de externe werking, tot handhaving van de onafhan-
helijkheid van het Rijk en tot verdediging van het grondgebied. De politie is er voor
de interne werhing, om naast de toepassing van strafsancties het bestuur met de

sterke arm uit te oefenen.
,58

Hoewel duidelijk moge zijn dat dit onderzoek naar de binnenlandse veiligheid
zich richt op Van Splunders 'interne werking', is zijn omschrijving niet geschikt
als basis voor een definitie. Hij geeft wel aan wat de functies van respectieve-
lijk politie en krijgsmacht zijn, maar zijn omschrijving sluit een belangrijke
taak van beide organisaties uit: rampenbestrijding en andere hulpverlening. Van
Splunder haalt Van Vollenhove aan, die een meer procesmatige benadering van
de politiefunctie heeft: toezien, speuren, rechterlijk dwingen, dwingen en ver-
antwoorden. Dit is een vrij duidelijke opsomming van functies, maar ook hier
ontbreken rampenbestrijding en andere hulpverlening.

Easton (2001) beschrijft eveneens het verschil tussen krijgsmacht en politie:

'Hetfundamentelefunctionele verschil tussen de krijgsmacht en de politie is dat de
Krijgsmacht verantwoordelijk is voor de bescherming van de staat tegen extern€

vijanden, terwijl de politie verantwoordelijk is voor de interne veiligheid en het
behoud van de interne orde. ,59

Hoewel Eastons omschrijving de verschillende veiligheidsfuncties die krijgs-
macht en politie dienen markeert, ontbreekt ook hier een omschrijving van wat
'interne veiligheid' behelst.

Perrick (1983) beschrijft de taak van de politie. In zijn interpretatie worden
de grenzen van de politiefunctie 'bepaald door aard en plaats die de betrokken
gemeenschap aan die functie verkiest toe te dienen. Daarbij zullen wel altijd een
aantal praktische overwegingen in de personele, materiele en organisatorische
sfeer, een rol blijven spelen: 60 Hoe waar dit in de praktijk ook is, zoals zal blijken
in de hoofdstukken vier tot en met acht, Perrick geeft geen omschrijving van
het werkterrein van de politie zodat ook zijn beschrijving niet kan dienen als
definitie van binnenlandse veiligheid.

58 Van Splunder (1997, pp. 24, 28 en 36).
59  Easton (2001, p. 45).
60  Perrick (1983, pp. 166-171).
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In een andere publicatie haalt Perrick (1982) Van Eik aan. Volgens hem is de
politiezorg te omschrijven als:

'die staatszorg, welke alle feiten  moet voorhomen,  die de openbare orde,  rust  en
veiligheid zouden verstoren of de rechten der personen zouden hunnen krenken
en mede moet werken ter ontdekking van de gepleegde feiten en ter opsporing der
daders.,61

Ook deze omschrijving benadrukt de openbare orde- en strafrechthandhaving,
en sluit hulpverlening en rampenbestrijding uit. Dit maakt het citaat ongeschikt
als definitie van binnenlandse veiligheid.

Fijnaut (1983) definieert het begrip politie vanuit institutionele en functio-
nele invalshoek. Volgens hem is de politie:

'het geheel van instellingen en diensten die rechtstreeks vallen onder het gezag van
de algemene justitiele en administratieve organen van binnenlands bestuur en die
primair tot taak hebben om via de daadwerkelijke bestrijding van verstoringen van
de openbare orde en van de individuele en algemene veiligheid, bij te dragen tot
de instandhouding van de politieke ordening van een samenleving.  (...) dus zowel
de militaire politiediensten als de burgerlijke politiediensten, inlichtingendiensten
inbegrepen.

,62

Hoewel dit een brede groep aan politiediensten oplevert, is de definitie minder
bruikbaar vanwege de combinatie van invalshoeken. Zij sluit immers de delen
van de krijgsmacht uit die wel aan de binnenlandse veiligheid bijdragen, maar
dit niet als primaire taak hebben.

Keuze

De omschrijving van de politietaken in de Politiewet kan wel gebruikt worden als
basis voor een definitie van de binnenlandse veiligheid. In artikel 2 staat:

'Depolitieheeft tot taak in ondergeschiktheidaan hetbevoegdegezagen in overeen-
stemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handha-

ving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.'

Wat onder 'daadwerkelijke handhaving' moet worden verstaan, is uit dit arti-
kel niet op te maken. In andere artikelen worden naast hulpverlening wel drie
andere taken genoemd: de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, de
openbare orde handhaving en de taken ten dienste van justitie. Zo vermeldt
artikel  12.1 de openbare  orde  taak:

61  Perrick (1982, p. 3).
62 Fijnaut (1983, p. 627).
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'Indien de politie in een gemeente optreedt ter handhaving van dc openbare orde

en ter uitvoering van de hulpverleningstaah, staat zij onder gezag van de burge-
meeste,:'

Artikel  13.1  bevat de strafrechtelijke handhaving en de taken ten dienste van

de justitie:

'Indien de politie optreedt ter strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, dan
wel taken verricht ten dienste van dejustitic, staat zij, tenzil in enige wet anders is
bepaald, onder gezag van de officier van justitie.'

Alleen voor de'taken ten dienste van de justitie' staat in de Politiewet wat daarmee

precies wordt bedoeld. Artikel 1.1g omschrijft deze als:

'de uitvoering van wettelijke voorschqften waarmee Onze Minister van Justi-
tie is belast; de administratiefrechtelijke afdoening van inbreuhen op wettelijke
voorschriften, voor zover in die voorschriften het toezicht op de uitvocring van de

politietaak is opgedragen aan het openbaar ministerie; de betekening van gerechte-
lijke mededelingen instrafzaken, het vervoer van rechtens van hun vnlheid beroofde

personen, en de dienst bij de gerechten.'

Elzinga e.a.(1995) geven aan dat met deze vermeldingen in de Politiewet nog niet
duidelijk is wat de taken van de politie precies inhouden. Zij stellen:

'dat met deze taahomschrijving niet onmiddellijk klip en klaar is waar de politie

voor mott zorgen, blijht wel uit de vele discussies die naar aanleiding van deze
taahomschrijving zijn ontstaan. Beide onderdelen zullen dus nader moeten worden
belicht om echt inzicht te hrijgen in datgeen de politie bezig dient te houden.'

In Elzinga e.a. staan vier omschrijvingen. Ze zijn afl<omstig uit de handelingen
van de Tweede Kamer, Hennekens (en Van der Meulen en Suyver) en de Politie-
wet. De taken van de politie zijn:
• strafrechtelijke handhaving rechtsorde

'De daadwerhelijke voorhoming, opsporing, beeindiging, de vervolging en de
berechting van strafbarefeiten, alsmede de ten uitvoerlegging van beslissingen van
de rechter of het Openbaar Ministerie in strafzaken.'

•   openbare orde handhaving
'Een optreden tegen een verstoring van het ordelijk verloop van het gemeenschaps-

leven in de publieke ruimte, waarbij direct (dreigend) gevaar voor anderen bestaat

of de rechten van anderen direct worden Of dreigen te worden aangetast.'
•    taken ten dienste van Justitie

'De uitvoering van wettelijke voorschriften waarmee de minister van Justitte is
belast (. .), de administratiefrechtelijke afdoening van inbreuken op wettelilhe
voorschriften, voor zover in die voorschriften het toezicht op de uitvoering van de

politietaak is opgedragen aan het Openbaar Ministerie (. . .), de betekening van
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gerechtelijke mededelingen in strafzaken, het vervoer van rechtens van hun vrijheid
beroofde personen, en de dienst bij de gerechten.'

• hulpverlening
' :let verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.

,63

Om verschillende redenen lenen deze omschrijvingen zich goed als definitie
van de binnenlandse veiligheidstaak. Zij verdeelt de taak in vier duidelijke delen
en maakt gebruik van gangbare en in de Politiewet gebruikte termen. Elk deel
is gedetailleerder uitgewerkt, zodat preciezer bepaald kan worden welke taken
van de krijgsmacht tot de binnenlandse veiligheid gerekend moeten worden.
Ook heeft de definitie een duidelijk functionele invalshoek. Een ander voordeel
is dat hulpverlening wordt genoemd. Daarmee vallen delen van de krijgsmacht
die hulp verlenen bij rampen of andere noodsituaties, zoals brandweer- en red-
dingsdiensten, onder de definitie.

3.3 Marginale binnenlandse veiligheidstaken
Nu binnenlandse veiligheid is gedefinieerd kan precies aangegeven worden
welke taken van de krijgsmacht daaraan bijdragen. In deze en de volgende twee
paragrafen staat welke dat zijn.

In deze paragraaf gaat het om de marginale taken. De krijgsmacht verricht
er dertien.64 Zij worden door hooguit enkele tientallen militairen uitgevoerd,
zijn nauwelijks zichtbaar voor burgers en hun uitvoering gaat niet gepaard met
geweldgebruik of dreiging met geweld (zie paragraaf 1.4 voor een beschrijving
van de classificatie van het belang van taken).

63  Elzinga, Van Rest en De Valk (1995) pp. 38-44 en pp. 156-158. Buruma wilkt in Fijnaut
e.a. (1999, p. 317), slechts van Elzinga e.a. af door 'handhaving bijzondere wetten' in
plaats van 'taken in dienst van justitie' te noemen

64 Alle aangetroffen vermeldingen zijn hier weergegeven, maar dit zijn dermate kleme taken
dat het heel goed mogelijk is dat de krijgsmacht meer van deze taken heeft. Dit soort

taken krijgt in publicaties niet veel aandacht. De krijgsmacht voert ook binnenlandse
activiteiten uit die geen veiligheid opieveren of die niet als doel hebben de veiligheid te
vergroten. Deze groep omvat activiteiten die vroeger een veiligheidsfunctie hadden, maar
deze hebben verloren en nu slechts ceremonieel zijn. Te denken valt aan het gouverneur-
schap van de Residentie (Den Haag) dat door de bevelhebber van de Koninklijke Mare-
chaussee wordt vervuld. Vroeger viel onder dit gouverneurschap het lokale commando
over militaire eenheden in noodsituaties, inclusief oorlogsomstandigheden. Vele steden
in Nederland hadden een dergelijk gouverneurschap. Zie De Jonge (1989, pp 153-154).
Zie voor een uitgebreide geschiedenis (1813-1963) Cornet en Langedijk (1963). Naast de
pure ceremoniele activiteiten zijn er ceremoniele activiteiten die wel enige extra veiligheid
bieden, maar hoofdzakelijk ceremonieel bedoeld zijn. Te denken valt aan de aanwezig-
heid van militairen bij staatsevenementen, zoals Prinsjesdag en staatsbegrafenissen. Zo
werden bij de begrafenis van koningin Wilhemina op 28 november 1962 9000 militairen
opgesteld. Zie Cornet en Langedijk (1963, p. 495). Bij de begrafenis van Prins Claus in
2002 werd precies hetzel fde aantal ingezet, zie Defensiekrant 17 oktober 2002.
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De dertien marginale binnenlandse veiligheidstaken kunnen in twee groepen
worden verdeeld: ondersteunende en toezichthoudende taken. Ze worden in
deze paragraaf kort beschreven. Daarbij staat aangegeven wat deze taken inhou-
den en welke delen van de krijgsmacht bij de uitvoering ervan betrokken zijn.

Ondersteunende taken
Deze groep omvat acht taken. Bij de uitvoering van deze taken komt de krijgs-
macht niet in aanraking met burgers of hun bezittingen. Hun bijdrage aan de
binnenlandse veiligheid is vooral indirect.

De krijgsmacht draagt kennis over aan civiele organisaties. Genoemd kun-
nen worden: het trainen van de Aanhoudings- en Ondersteuningseenheden
(AOE) van de civiele politie door de mariniers en commando's,65 het TNO-
defensieonderzoek waarvan civiele organisaties profiteren,66 de deelname van
de krijgsmacht in het Nederlands Instituut voor Urgentiegeneeskunde en in het
Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium. 67

Het Duikm€disch Centrum van de Koninklijke Marine keurt duikers van
civiele brandweerkorpsen en Rijkswaterstaat. De bibliotheek van het Duik-
medisch Centrum wordt door andere overheids- en civiele instanties geraad-
pleegd.68

In Leeuwarden werken de luchtmachtbrandweer van de vliegbasis en de
civiele brandweer van de gemeente intensief samen op het terrein van oplei-
dingen.69

Defensie beheert in Crailo een opleidings- en oe fenterrein voor militaire ram-
penbestrijding. Dit terrein wordt gratis ter beschikking gesteld aan regionale en

gemeentelijke overheden. Een oefenterrein van de luchtmachtbrandweer op de
vliegbasis Woensdrecht wordt op basis van een convenant door civiele brand-
weer en ambulancediensten gebruikt.

70

Het Netherlands Armed Forces Integrated Networh (NAFIN) is een landelijk
militair communicatienetwerk dat door de Defensie Telematica Organisatie
(DTO) wordt beheerd vanaf de vliegbasis Soesterberg. Ook de politie gebruikt
NAFIN. Hiervoor is door de ministeries van Defensie, Binnenlandse Zaken en
Justitie op 28 oktober 1996 een convenant gesloten. Verdergebruikt de nationale
luchtverkeersbegeleiding het netwerk.71 NAFIN verzorgt ook de verbindingen

65  De Jonge (1993, p. 102) en Krijger en Elands (1997, p  101)  AOE is de tegenwoordige
benaming voor arrestatieteam (AT)

66 Zie Walraven (1981).
67  Zie voor de NLR Van den Heuvel (1997)
68  Schrier (1982)
69  Bilkerk en Hutjes (2002, p. 47).
70 Persbericht Defensie 17 mei 2002
71  Zie de brieven van de staatssecretaris van Defensie aan de Tweede Kamer van 8 Januari

1997, 21 juni 2001 en 26 september 2001. Deze zijn te vinden op de website van het
ministene: www.mindef.nl . Lees voor een uitgebreidere beschrijving van de ontstaansge-
schiedenis, het netwerkconcept en de ontwikkelingsfasen van NAFIN: Neele en Van der
Wijst (1996).
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tussen parketten (Jusnet). Het netwerk wordt eveneens gebruikt voor C2000,
het digitale communicatiesysteem voor openbare orde- en veiligheidsdiensten:
NAFIN verbindt de verschillende zones van C2000. Overigens staat een aantal
C2000-zendmasten op of dichtbij defensieterreinen. DTO verzorgt bovendien
het beheer en de exploitatie van de ICT-infrastructuur voor de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND). Verder is de DTO belast met de opzet en het beheer
van de zogenaamde 'Haagse Ring'. Dat netwerk voorziet in een onderlinge kop-
peling tussen alle departementen en enkele hoge colleges van staat voor de
uitwisseling van informatie. 72

De Koninklijke Luchtmacht verzorgt VIP-transport, het vervoer van bijvoor-
beeld leden van het Koninklijk Huis of de regering. Gewoonlijk wordt hiervoor
gebruikgemaakt van militaire vliegvelden, met name het marinevliegkamp Val-
kenburg.73

De DWO vervoert op structurele basis patienten voor het Uitvoeringsorgaan
Sociale Zekerheid Overheid (inmiddels opgegaan in het UWV).74

Defensie heeft bij vijftien civiele ziekenhuizen chirurgische teams van enkele
personen geplaatst. Deze verrichten daar normale werkzaamheden, hoewel zij
'boven formatief' zijn. Een team bestaat uit een chirurg, een anesthesioloog en drie
operatiekamerassistenten. De teams worden betaald door Defensie. Voorwaarde
is dat de teamleden drie maanden per anderhalfjaar door Defensie voor militaire
operaties in het buitenland kunnen worden ingezet. Bovendien leveren de zieken-
huizen op afroep ten maand per anderhalfjaar ander medisch personeel.75

Toezichthoudende taken
De tweede groep bestaat uit vij f taken. In tegenstelling tot de hierboven beschre-
ven ondersteunende taken worden de toezichthoudende taken veelal wel in
direct contact met burgers uitgeoefend.

Het Bureau Adviseur Milieuvergunningen (BAM) van de Koninklijke Land-
macht geeft advies over de productie en opslag van explosieven. Het bureau
werkt ook voor organisaties van buiten Defensie. Civiele organisaties kunnen
er advies aanvragen over gebouwen voor de productie en opslag van vuurwerk
en munitie. Het BAM bestond eind 1999 uit twee adviseurs. Het bureau functi-
oneert op basis van de Wet Milieubeheer, het Inrichtingen- en vergunningenbesluit
milieubeheer en het Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren milieuwetge-

72   Brief van de ministers van Defensie en van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer, 22
april 2005.

73  Bakker e.a. (1998, p. 290). Het Marinevliegkamp Valkenburg wordt in de komende jaren
gesloten.

74 Antwoord op vraag 3 bij de begrotingsbehandeling van Defensie in een brief van 24
oktober 2000 die ook is te vinden op de website van het ministerie. Overigens lijkt mij
de beantwoording van de vraag wat Defensie ter ondersteuning van het civiel gezag doet
nogal beperkt, zoals uit dit onderzoek blijkt.

75 Defensiekrant 18 februari 1999
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ving. Het BAM werkt samen met de Inspectie Volksgezondheid van het ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, die bij civiele inrichtin-
gen verantwoordelijk is en bij militaire inrichtingen medeverantwoordelijk.76

De minister van Defensie geeft toestemming voor de oprichting van weer-
baarheid- ofschietverenigingen als uitzondering op de Wet op de Weerhorpsen. De
wet verbiedt quasi-politiele of quasi-militaire organisaties tot stand te brengen,
daarvan deel Uit te maken of deze te steunen. Doel is de handhaving van het
geweldsmonopolie van de overheid.77

De Koninklijke Marine leidt het scheepvaartverkeer in Den Helder (nautisch
beheer). De taak wordt uitgevoerd door de lokale marinecommandant van Den
Helder: de Commandant Militaire Middelen Den Helder. Deze bepaalt met zijn
staf het toelatingsbeleid, geeft verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen en
coordineert de verkeersalhandeling van militaire en civiele schepen in de haven
van Den Helder. Met het nautisch beheer worden schade en stremmingen van
de doorvaart voorkomen.

De kustwacht is een samenwerkingsorganisatie van de ministeries van Bin-
nenlandse Zaken, Justitie, Verkeer en Waterstaat, Defensie, Financien en Land-
bouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid. De minister van Verkeer en Water-
staat is verantwoordelijk voor de kustwacht. De kustwacht coordineert de
handhaving van wetgeving en orde op en boven zee, en heeft dienstverlenende
taken, zoals reddingsoperaties. Sinds 1 juni 1995 berust de operationele leiding
van de kustwacht bij de Koninklijke Marine. Het personeel van het Kustwacht-
centrum (op de marinehaven in Den Helder) is in dienst bij de Koninklijke
Marine. De kustwacht coordineert de inzet van materieel van de deelnemende
organisaties, bijvoorbeeld bij reddingsoperaties, maar deze vaar- en vliegtuigen
worden hoofdzakelijk gebruikt voor de uitoefening van de eigen taken. Alleen
de twee vaartuigen van de douane en het kustwachtvliegtuig worden vrijwel
exclusie f voor de kustwacht gebruikt.

78

De luchtverkeersleiding van de Koninklijke Luchtmacht, het Military Air
Control Center, bevindt zich in Nieuw-Milligen. Op dezelfde locatie is den van de
civiele luchtverkeerscentra voor Nederland gevestigd. De twee organisaties wer-
ken nauw samen, wat ingegeven is door de kleine omvang van het Nederlandse
luchtruim en de grote luchtverkeersdrukte daarbinnen. Deze samenwerking
bestaat al lang. Militaire en civiele verkeersleidingdiensten nemen elkaars taken

76  Zie voor een beschrijving van de organisatie, taken en taakuitvoering van dit bureau de
brief met bijlagen van de minister van De fensie van 15 lanuari 2001 aan de Tweede Kamer.
Deze is te vinden op de website van het ministerie.

77  Bagchus (2000, pp  5 en 6). Zie ook Van der Meulen (1993, pp  113 en 114). Zie voor
een beschrijving van het ontstaan van de wet en ook de betekenis voor particuliere bevei-

ligingsorganisaties: Baas (1984)
78  Bakkere.a. (1998, pp 268-270). Zie ook Van Dam ( 1977) en Zeillemakeren Van Borselen

(1994).
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geheel of gedeeltelijk over. Boven 20000 voet zijn de verantwoordelijkheden van
het civiel en het militair verkeersleidingcentrum volledig geintegreerd. 79

3.4 Belangrijke binnenlandse veiligheidstaken

Welke belangrijke taken voert de krijgsmacht uit in de sfeer van de binnenlandse
veiligheid? Anno 2006 vervult zij er zes. Bij de uitvoering hiervan zijn duide-
lijk meer militairen betrokken dan bij die van de marginale taken die werden
beschreven in de voorgaande paragraaf. Ook zijn ze meer zichtbaar voor de
bevolking en wordt bij een deel (desnoods) geweld gebruikt. Ze worden alle
zes veelal incidenteel uitgevoerd. Het zijn in de regel taken van gespecialiseercle
eenheden, die ook aan de oorlogs- en vredesoperatietaak van de krijgsmacht
bijdragen. De taken worden voornamelijk uitgevoerd door andere delen van de
krijgsmacht dan de Koninklijke Marechaussee.
Deze zes belangrijke binnenlandse veiligheidstaken zijn in alfabetische volg-
orde:

•   bewaking van Defensieterreinen;
•   bijstand door de krijgsmacht;
•  bijzondere bijstand;
• brandbestrijding;
• explosievenopruiming;
•   verzamelen en delen van inlichtingen.

Deze taken worden hieronder beschreven in volgorde van hun relatieve belang
voor de binnentandse veiligheid. Elke beschrijving bevat dezelfde punten.

Welke van de zes taken draagt het minst bij aan de binnenlandse veiligheid?
En welke het meest? Het relatieve belang van de zes belangrijke binnenlandse
veiligheidstaken kan worden vastgesteld door te kijken naar de criteria omvang,
zichtbaarheidengeweldsniveau. Met omvang wordt de grootte van personeelsinzet
door de krijgsmacht bedoeld, met zichtbaarheid de zichtbaarheid voor de bevol-
king en met geweldsniveau de mate van geweld die door militairen kan worden
gebruikt of waarmee militairen worden geconfronteerd bij de uitvoering van
een bepaalde taak (zie paragraaf 1.4 voor een uitgebreide beschrijving van deze
classificatie).

In tabel 3.1 zijn de verschillende taken in alfabetische volgorde weergegeven,
waarbij voor de criteria het belang als hoog, gemiddeld of laag wordt geclassifi-
ceerd.

79  Hovy (1994, p. 53). Dit luchrverkeersleidingcentrum wordt ook gebruikt voor de inzet
van gevechtstoestellen tegen door terroristen gecontroleerde vliegtuigen. Hiervoor is tus-
sen Defensie en Justitie een speciale regeling overeengekomen: Regeling bgstand bestrijding
luchtvaartterrorisme, Staatscourant, 29 april 2005, nr. 83.
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Tabel 3.1 Omvang, achtbaarheid en geweldsniveau van de belangrijke binncnlandse veiligheidstaken

Omvang Zichtbaarheid Geweldsniveau

Bewaking van Defensieterreinen                     +                      0                        -

Bijstand door de knjgsmacht                        +80                  +

Bijzondere bijstand                                  0                  +                    +

Brandbestrilding                                  0                 0                   +

Explosievenopruiming                             -                  +                    +

Verzamelen en delen van inlichtingen            -                    -

+ = hoog
0 = gemiddeld
- = laag

Uit tabel 3.1 kan het belang van de verschillende taken worden afgelezen. In de
volgorde van toenemend belang zijn dit:
•   verzamelen en delen van inlichtingen;
•    bewaking van Defensieterreinen;
• brandbestrijding;
• explosievenopruiming81;
• bijzondere bilstand,
•   bijstand door de krijgsmacht.

De taken zullen hieronder in deze volgorde worden behandeld. Daarbij komen
elke keer de volgende negen punten aan de orde:
•   de inhoud van het werk;
•   het geweldsniveau;
•   de zichtbaarheid voor de bevolking;
•   het deelterrein van de binnenlandse veiligheid;
•    het permanente of ad hoc karakter van de uitvoering;
•    of de taak ook aan andere taken van de krijgsmacht bijdraagt,
•    de juridische basis;
•    de organisatie van de uitvoering van de taak;
•    de beslissingen om de taak aan te passen.

80 Hier is uitgegaan van de frequent of permanent ingezette aantallen medewerkers. De
grootschalige inzet van de Nationale Reserve, elke paar jaar, met name bij (dreigende)
rampen is hier meegerekend

81 Bij deze taak zijn weliswaar minder militairen betrokken, maar deze taak scoort wat

betreft zichtbaarheid hoger dan brandbestrijding. Het voorkomen van explosieven is
uitzonderlijker dan brand. Bovendien ruimt de EOD dagelijks explosieven buiten
defensieterreinen, terwill bijstand van militaire brandweer redelijk zeldzaam is. Daarom
is explosievenopruiming een belangrijkere bijdrage aan de binnenlandse veiligheid.
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In paragraaf 3.6 worden op basis van een vergelijking van de belangrijk(st)e
taken op deze negen punten conclusies getrokken over wat de bijdrage van de
krijgsmacht aan de binnenlandse veiligheid kenmerkt.

3.4.1   Verzamelen en delen van inlichtingen

Beschrijving van de taah
De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), tot 2002 Militaire Inlich-
tingendienst (MID) geheten, verzamelt en bewerkt niet alleen informatie over
militaire en politieke ontwikkelingen in andere landen en de ontwikkelingen
van andere krijgsmachten, maar draagt op drie manieren ook bij aan de binnen-
landse veiligheid: veiligheidsonderzoeken, activiteiten tegen antimilitaristische
organisaties en ondersteuning van en samenwerking met civiele instanties. 82

De MIVI) onderzoekt of nieuwe defensiemedewerkers niet beter, vanwege
hun politieke ideeen of criminele achtergrond, uit de organisatie kunnen wor-
den geweerd (veiligheidsscreening). De MIVD houdt bovendien antimilitaris-
tische personen en groepen  in de gaten,  om te voorkomen  dat zij materiele
schade aanrichten aan eigendommen van Defensie of binnen de krijgsmacht (te
veel) propaganda maken of aanhang krijgen. Deze werkzaamheden worden niet
alleen op defensieterreinen uitgevoerd. Ook buitenlandse, militaire subversieve
acties worden door de MIVD tegengegaan. Daarnaast verzamelt zij inlichtin-
gen over terroristische personen en groepen.83 De dienst werkt samen met de
AIVD tegen proliferatie van massavernietigingswapens. Ook heeft zij relaties
met (onderdelen van) de ministeries van Buitenlandse Zaken, van Economische
Zaken (Economische Controle Dienst) en van Financien (Centrale Dienst In- en
Uitvoer), bijvoorbeeld voor het verrichten van landenstudies, de controle op
de uitvoer van strategisch militair materieel en componenten voor het maken
van biologische en chemische wapens (dual use goederen).84 Bekend is dat de
Afdeling Verbindingsinlichtingen (AVI) van de MIVID strategische informatie aan
Defensie, maar ook aan Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en de AIVD
levert. De AVI werkt nauw samen met het Nederlands Bureau Verbindingen
(NBV).85 Het AVI-station in Zoutkamp luistert op verzoek van de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de AlVD radio- en satellietver-
keer af.86 In 2003 is door de MIVD en de AlVD de Nationale Sigint Organisatie

82  Zie voor beschrijvingen en de geschiedenis van deze taak bijvoorbeeld Kluiters (1995),
Jensen en Platje (1997) en Engelen (2000).

83 Fijnaut (1989, p. 504).
84  Engelen (2000, p   146). Lees ook het MID jaarverslag 1998 paragraaf 6.2
85  Engelen (2000, p. 147).
86  Antwoorden op de vragen 2 en 41  van de Vaste Kamercommissie van Justitie (op 7 juni

2001 door de minister van Defensie verzonden). Het antwoord op vraag 83 doet ver-
moeden dat deze informatie ook voor strafrechtelijke doeleinden gebruikt wordt. Het
antwoord op vraag 63 geeft aan dat tussen opsporingsdiensten enerzijds en inlichtin-
gen- en veiligheidsdiensten anderzijds veel technische kennis wordt uitgewisseld en waar
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(NSO) opgericht om gezamenlijk internationaal verbindingsverkeer (signal intel-
ligence) af te gaan luisteren. Doel van de samenwerking is de bestrijding van het
internationale terrorisme. 87

Sinds 1 januari 2005 maakt de MIVD net als de AIVD gebruik van de 'con-
traterrorisme-infobox', een computerbestand waarin (mogelijke) terroristen zijn
opgenomen. De samenwerking tussen MIVD en AIVD zal worden geintensi-
veerd door de uitwisseling van personeel, de uitwisseling van gegevens, samen-

werking op het gebied van veiligheidsonderzoeken, het gezamenlijk verzorgen
van opleidingen, de afstemming bij de inschakeling van niet-openbare bronnen,
het wederzijds leveren van technische bijstand, de vormgeving en de werkwijze
van de NSO, afstemming van beleid en internationale samenwerking. 88

Geweldsniveau
Bij de veiligheidsonderzoeken, activiteiten tegen antimilitaristische organisaties,

en de samenwerking met civiele instanties wordt door de MIVD geen geweld
gebruikt. De MIVD is onbewapend.

Zichtbaarheid
De activiteiten die de MIVD uitvoert zijn niet zichtbaar voor de bevolking. Ze vin-
den plaats op defensieterreinen of in de kantoren van samenwerkingspartners.

Deelterrein van de binnenlandse veiligheid
Met de veiligheidsonderzoeken en de activiteiten tegen antimilitaristen draagt

de MIVI) bij aan de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, ook al zijn
deze activiteiten vooral bedoeld ter bescherming van de eigen organisatie. Met
deze activiteiten worden strafbare feiten, zoals diefstal van geheimen, materia

len of sabotage, voorkomen of gestopt. Door informatie en afluistercapaciteiten
te delen, draagt de MIVD bij aan taken van de AIVD: het beschermen van de
democratische rechtsorde en de staatsveiligheid. In deze taak gaat het ook om
de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, want er wordt gestreefd naar
het laten berechten van overtreders.

Permanent of ad hoc?
De MIVD voert de veiligheidsonderzoeken, de activiteiten tegen antimilitaris-
tische organisaties, en de samenwerking met civiele instanties permanent uit.

nodig gezamenlijk wordt gewerkt. In het speciale, openbare themanummer van het blad
Ingelicht van juni 2002 wordt beschreven dat AVI weI 'in bulk' berichten uit de ether
opslaat en een jaar bewaard. Deze kunnen met toestemming van de minister op namen
of zoekwoorden worden doorzocht (p. 16).

87   Brief aan de Tweede Kamer van de staatssecretaris van Defensie, 30 oktober 2003.
88  Kabinetsreactie op het rapport van de commissie bestuurlijke evaluatie AIVD in de brief

van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer van
20 januari 2005. Zie ook het convenant tussen de AlVD en de MIVD van 8 juli 2005, dat
staat op www.mindef.nl
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Relatie met andere defensietaken
Met de drie eerder genoemde vormen van inlichtingenwerk beschermt de MIVD
het materieel en het personeel van de krijgsmacht. Hierdoor kan de krijgsmacht
haar drie taken beter uitvoeren. De MIVD draagt ook direct bij aan de oorlogs-
en crisisbeheersingstaak, bijvoorbeeld door het verzamelen van informatie over
vijandige krijgsmachten of politieke ontwikkelingen in landen waar vredesope-
raties worden uitgevoerd.

Juridische basis
Deze taak wordt uitgevoerd op basis van de Wet op de inlichtingen- en veiligheids-
diensten. In artikel 9 staan de taken van de MIVD. Genoemd worden het ver-
zamelen van gegevens over andere krijgsmachten en 'het verrichten van veilig-
heidsonderzoeken als bedoeld in de Wet veiligheidsonderzoeken' Verder vermeldt
de wet als taak:

'het verzamelen van gegevens welhe nodig zijn voor het treffen van maatregelen
(. . .)  ter voorkoming van  activiteiten  die  ten doel hebben de veiligheid Of paraat-
heid van de kdjgsmacht te schaden (. . .) ter beveiliging van gegevens betre#ende de
brijgsmacht waarvan de geheimhouding is geboden C..) ter bevordering van een

juist verloop van mobilisatie in concentratie der strijdkrachten:

In de wet staat ook dat AIVD en MIVD elkaar 'mede door het verschaffen van
gegevens, zoveel mogelijk medewerking' moeten verlenen Cart. 13).89

De Wet veiligheidsonderzoeken 1996, artikel 2, geeft aan dat voor vertrouwens-
functies 'uitgeoefend bij het Ministerie van Defensie, dan wel indien het een functie
betreft die als vertrouwensfunctie moet worden aangemerkt in verband met de
daarmee samenhangende noodzaak om toegang te hebben tot militaire instal-
laties', de minister van Defensie en de MIVI) verantwoordelijk zijn en ze dezelfde

bevoegdheden hebben als de minister van Binnenlandse Zaken en de AIVD voor
dergelijke functies bij andere overheidsorganisaties en buiten de overheid."

Organisatie
De MIVE) is deel van de CO van De fensie. De MIVD ontstond uit de samenvoeging
van de voormalige, zelfstandige inlichtingendiensten van de Koninklijke Marine,
de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht. De Koninklijke Mare-
chaussee had en heeft geen aparte inlichtingendienst, maar werkt(e) wel samen
met de MIVD en de AIVD (zie paragraaf 3.5.3). Onbekend is hoeveel van de  1100
MIVD-medewerkers (continu) bezig zijn met deze binnenlandse veiligheidstaak.

Beslissing(en) voor een extra taak
De inlichtingentaak (veiligheidsonderzoeken, in de gaten houden van antimili-
taI'isten en samenwerking met civiele organisaties) werd door de MID/MIVD de

89  Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Staatsblad, 2002, nr. 148.
90 Wet veiligheidsonderzoeken, Staatsblad, 1996, nr. 525.



BINNENLANDSE VEll_IGHEIDSTAKEN VAN DE KRUGSMACHT

hele onderzoeksperiode uitgevoerd. Er werden geen beslissingen genomen om
deze taak wezenlijk aan te passen.

3.4.2   Bewaking van Defensieterreinen

Beschrijving van de taah
De krijgsmacht heeft eigen korpsen om defensieterreinen te bewaken. Deze
korpsen hebben tot taak: toegangscontrole, indringerdetectie en bedrijfsveilig-
heid. Dikwijls zijn de bewakingsdiensten het eerst aanwezig bij inbraken of
ongeregeldheden, waarna zij de Koninklijke Marechaussee inschakelen. De
Koninklijke Marechaussee bewaakt ook (defensie)terreinen, maar heeft daar-
voor meer uitgebreide bevoegdheden (zie paragraaf 3.5.1). Historisch gezien ligt
deze taak dicht aan tegen de politietaak voor Defensie zoals uitgevoerd door de

Koninklijke Marechaussee.91

Geweldsniveau
Bij de uitoefening van hun werk mag het personeel van de bewakingskorpsen
geweld gebruiken om defensiematerieel en personeel te beschermen, maar zij
doen dit niet vaak.

Zichtbaarheid
Omdat de bewakingskorpsen hun werkzaamheden ook rondom militaire ter-
reinen uitvoeren, is hun personeel voor bewoners van de steden en dorpen met
defensielocaties vaak te zien.

Deelterrein van de binnenlandse veiligheid
Met de bewakingstaak wordt biigedragen aan de strafrechtelijke handhaving van
de rechtsorde, te weten de 'voorkoming en beeindiging' van strafbare feiten.

Permanent ofad hoc?
De bewakingstaak wordt permanent uitgevoerd.

Relatie met andere defensietaken
Met de bewakingstaak worden het materieel en het personeel van de krijgsmacht
beschermd. Daarmee draagt de bewakingstaak bij aan de instandhouding van de
krijgsmacht en dus aan de oorlogs- en crisisbeheersingstaak. De bewakingsdien-
sten worden overigens niet voor operaties naar het buitenland uitgezonden.

Juridische basis
Op basis van het Rijksbesluit houdende aanwijzing van te bewaken en te beveiligen
objecten kunnen de bevelhebbers van Koninklijke Marine, Koninklijke Land-

91 Zie voor de bewakingsdiensten Perrick (1980), Hoogenboom (1985), Schut (1989),
Groen (1990), Ten Hoedt (1990), Van den Beld (1994) Roodzant e.a. (1994), Bevaart
(1999), Bevaart e.a. (2000) en Heijdel (2001).
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macht en Koninklijke Luchtmacht objecten voor bewaking door de bewa-
kingskorpsen aanwijzen. In de bijlage van het besluit worden vaste en mobiele
objecten genoemd.92

In het Besluitgeweldgebruile defensiepersoneelin de uitoefening van debewakings-
en beveiligingstaah staat in welke gevallen de bewakingskorpsen geweld mogen
gebruiken. De toelichting vermeldt dat ook met bewaking belaste burgerambte-
naren van Defensie onder de regeling vallen. Artikel 2 stelt dat het besluit niet
geldt in oorlogssituaties en tijdens een burgeroorlog. In artikel 3 staat dat geweld
alleen mag worden gebruikt door een bewaker die geoefend is in het gebruik
van geweld en aan wie dat geweldmiddel rechtsgeldig is toegekend. Artikel 6
vermeldt dat vuurwapens, wapenstok, diensthond, waterwerper en handboeien
mogen worden gebruikt. 93

Het beveiligingskorps van de Koninklijke Marine, het Marine Beveiligings-
korps (MBK) heeft in aanvulling hierop opsporingsbevoegdheden. Deze staan
in het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Marine Beveiligingshorps.94 Deze

opsporingsbevoegdheden zijn het laatste decennium aangepast.
Voor 1995 was het personeel van het MBK al onbezoldigd opsporingsambte-

naar. Tussen 1995 en 1999 had het MBK meer bevoegdheden en golden deze voor
meer van zijn personeelsleden. Op basis van het Besluit buitengewoon opsporings-
ambtenaar Marine Beveiligingshorps van 1995 waren maximaal 320 medewerkers
van het MBK buitengewoon opsporingsambtenaar. Zij waren bevoegd voor arti-
kel 461 Wetboek van Strafrecht en de artikelen 1.19, 13.01 tot en met 13.03 en
Bord B6 van het Binnenvaart Politiereglement. Een officier van justitie kon hen
voor de uitvoering van concrete opsporingsverzoeken extra bevoegdheden ver-
lenen. De opsporingsbevoegdheid gold voor alle defensieterreinen in Nederland
en in geval van nood ook daarbuiten. Voor de uitoefening van zijn taken moest

de MBK-buitengewoon opsporingsambtenaar zich houden aan hoofdstuk zeven
van de Ambtsinstructie voorde politie, de Koninklijke Marechaussee en de buitengewoon
opsporingsambtenaar. De minister van Defensie mocht uitrusting en bewapening

voorschrijven. In 1999 werd het aantal MBK-ers met buitengewone opsporings-
bevoegdheid teruggebracht naar maximaal vijftien. Als reden wordt genoemd dat
in'de praktijk is gebleken dat het op peil houden van kennis en vaardigheden (...)
een te zware wissel trekt op de organisatie.' De bevoegdheid op basis van artikel

95
461 Wetboek van Strafrecht kwam te vervallen.

92 Ruksbesluit houdende aanwil:ing van te bewaken en k beveitigen objecten, Staatscourant, 25
september 2000, nr. 185.

93  Besluitgeweldgebruik defensiepersoneel indeuitoefening vandebewakings-enbeveiligingstaak,
Staatsblad, 2000, nr. 337.

94 Besluit buiteng€woon opsponngsambtenaar Marine Beveiligingshorps, Staatscourant, 1995,
nr. 147.

95 Wijziging besluit buitengewoon opsporingsambknaren Marine Beveiligingshorps, Staatscou-
rant, 1999, nr. 132. Dit besluit werd verlengd tot 4 augustus 2005 met de Verlenging Besluit
buitengrwoon opsporingsambtenaren Marine Beveiligingshorps 1995, Staatscourant, 2000, nr.
136.
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Organisatie
Drie krijgsmachtdelen hebben eigen bewakingsorganisaties. Zoals al werd
aangegeven heeft de Koninklijke Marine het MBK. Het bewakingskorps van
de Koninklijke Landmacht heet Landmacht Bewakingskorps (LBK) en van
de Koninklijke Luchtmacht de Luchtmachtbewaking (LB). Het MBK bestaat
momenteel uit 360 medewerkers. Na een grootschalige herziening van de bevei-
liging zullen ongeveer 750 personen werkzaam zijn voor het LBK.96 Anno 2001
bestond de LB uit ongeveer 1000 medewerkers. In totaal werken 2110 defensie-
medewerkers als bewaker.

Beslissing(en) voor een extra taah
De bewakingstaak is in de onderzoeksperiode noch aan de krijgsmacht toege-
wezen, noch substantieel veranderd. Gedurende deze periode hadden alleen
leden van het MBK opsporingsbevoegdheid. De reikwijdte hiervan en het aantal
medewerkers waarvoor deze gold, werden in 1999 beperkt. Slechts een deel van
de leden van het korps hadden gedurende de hele onderzoeksperiode opspo-
ringsbevoegdheid.

3.4.3 Brandbestrijding
Beschrijving van de taak
De krijgsmacht heeft vele terreinen, gebouwen en materieel. Deze worden tegen
brandschade beschermd doormilitaire brandweerkorpsen. Naast blussen, horen
brandpreventie, opstellen van ontruimingsplannen, sneeuw- en ijsbestrijding,
en berging van wrakken tot hun taak. De militaire korpsen worden regelmatig
gevraagd de civiele brandweer te helpen. Zij werken dan onder gezag van de bur-
gemeester, volgen de bevelen van de civiele commandant en werken samen met
de civiele politie en de civiele hulpverleningsdiensten. Dit gebeurt ook wanneer
zich op militaire terreinen een ramp voordoet. De burgemeester verklaart de
situatie tot ramp, waarna deze de bevoegdheden van de militaire commandant
overneemt, inclusief het gezag over het militaire brandweerkorps.

97

Geweldsniveau

De brandweerkorpsen van de krijgsmacht zijn ongewapend en gebruiken geen
geweld. Net als de civiele brandweer worden zij wel regelmatig met levens-

gevaarlijke situaties geconfronteerd.

Zichtbaarheid
Alleen wanneer de militaire brandweerkorpsen bijstand verlenen aan de civiele

brandweerkorpsen zijn hun activiteiten voor de bevolking zichtbaar.

96  Defensiekrant, 4 april 2002, p. 6
97 Zie voor de militaire brandI)estrijding: Nota (1975), Directie Brandweer en Rampen-

bestrijding (1997), Brand & brandweer (2002) en Van der Werf (2002).
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Deelterrein van de binnenlandse veiligheid

Brandbestrijding is duidelijk een vorm van hulpverlening, 'het verlenen van hulp
aan hen die deze behoeven'. ln twee situaties draagt de brandbestrijding door
militaire brandweerkorpsen bij aan de binnenlandse veiligheid: als de militaire
brandweerkorpsen buiten militaire terreinen bijstand verlenen aan de civiele auto-
riteiten of civiele brandweerkorpsen, en als ereen ramp is op militaire terreinen.

Permanent Of ad hoc?
Bijstand van de militaire brandweerkorpsen komt met enige regelmaat voor,
maar is zeker niet dagelijks of wekelijks het geval. Een ramp op militaire ter-
reinen is zeldzaam.

Relatie met andere defensietaken
De militaire brandweerkorpsen beschermen het personeel en het materieel van
de krijgsmacht. Daarmee dragen deze korpsen indirect bij aan de andere twee
hoo fdtaken van de krijgsmacht (oorlogsvoering en crisisbeheersing). Overigens
worden brandweerkorpsen niet uitgezonden naar het buitenland.

Juridische basis

Onderschikking van de militaire brandweeraan de burgemeesterin rampsituaties
is mogelijk op basis van de Wet rampen en zware ongevallen. Artikel 18 luidt:

'in bvzondere gevallen han Onze commissaris in de provincie een verzoek tot bij-
stand van militairen richten aan Onze Minister Deze wendt zich ter zake tot Onze
Minister van Defensie, die de nodige voorzieningen treft, tenzij dringende redenen

zich daartegen verzetten. ,98

Het is onduidelijk welke juridische basis wordt gebruikt voor de ondersteuning
van civiele brandweerkorpsen of andere veiligheidsorganisaties als geen sprake
is van een ramp of zwaar ongeval.

Organisatie
De Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Lucht-
macht hebben eigen brandweerkorpsen. Hun taken zijn hetzelfde, ook al zijn de
te beschermen objecten verschillend. De Koninklijke Marine en de Koninklijke
Luchtmacht hebben vliegvelden, vliegtuigen en helikopters te beschermen. Hun
brandweerkorpsen hebben wat dit betreft veel gemeen. De marinebrandweer
blust vanaf de wal, maar ook op schepen en heeft als enige duikers in dienst. De

Koninklijke Marine heeft brandweerdiensten in Den Helder (een op het nieuwe
haventerrein en ten op het marinevliegveld De Kooy) en in Katwijk (marine-
vliegveld Valkenburg). De Koninklijke Luchtmacht heeft brandweereenheden
op de vliegbases Woensdrecht, Soesterberg, Leeuwarden, Twente, Volkel, Gilze-

98 Wet rampen en zware ongevallen, Staatsblad, 2001, nr. 192.
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Rijen en Eindhoven. De Koninklijke Luchtmacht kan overigens helikopters
met grote waterzakken eronder uitrusten om te helpen bij de bestrijding van
bosbranden. De landmachtbrandweer is op ongeveer twintig locaties op kleine
schaal aanwezig Vlieland, Oude Molen, Veenhuizen, Bathmen, Havelte, Eiber-
gen, Wezep, Nieuw-Milligen, Schaarsbergen, Stroe, Ermelo, Leusden, Soester-

99
berg, Hilversum, Amersfoort, Reek en Oirschot.

Bij de marinebrandweer werken 135 personen en bij de luchtmachtbrand-
weer 89.100 Onbekend is hoeveel personeelsleden het korps van de Koninklijke
Landmacht heeft.

Beslissing(en) voor een extra taak
Gedurende de onderzoeksperiode is de taak van de brandweerdiensten niet
aangepast.

3.4.4 Explosievenopruiming
Beschrijving van de mal
Wanneer een explosief of verdacht voorwerp wordt aangetroffen worden ver-
schillende organisaties ingeschakeld. Het is een taak van de politie om vast te
stellen of het daadwerkelijk gaat om een explosief. Op defensieterreinen en
burgerluchthavens gebeurt dit door de Koninklijke Marechaussee, in de rest van
Nederland door de regiopolitie of het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD).
Als vermoed wordt dat het om een explosief gaat, worden door de burgemees-
ter de explosievenopruimingsdiensten (EOD's) van Defensie, de brandweer en
medische diensten ingeschakeld. Als het (vermeende) explosief op een militair
terrein ligt dan zal de plaatselijke militaire commandant dit doen. Wanneer te
veel aanvragen tegelijk worden ontvangen, beslist het Nationaal Crisis Centrum
in welke volgorde de EOD's de explosieven moet verwijderen.

De EOD's van de krijgsmacht zijn de enige organisaties in Nederland die
daadwerkelijk explosieven onschadelijk maken. Zij kunnen twee soorten explo-
sieven ruimen: conventionele (militaire) explosieven en improvised explosive
devices (IED's - bewust geplaatste, terroristische of in ieder geval niet-militaire
explosieven). De EOD's ruimen niet alleen reactief, maar ook preventief, voorna-
melijk voorafgaand aan bouw- en baggerwerkzaamheden. Bovendien verrichten
zij sporenonderzoek na explosies. De resultaten van dit onderzoek worden ter
beschikking gesteld aan de politie, de AIVD en het Gerechtelijk Natuurkundig
Laboratorium. De EOD's leiden de bomverkenners van de politie op. Dit gebeurt
onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. 101

99   Hoogeweg (2000, pp. 408 en 409).
100 Zie www. mindef.nl voor informatie  over de marinebrandweer.  Zie het antwoord van  16

november  1999  op de vraag van het Kamerlid Van  den  Doel en Van  der Werf (2002,  p
131) voor de luchtmachtbrandweer.

101  Zie voor meer informatie over de EOD: Elfferich (1953), Bertijn (1968), Struik (1982),
Jong, Hoving en Koppers (1988), Klerks ( 1989), Schat (2002), de Producten en Diensten
Catalogus EODKL (2002), De EOD door dejaren heen en Van Woensel (2004).
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Geweldsniveau
Het werk van de EOD's is levensgevaarlijk vanwege de explosieven die zij verwij-
deren en zelf gebruiken om (afgevoerde) explosieven onschadelijk te maken.

Zichtbaarheid
Het werk van de EOD krijgt regelmatig aandacht in de lokale en nationale media.
De activiteiten van de EOD zijn daarmee voor een groot deel van de bevolking
zichtbaar, niet alleen voor de omwonenden van locaties waar zij actief is.

Deelte,rein van de binnenlandse veiligheid
Deze taak draagt bij aan de handhaving van de openbare orde en de strafrech-
telijke handhaving van de rechtsorde. Dat explosievenopruiming zich niet richt
op taken ten dienste van Justitie ('uitvoering van wettelijke voorschriften' of
'administratiefrechtelijke afdoening') ligt voor de hand. Minder duidelijk is dat
het geen hulpverlening betreft. De EOD's doen echter niets voor slachtoffers. Dit
is de taak van de medische diensten en de brandweer.

Explosievenopruiming draagt niet bij aan de strafrechtelijke handhaving van
de rechtsorde in de zin van voorkoming en opsporing van strafbare feiten. Het
plaatsen van een explosief is op zichzelf al een stralbaar feit. In veel gevallen is
het (vermeende) explosief al door de politie gelokaliseerd voordat de EOD's wor-
den ingeschakeld. Zij zoeken wel naar explosieven, bijvoorbeeld voordat bouw-
werl<zaamheden worden gestart. De EOD's vinden zo vooral explosieven uit de
Tweede Wereldoorlog. Zij dragen wel bij aan de strafrechtelijke handhaving van de
rechtorde met de verwijdering van door terroristen of andere criminelen bewust
geplaatste explosieven. In dat geval wordt er een strafbaar feit beeindigd. Met tech-
nisch onderzoek na explosies wordt bijgedragen aan de opsporing van de daders.

Explosievenopruiming kan eveneens bijdragen aan de handhaving van de
openbare orde. Dit gebeurt indien er sprake is van 'een optreden tegen een
verstoring van het ordelijk verloop van het gemeenschapsleven in de publieke
ruimte', oftewel als het explosief zich in de publieke ruimte bevindt.
Permanent of ad hoc?
De EOD's van de krijgsmacht ruimen dagelijks explosieven. In het merendeel
van de gevallen gaat het om ruiming van explosieven uit de oorlogen, veel min-
der vaak om ruiming van explosieven die door terroristen geplaatst zouden
kunnen zijn. De EOD's zijn dag en nacht inzetbaar.

Relatie met andere defensietaken
De explosievenopruiming voor het civiele gezag maakt zonder meer deel uit
van de derde defensietaak. Maar opruiming van explosieven kan eveneens bij-

dragen aan de oorlogs- en crisisbeheersingstaak van de krijgsmacht. In oorlogs-
omstandigheden worden door de vijand (of door de eigen strijdkrachten of een
bondgenoot) explosieven gelegd, die later verwijderd moeten worden om het
betreffende terrein weer te kunnen gebruiken. Ook in crisisbeheersingsoperaties
kunnen explosieven 'in de weg liggen'. Verwijdering van een explosief op mili-
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tair terrein in Nederland, ook in vredestijd, kan worden gezien als een bijdrage
aan de instandhouding van de krijgsmacht (dus ook de eerste en tweede taak).
Het civiele gezag kan overigens in dat geval de situatie als ramp bestempelen,
waardoor de ruiming door de EOD's onder bijstandsverlening valt en onder het
civiel gezag plaatsvindt. Explosievenopruiming op militaire terreinen binnen
Nederland is echter veel zeldzamer dan de ruiming op civiele terreinen.

Juridische basis
De inzet van de EOD's is gebaseerd op artikel 59 van de Politiewet. Dit regelt
bijstand van de krijgsmacht aan de politie. Gezien de hoge frequentie van explo-
sievenopruiming en het feit dat gespecialiseerde delen van de krijgsmacht de
ruimingen uitvoeren, is ervoor gekozen om hier de explosievenopruiming als
aparte taak te beschouwen.

Organisatie
Er zijn anno 2006 drie EOD's: de Duik- en Demonteergroep (DDG) van de
Koninklijke Marine, de EOD-Koninklijke Landmacht (waarvan het Explosieven-
opruimingscommando (EOC) deel uitmaakt) en de EOD-Koninklijke Lucht-
macht.102 Ze wordendoorhet EOC van de Koninklijke Landmacht in Culemborg
aangestuurd. Het EOC bepaalt welke dienst wordt ingezet. In 2005 werd beslo-
ten om de EOD's van de drie krijgsmachtdelen uiterlijk 2008 te bundelen binnen
een krijgsmachtbrede Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD).103

De EOD's hebben een eigen werkgebied: de DDG ruimt in het noorden
van Nederland, de EOD-Koninklijke Landmacht in het midden en de EOD-
Koninklijke Luchtmacht in het zuiden. Naast het ruimen van ontplofte militaire
explosieven hebben zij elk hun specialiteit. De EOD-Koninklijke Luchtmacht
is gespecialiseerd in de ruiming van de brandstoftanks van (neergestorte) vlieg-
tuigen. De DDG bestrijdt explosieven onder water, zoals in havens, wrakken of
onder bruggen. Alleen de EOD-Koninklijke Landmacht ruimt IED's. Zij doet dit
over het hele land. De EOD-Koninklijke Landmacht is dagelijks actief, de DDG
en de EOD-Koninklijke Luchtmacht minder frequent.

102   DDG is deel van de mijnendienst en werkt veel vanafschepen van de Koninklijke Marine.
De mi}nendienst richt zich op het verwijderen van zeemijnen in conflictgebieden, maar
vind ook regelmatig explosieven die zijn achtergebleven na een oorlog .Deze explosieven
worden meestal door de DDG onschadelijk gemaakt. Een vergelijkbaar verschil tussen
de DDG en de mijnendienst is bil de Koninklijke Landmacht te vinden tussen de EOD
en de genie. De genie is meer gericht op verwildering van explosieven in conflictgebie-
den. Maar de taken van genie/mijnendienst en de EOD/DDG grenzen aan elkaar. Binnen
Defensie is het ongebruikelijk de genie/mijnendienst als EOD te zien. Ook om deze

reden zijn zij hier buiten beschouwing gelaten. De DDG wordt overigens ook veelvuldig
gevraagd om met duikers of apparatuur bijstand te verlenen aan civiele autoriteiten: zie
het nieuwsbericht van 2 augustus 2005op www.mindef.nl.

103  Brief van de ministers van Defensie en van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer,
22 april 2005.
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Bij de EOD-Koninklijke Landmacht werken 238 personen.104 De EOD-
Koninklijke Luchtmacht en de DDG zijn beduidend kleiner, maar hun precieze
omvang is onbekend.

Beslissing(en) voor een extra taah
In de onderzoeksperiode zijn twee beslissingen genomen om de EOD's extra
binnenlandse veiligheidstaken te geven. In 1970 werd besloten de diensten ook
buiten defensieterreinen militaire explosieven te laten ruimen. Dit ging voor-
namelijk om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. In 1976 kreeg de krijgs-
macht formeel de taak in heel Nederland IED's te ruimen.

3.4.5 Bifzondere bijstand

In de inleiding op dit hoofdstuk werden de verschillen en overeenkomsten aan-

gegeven tussen de drie bijstandstaken van de krijgsmacht (bijzondere bijstand,
bijstand door de krijgsmacht en bijstand door de Koninklijke Marechaussee). In
deze paragraaf wordt de bijzondere bijstand behandeld.

Beschrijving van de taah
Met bijzondere bijstand wordt optreden tegen zware, gewelddadige criminele of
terroristische acties bedoeld, bijvoorbeeld gijzelingen en aanslagen. 105 Om deze
acties te voorkomen of te beeindigen bestaat een aantal speciale eenheden. Deze
speciale eenheden worden de Bijzondere Bijstandseenheden (BBE's) genoemd.
Zowel de krijgsmacht als de civiele politie dragen bij aan de BBE's. Zij worden
ingezet op verzoek van de minister van Justitie. De minister van De fensie beslist
samen met Justitie of een militaire BBE wordt ingezet. De minister van Justitie
beslist namens de regering of geweld mag worden gebruikt. Als deze toestem-

ming is gegeven, bepaalt de commandant van een BBE wanneer daadwerkelijk
geweld wordt gebruikt.

106

Geweldsniveau

De BBE mag bij acties automatische vuurwapens gebruiken. Ook kunnen explo-
steven worden gebruikt om toegang te krijgen tot afgesloten ruimten. Deze taak
heeft dus een hoog geweldsniveau.

104 Explosievenopruimingsdienst (2001, p. 12).
105 Zie voordeze taak Ootjers(1975), Witvliet(1975), Driessen (1979),Cuperusen Klijnsma

(1980), Roos (1983), Perrick (1983), Van der Zalm (1983), Hendriksen en Van der Staay

(1984), Homan in Teitler en Homan (1985), Schmid (1988), Schmid (1989), Klerks
(1989), De Jonge (1993), Boek (1995), Timmer e.a. (1996), Michiels e.a. (1997), Krij-
ger en Eland (1997), Visser (2001), Katz (2001), persbericht Koninklijke Marine van
31 oktober 2001 (uitbreiding BBE), Van Leeuwen (2002), Muller e.a. (2004), Timmer
(2005) en de Jaarverslagen van de marechaussee.

106  Timmer (2005, p.402) stelt echter dat bij inzet van de BBE's het gezag bij de lokale drie-
hoek blijft, maar dat zij enkel speciale middelen ter beschikking krijgt gesteld.
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Zichtbaarheid
Als bekend wordt dat de BBE is ingezet stellen media zich op buiten de afgezette
gebieden. Een dergelijke actie krijgt vaak veel aandacht in de nationale media en
is ze via de media goed'zichtbaar' voor een groot deel van de bevolking. In andere
gevallen is de actie voorbij voordat de inzet bekend wordt of blijft ze geheim

Deelterrein van de binnenlandse veiligheid
Met de bijzondere bijstandstaak draagt de krijgsmacht bij aan de strafrechte-
lijke handhaving van de rechtsorde ('voorkoming en beeindiging van strafbare
feiten') door de BBE's bij dreiging of ter beeindiging van acties in te zetten. Van
openbare orde handhaving ('een optreden tegen een verstoring van het ordelijk
verloop van het gemeenschapsleven in de publieke ruimte') is sprake als de BBE
acties in de publieke ruimte bestrijden.

Permanent ofad hoc?
De BBE's worden vaker gealarmeerd, stand-by gehouden en dichter naar de plaats
waar eventueel moet worden opgetreden gebracht, dan dat zij daadwerkelijk
worden ingezet. Tussen 1973 en 2002 werd de BBE minder dan ten keer per
jaar ingezet.

107

Relatie met andere defensietahen
De BBE's dragen formeel niet bij aan de eerste of tweede defensietaak, maar
de militairen die in de BBE's actief zijn doen dit wel. De mariniers die de close-

combattaak uitvoeren worden voor enkele jaren bij een BBE-eenheid geplaatst.
Zij worden, al dan niet nadat hun tijd bij de BBE is afgelopen, eveneens buiten
Nederland ingezet voor vergelijkbare acties in het kader van crisisbeheersings-
operaties.108 In oorlogsomstandigheden kan hetzelfde soort optreden ook nodig
zijn. Deze acties heten geen bijzondere bijstand, want zij vinden niet op verzoek
van het Nederlandse civiel gezag en op basis van de Nederlandse Politiewet plaats.
In tegenstelling tot de close-combatmariniers worden de militaire precisieschut-
ters voor BBE-optreden uit hun normale eenheden gehaald. Deze eenheden zijn
bedoeld voor de eerste en tweede defensietaak. Hun BBE-bijdrage is dus aan de
andere twee defensietaken verbonden. De trainingen die de betrokken militairen
voor BBE-taken krijgen, gebruiken zij ook voor de andere twee taken.

Juridische basis
Artikel 60 van de Politiewet biedt de mogelijkheid delen van de krijgsmacht
bijzondere politietaken toe te wijzen:

107 De BBE-krijgsmacht vermoedelijk dertien keer en de BBE-mariniers twaalf keer. Timmer
(2005, p. 474).

108  Timmer (2005, p. 463) schrijft: 'Nederland heeft in  1997 in het voormalige Joegoslavie
twee Bosnische Kroaten laten aanhouden door 'personeel van ondermeer de BBE-m,
in de voorbereiding (observatie) en uitvoering ondersteund door het KCT' KCT is de
afkorting voor het Korps Commando Troepen
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'Onze Ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en van Defensie hunnen
besluiten tot de instelling van bijstandseenheden, bestaande uit personeel van de
Koninklijke Marechaussee of van andere onderdelen van de krijgsmacht, belast met
door hen aan te wijzen bijzondere onderdelen van de politietaak.'

Op artikel 60 is de Instellingsregeling Bijzondere Bilstandseenheden Defensie geba-
seerd. Daarin staat dat er BBE's bestaan, welke dat zijn, wat zij moeten kunnen
en welke delen van de krijgsmacht militairen voor deze eenheden leveren. In
de toelichting staat dat inzet 'achtereenvolgens gericht is op het beschermen en
bevrijden van gegijzelde of ontvoerde personen, het voorkomen dat daders het
met dit soort actie beoogde doel bereiken en het aanhouden van de daders.' 1nzet

is gericht op 'bestrijding van ernstige (terroristische) misdrijven', dus niet alleen
terroristische, maar ook andere criminele misdrijven. 109

Op artikel 60 is eveneens de Regeling bijzondere bijstandseenheden gebaseerd.
In  artikel 2.3 staat  dat  als de Koninklijke Marechaussee  bij de uitoefening  van
haar politietaak behoefte heeft aan bijzondere bijstand, de officier van justitie
een verzoek hiertoe moet richten aan de minister van Justitie. In artikel 3 staat
dat de minister van Justitie beslist over een dergelijk verzoek. Artikel 4.1 geeft
aan dat de alarmering van de BBE's geschiedt door de korpschef van het KLPD.
In het tweede lid staat dat de minister van Justitie zo snel mogelijk de minister
van Defensie op de hoogte stelt van de alarmering van BBE's van de krijgsmacht.
In het vierde lid wordt aangegeven dat de minister van Defensie 'desgewenst'
een coordinator aanstelt van de BBE's van de krijgsmacht. Artikel 5 behandelt
de besluitvorming over de daadwerkelijke inzet (op basis van een plan, advies
door de begeleidingscommissie, en overleg van de minister van Justitie met
de minister-president en de ministers van Algemene Zaken, van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, van Defensie en 'eventueel' met andere betrokken
ministers). Artikel 6 gaat in op de bevelvoering (aanwijzing van een algemeen en
een operationeel commandant door het bevoegd gezag, die de commandant van
een BBE bevelen geeft). Artikel 9 bevat eisen aan het personeel van de BBE's. 110

Organisatie
De BBE's moeten criminele of terroristen van een afstand (precisieschutters) en
van dichtbij (nabijgevecht of close-combat) kunnen uitschakelen. Voor elke taak
is een aparte BBE. Het Korps Mariniers levert militairen voor de BBE-mariniers
(BBE-M). Deze eenheid is bedoeld voor het binnendringen van de ruimte waar de
gijzelaars zich bevinden, inclusief de close-combat. De Koninklijke Marechaussee
heeft de leiding over de BBE-krijgsmacht (BBE-K), de eenheid precisieschutters
waarvoor de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke
Marechaussee militairen leveren. De BBE-M bestaat uit 130 man, de BBE-K uit
40 exclusie f staf en kader 111

109  Instellingsregeling Bilzondere Bilstandseenheden De ensie, Staatscourant, 1994, nr. 70.
110 Regeling byzondere bijstandseenheden, Staatscourant, 2000, nr. 252.
111  Timmer (2005, p. 447).
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De Koninklijke Landmacht levert bij de inzet van de BBE desgewenst een
bataljon als afzettingseenheid (AEKL), maar dit is geen BBE. Inzet van het AEKL
valt onder de bijstandstaak van de krijgsmacht (zie paragraaf 3.4.6). De AEKL-
taak is niet aan een specifiek bataljon toebedeeld. Welke eenheid wordt ingezet,
wordt pas bepaald als om bijzondere bijstand wordt gevraagd. Een bataljon
bestaat uit ongeveer vijfhonderd militairen.

Alleen voor de militairen van de BBE-M is terreurbestrijding de hoofdtaak.
VOOr en na een plaatsing bij de BBE-M zijn deze militairen geplaatst bij andere
delen van het Korps Mariniers. Voor de militairen van de BBE-K is het een neven-
taak. Zij worden van normale werkzaamheden afgehaald om in het raam van de
BBE-K op te treden.

Overigens levert de civiele politie ook een BBE, de BBE-P, een eenheid met

precisieschutters. Dit is gebaseerd op artikel 9.2 van het Besluit beheer regionale
politiehorpsen.112 Voor de reorganisatie van het politiebestel in begin jaren negen-
tig van de vorige eeuw was dit de BBE-Rijkspolitie (BBE-RP).

In 2000 of 2001 is door de minister van Justitie de taakverdeling tussen de
antiterreureenheden van de civiele politie en de krijgsmacht opnieuw vastge-
steld. Daarmee werd de in de loop der jaren ontstane praktijk geformaliseerd. De
BBE-M en/of BBE-K worden ingezet als het te verwachten geweldsniveau uitstijgt
boven het geweldsniveau dat de AOE's van de civiele politie of de Koninklijke
Marechaussee (voor de taken die zij in het kader van de Politiewet uitvoert) aan-
kunnen, evenals bij vliegtuigkapingen/gijzelingen en op het continentale plat.
Hiermee is het oude locatiespecialisme van de BBE-M voor bijvoorbeeld treinen
en bussen deels verlaten. AOE's worden indien nodig in principe alleen door de
BBE-P ondersteunt.113

In 2004 is een nieuwe BBE-eenheid ingesteld, voor het eerst in meer dan
dertig jaar: de BBE-Snelle Interventie Eenheid (BBE-SIE). Over deze eenheid
is nog niet veel bekend. Het zou een 'tijdelijke werkvorm' zijn, die formeel is
opgericht per 1 september 2004 en sinds die tijd verschillende keren is ingezet,

waaronder bij een arrestatie in Utrecht op 26 september 2004. De BBE-SIE
bestaat zowel uit personeel van de bestaande BBE's als uit leden van de AOE's van
de civiele politie en de Koninklijke Marechaussee.114 De AOE van deze laatste
heet Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten  (BSB).

In juni 2005 werd besloten de aansturing van de BBE's verder aan te passen.
Hiervoor werd een nieuwe, overkoepelende dienst opgericht: de Dienst Speciale
Interventies (DSI). Deze is beheersmatig bij het KLPD ondergebracht. De DSI is
een fulltime eenheid die bestaat uit de BBE-SIE, een eenheid precisieschutters
en een staf. De BSB en de BBE-M blijven beheersmatig onder de verantwoor-
delijkheid van het ministerie van Defensie vallen. De DSI zal de BBE-SIE en de
BBE-M operationeel aansturen. Wanneer AOE's voor de bestrijding van zware,

112 Beslutt beheer regionale pditiehorpsen, Staatsblad,  1994, nr. 224.
113 Visser (2001, pp. 13 en 14) en Timmer (2005, pp. 407 en 408).
114 Reformatorisch Dagblad (2004). Wijziging Regeling Bijzondere bijstandseenheden, Staats-

courant, 14 juni 2005, nr. 112.
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gewelddadige criminaliteit worden ingezet zal de DSI ook deze eenheden ope-
rationeel aansturen. De inzet van de DSl vindt plaats onder gezag van het OM,
na goedkeuring van de minister van Justitie. Uitzondering op deze regel is dat
de minister vanJustitie overlegt met de minister van Defensie bij de inzet van de
BBE-M. Nieuw is dat de minister van Justitie de voorzitter van het College van
Procureurs-Generaal mandateert om in vooraf omschreven specifieke gevallen
te mogen beslissen de DSI in te zetten. 115

Beslissing(m) voor een extra taah
De beslissing om bijzondere bijstand in te stellen werd in 1972/1973 genomen.
Bovendien werd toen besloten dat de krijgsmacht hieraan een bijdrage zou
leveren.

3.4.6   Bijstand door de hrijgsmacht

In de inleiding op dit hoofdstuk werclen de verschillen en overeenkomsten aan-
gegeven tussen de drie bijstandstaken van de krijgsmacht (bijzondere bijstand,
bijstand door de krijgsmacht en bijstand door de Koninklijke Marechaussee).
De bijzondere bijstandstaak werd beschreven in paragraaf 3.4.5. Op de bijstand
door de Koninklijke Marechaussee wordt ingegaan in paragraaf 3.5.4. In deze
paragraaf wordt de bijstand door de krijgsmacht behandeld.

Beschrijving van de taak
De civiele autoriteiten kunnen aan de minister van Defensie om bijstand door de
krijgsmacht verzoeken. Na een verzoek beoordeelt De fensie of hieraan kan wor-
den voldaan en welke eenheid het best geschikt en beschikbaar is. Hierbij kan
het gaan om gespecialiseerde bijstand, zoals helikoptertransport of chemische
ontsmettingsinstallaties, maar ook om algemene bijstand, zoals het inzetten van
militairen om zandzakken te vullen bij een (dreigende) dijkdoorbraak of om een
wegafzetting te bemannen in geval van dierziekten. Alle militairen die bijstand
verlenen worden onder civiel gezag geplaatst. Bij grootschalige inzet van mili-
tairen detacheert Defensie een liaisonofficier bij het lokale crisiscentrum. Deze
treedt op als adviseur en speelt een bemiddelende rol.116

Geweldsniveau
De krijgsmacht levert op verschillende schaal militaire bijstand, van enkele tot
honderden of zelfs meer militairen. Militaire bijstand wordt gevraagd wanneer
de civiele veiligheidsorganisaties de situatie zelf niet aankunnen, waarbij  het
juist om de moeilijkste veiligheidsomstandigheden kan gaan. In geval van bij-
stand bij rampen zal de krijgsmacht geen geweld gebruiken, maar kan zij wel

115  Brief van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer,
5354115/05/NCTb/10 juni 2005.

116 Defensiekrant, 1 juli 2000.



BINNENLANDSE VEIL1GHEIDSTAKEN VAN DE KRUGSMACHT

met de effecten daarvan worden geconfronteerd. Wanneer bijstand wordt gele-
verd voor de handhaving van de openbare orde kan de krijgsmacht, onder gezag
van de civiele autoriteiten, wel geweld gebruiken. De bijstandstaak kent dus een
hoog geweldsniveau.

Zichtbaarheid
Rampen en onlusten krijgen in de media volop aandacht. Wanneer de krijgs-
macht in die omstandigheden bijstand verleent, is zij voor grote delen van de
bevolking goed zichtbaar.

Deelterrein van de binnenlandse veiligheid

De bijstand door de krijgsmacht kan bijdragen aan alle vier de deelterreinen van
de binnenlandse veiligheid.

Permanent Of ad hoc7
Zoals hieronder uitgebreider zal worden beschreven zijn vier delen van de krijgs-
macht speciaal ingesteld voor bijstandstaken. Twee daarvan verlenen bijstand
waarbij slechts kleine groepen burgers worden geholpen. De helikopterdiensten
vinden vrijwel dagelijks plaats, ten«1 het Calamiteiten Hospitaal hooguit enke-
le tientallen keren per jaar voor opvang van (meestal kleine aantallen) civiele
slachtoffers wordt gebruikt. Grootschalige bijstand door de krijgsmacht is echter
betrekkelijk zeldzaam. Het Nucleair, Biologisch en Chemisch (NBC)-peloton is
nog nooit ingezet. De Nationale Reserve komt niet elk jaar en zelden meer dan
een keer per jaar in actie.

Relatie met andere defensietaken
Deze eenheden en de rest van de Koninklijke Marine, de Koninklijke Land-
macht, de Koninklijke Luchtmacht, het CDC en de CO kunnen voor bijstand
worden aangewezen. Bijstandverlening is echter niet hun enige taak. Zij dragen
ook bij aan de andere twee taken van de krijgsmacht.

Juridische basis

Bijstand door de rest van de krijgsmacht, dus niet de Koninklijke Marechaussee,
wordt mogelijk gemaakt door artikel 59 van de Politiewet en artikel 18 van de
Wet rampen en zware ongevallen.

Artikel 59 Politiewet behandelt de bijstand door de krijgsmacht, indien de
capaciteit van de Koninklijke Marechaussee niet voldoende is:

'In dat geval bepaalt Onze Minister van Binnenlandse Zaken, onderscheidenlijk
Onze Minister van Justitie, in overeenstemming met Onze Minister van Defensie
op well:e wijze de bijstand zal worden verleend.'
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De Wet rampen en zware ongevallen stelt in artikel 18 dat:

'in bijzondere gevallen Onze commissaris in de provincie een verzoek tot bijstand
van militairen kan richten aan Onze minister Deze wendt zich ter zake tot Onze
Minister van Defensie, die de nodige voorzieningen treft, tenzij dringende redenen
zich daartegen verzetten. ,117

Organisatie
Alle delen van de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Konink-
lijke Luchtmacht, het CDCen de COkunnen voorbijstand worden aangewezen.
In een op 3 maart 2005 getekend convenant tussen de ministers van Defen-
sie, Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat dat Defensie de
beschikbaarheid van drie duizend militairen voor de ondersteuning van civiele
autoriteiten bij rampen en incidenten garandeert. Hiervoor gelden de volgende
tijden tussen alarmering en inzetgereedheid vanaf de kazerne: 200 militairen
binnen 8 uur, 300 militairen binnen 12 uur, 1000 militairen binnen 24 uur en
1500 militairen in meer dan 24 uur. Defensie wijst bovendien per provincie een
defensiecomplex aan met voldoende capaciteit voor de tijdelijke opvang van
grote aantallen personen.118

Er zijn echter een paar eenheden die voor bijstandsverlening sneller in aan-
merking komen of daar expliciet voor bedoeld zijn: helikoptereenheden, het
NBC-peloton, de Nationale Reserve en het Calamiteiten Hospitaal. Deze eenhe-
den worden hieronder behandeld.

De Koninklijke Marine en de Koninklijke Luchtmacht hebben helikopter-
eenheden die kunnen zorgen voor opsporing en redding van burgers op zee. De
Koninklijke Luchtmacht beschikt hiervoor over drie helikopters die zijn gesta-
tioneerd op de vliegbasis Leeuwarden. De Koninklijke Marine heeft helikopters
die vliegen vanaf Den Helder. De helikopters van de beide krijgsmachtdelen
worden bovendien gebruikt voor transport van defensiepersoneel en redding en
opsporing van militairen. Onbekend is hoeveel militairen bij de helikoptereen-
heden werken en hoeveel daarvan met welke frequentie worden ingezet voor de
opsporing en redding van burgers.

De Koninklijke Landmacht heeft een NBC-peloton gereed dat buiten of bin-
nen Nederland kan worden ingezet als er sprake is van een besmetting met
nucleaire, biologische of chemische stoffen. Dit peloton wordt ingezet voor ont-
smetting van zowel burgers als militairen. Onbekend is uit hoevee] militairen het
NBC-peloton bestaat. Maar een peloton van de Koninklijke Landmacht bestaat
doorgaans uit enkele tientallen tot een honderdtal militairen.
De Nationale Reserve van de Koninklijke Landmacht verzorgt host nation support
aan bevriende krijgsmachten in Nederland. Dit is een verzameling ondersteu-

117 Wet rampen en zware ongevallen, Staatsblad, 2001, nr 192
118  Brief van de ministers van Defensie en van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer,

22 april 2005.
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nende taken, inclusief bewaking en verkeersbegeleiding van militair materieel.
Ook kan de Nationale Reserve worden ingezet voor (ondersteuning bij) orde-
handhaving. Haar derde taak is bijstand voor rampenbestrijding. De Nationale
Reserve bestaat uit achtentwintighonderd mobilisabele militairen. 119

Het Calamiteiten Hospitaal in Utrecht is een informeel samenwerkingsver-
band van het Centraal Militair Hospitaal, het Academisch Ziekenhuis Utrecht,
het Nationaal Vergiftingensamenwerkingscentrum en het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu. Het Calamiteiten Hospitaal is deel van het CDC van
Defensie. Het Calamiteiten Hospitaal is bedoeld voor opvang van grote aantallen
militaire slachtoffers, maar ook voor grootschalige civiele noodopvang, tijdelijke
opvang bij repatriering van Nederlandse slachtoffers (inclusief medische qua-
rantaine) en opvang van buitenlandse slachtoffers in Nederland. Honderd bed-
den staan permanent ter beschikking. Onbekend is hoeveel militairen werken
bij de Calamiteiten Hospitaal en hoeveel daarvan met welke frequentie worden

ingezet voor de opvang van burgers.

Beslissing(en) voor een extra taah

De bijstandstaak van de krijgsmacht heeft de hele onderzoeksperiode bestaan
en is in juridische zin niet veranderd.120 Van de vier genoemde eenheden (heli-
koptereenheden, NBC-peloton, Nationale Reserve en Calamiteiten Hospitaal)
is alleen de Nationale Reserve expliciet opgericht om een binnenlandse veilig-
heidstaak te vervullen. Dit gebeurde in 1948.121

3.5   De belangrijkste binnenlandse veiligheidstaken
Nadat in voorgaande paragrafen de marginale en belangrijke bijdragen van

de krijgsmacht aan de binnenlandse veiligheid zijn behandeld, wordt in deze
paragraaf ingegaan op de belangrijkste taken die de krijgsmacht op dit terrein
verricht. Deze taken worden in de regel permanent uitgevoerd. Ze zijn minder
gespecialiseerd en lijken meer op de taken van de civiele politie. Deze vij f taken

dragen veel minder bij aan de oorlogs- en vredesoperatietaak van Defensie. Ze
worden uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee en met deze taken is
de krijgsmacht anno 2006 vol betrokken in de binnenlandse veiligheid. Bij de
uitvoering van de taken zijn honderden marechaussees betrokken die hun taak
voor (grote) delen van de bevolking goed zichtbaar en desnoods met gebruik-
making van geweld verrichten.

119  Zie voor de geschiedenis van de Nationale Reserve De Jonge (1989), Goossens (1992),
De Jonge (1993), Everts (1994), Bakkere.a. (1998), Hoffenaaren Schoenmakers (1998),
Buter (2000), Haffert (2002) en November Romeo I (2002). Het aantal reservisten staat
vermeld op www. landmacht.nl.

120 Het Politiebesluit 1945 valt buiten  de hier onderzochte periode (zie de paragraaf afba-
kening van hoofdstuk 1) Daarin werd bepaald dat het Korps Rilkspolitie het eerste
bijstandsverlenende orgaan zou worden, daarna de Koninklijke Marechaussee en tot
slot de rest van de krijgsmacht.

121 Besluit Nationale Reserve, Staatsblad,  1948, nr. 1438.
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In deze paragraaf worden de vijf belangrijkste binnenlandse veiligheidstaken
van de krijgsmacht behandeld. In alfabetische volgorde zijn dit:
• beveiliging defensieobjecten, Koninklijk Huis en De Nederlandsche Bank;
•   bijstand door de Koninklijke Marechaussee;
• handhaving vreemdelingenwetgeving;
•   politietaak op burgerluchtvaartterreinen;
•   politietaak voor Defensie.

Deze vijf taken staan in de subparagrafen hieronder beschreven. Voorafgaand
hieraan wordt kort ingegaan op het relatieve belang van deze taken, de manier
waarop zij worden beschreven en vier speciale activiteiten van de Koninklijke
Marechaussee.

Tabel 3.2 Omvang, zichtbaarheid en geweldsniveau van de belangrijbste binnenlandse Veiligheidstahen

Omvang Zichtbaarheid Geweldsniveau

Beveiliging defensieobjecten, Koninklijk            0                    0                        -
Huis en De Nederlandsche Bank Bijstand
door de Koninkliike Marechaussee 0122           +                 +

Handhaving vreemdelingenwetgeving               +                    +                        -

Politietaak op burgerluchtvaartterreinen           +                  +                      +

Politietaak voor Defensie                                +                  0

+ = hoog
0 = gemiddeld
-=laag

Het relatieve belang kan worden vastgesteld door te kijken naar de criteria
onivang, zichtbaarheid en geweldsniveau. Met omvang wordt de grootte van perso-
neelsinzet door de krijgsmacht bedoeld, met zichtbaarheid de zichtbaarheid voor
de bevolking van een bepaalde taak en met geweldsniveau de mate van geweld
die door militairen hiervoor kan worden gebruikt of waarmee militairen worden
geconfronteerd (zie paragraaf  1.4 voor een uitgebreide  beschrijving van  deze
classificatie). In tabel 3.2 staan taken, omvang, zichtbaarheid en geweldsniveau
met de vermelding hoog, gemiddeld of laag.

Uit tabel 3.2 kan het belang van de verschillende taken worden afgelezen. Welke
van de vij f taken draagt het minst, welke het meest bij aan de binnenlandse vei-
ligheid? In volgorde van toenemend belang zijn dit:

122  Hier is uitgegaan van de frequent of permanent ingezette aantallen medewerkers.
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• beveiliging defensieobjecten, Koninklijk Huis en De Nederlandsche Bank,
•   politietaak voor Defensie;
• handhaving vreemdelingenwetgeving;
•   bijstand door de Koninklijke Marechaussee,
•   politietaak op burgerluchtvaartterreinen.

123

De taken zullen in deze paragraaf in bovengenoemde volgorde worden behan-
deld.

Zoals in de inleiding op dit hoofdstuk al werd gesteld, worden alle taken op
dezelfde manier beschreven. Zo kunnen ze onderling vergeleken worden. Bij
elke taakomschrijving komen de volgende negen punten aan de orde:
•   de inhoud van het werk;
•   het geweldsniveau;
•   de zichtbaarheid voor de bevolking;
•   het deelterrein van de binnenlandse veiligheid,
•    het permanente of ad hoc karakter van de uitvoering,
•    of de taak ook aan andere taken van de krijgsmacht bijdraagt;
•    de juridische basis;
•    de organisatie van de uitvoering van de taak en
•   de beslissingen om de taak aan te passen.

In paragraaf 3.6 wordt op basis van een vergelijking van de belangrijk(st)e taken

op deze negen punten geconcludeerd wat de bijdrage van de krijgsmacht aan de
binnenlandse veiligheid kenmerkt.

De Koninklijke Marechaussee verricht in het leader van vier van de vij f in
deze paragraaf behandelde taken (niet bij de bijstand) speciale activiteiten. Dit
zijn dus geen zelfstandige taken. Het gaat om:
•  recherche;

• persoonsbeveiliging;
•    arrestatie;
• observatie.

Om vervelende herhalingen te voorkomen worden deze activiteiten niet bij alle
taken van de Koninklijke Marechaussee beschreven, maar staan ze apart in de

paragrafen 3.5.6 en 3.5.7.

3.5.1 Beveiliging defensieobjecten, Koninklijk Huis en De Nederlandsche Banh

Beschrijving van de taak

In paragraaf 3.4.2 werd al ingegaan op de bewakingskorpsen van de Konink-
lijke Marine, Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht. Ook de

123 De politietaak op burgerluchtvaartterreinen wordt in tegenstelling tot de bijstand van de

Koninklijke Marechaussee permanent uitgevoerd. Daarom is de politietaak op burger-
luchtvaartterremen hier als belangrijker aangemerkt.
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Koninklijke Marechaussee heeft bewakingstaken. Zij heeft deze niet alleen voor
terreinen van de krijgsmacht, maar ook daarbuiten. Bovendien gaat haar taak
verder dan bewaking. De Koninklijke Marechaussee verzorgt bovendien de bevei-
liging, wat een bredere, (pro-)actievere taak is dan bewaking. Naast beveiligingvan
defensieobjecten worden door de Koninklijke Marechaussee de woonlocaties van
het Koninklijk Huis, de ambtswoning van de minister-president (het Catshuis in
Den Haag) en de (transporten van) De Nederlandsche Bank (DNB) beveiligd. 124
In het geval van het Koninklijk Huis gaat het om de beveiliging naar buiten toe, de
toegang tot deze locaties. De persoonsbeveiliging wordt door het KLPD, de Dienst
Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) en de BSB verzorgd.

De Koninklijke Marechaussee beveiligt een tiental objecten. Hieronder125

vallen drie terreinen van het ministerie van Defensie: de CO op het Plein, de
Prinsesjuliana Kazerne (landmachtstaD en de Koningin Beatrix Kazerne (mare-
chausseestaD in Den Haag. Het Joint Force Command NAVO-hoofdkwartier in
Brunsum (Limburg) is het enige internationale militaire hoofdkwartier in Neder-
land dat permanent door de Koninklijke Marechaussee wordt beveiligd. Dit
wordt ook gedaan waar nu leden van het Koninklijk Huis wonen (Huis ten
Bosch, Noordeinde, Soestdijk,126 Drakensteijn, Het Loo en Eikenhorst).

De beveiliging van het Koninklijk Huis was de hele onderzoeksperiode een
formele taak van de Koninklijke Marechaussee. In het Politiebesluit van 8 novem-
ber 1945 werd de beveiliging van alle leden van het Koninklijk Huis al aan de
Koninklijke Marechaussee toebedeeld. Dit besluit valt buiten de onderzoeks-
periode van dit onderzoek (zie paragraaf 1.3).127 De beveiliging van  DNB  is
sinds 1954 officieel een taak,128 maar in de praktijk beveiligde de Koninklijke
Marechaussee al sinds de jaren dertig van de vorige eeuw waardetransporten van
DNB. Vanaf 1967 worden alle transporten beveiligd . In 198 1 werd de Koninklijke
Marechaussee belast met ordehandhaving in de bank en haar directe omgeving
(samen met de eigen beveiligingsdienst). In 1988 werd de DNB-beveiligingstaak
in de Politiewet opgenomen. Bij de wijziging van de Politiewet in 1993 kreeg de
Koninklijke Marechaussee de beveiliging van de ambtswoning van de minister-
president toegewezen.

Geweldsniveau
Om beveiligde objecten en personen te beschermen mag de Koninklijke Mare-
chaussee dezelfde mate van geweld gebruiken als de civiele politie voor de uit-
oefening van haar taken.

124  Zie voor de geschiedenis van deze taak: Van den Hoek (1964), Zuijdam (1984), DeJonge
(1989) en de jaarverslagen van de Koninklijke Marechaussee

125 De Koninklijke Marechaussee verzorgt op verzoek van het ministene van Justitie ook
de objectbeveiliging van conferenties en staatsbegrafenissen, maar dit behoort tot de
bijstandstaak.

126  Nu de enige koninklijke bewoner van Soestdijk, Prins Bernard, is overleden zal de bevei-
liging op Soestdilk wellicht komen te vervallen.

127 Politiebesluit, Staatsblad, 1945, nr. 250
128 Takenbesluit Marechaussee, Staatsblad, 1954, nr. 45.
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Zichtbaarheid
De beveiliging wordt op en rondom een beperkt aantal niet vrij toegankelijke
locaties verricht. De beveiligingstaak van de Koninklijke Marechaussee is in die
zin alleen voor direct omwonenden of passanten zichtbaar, niet zozeer voor het
grote publiek.

Deelterrein van de binnenlandse veiligheid
De beveiligingstaak van de Koninklijke Marechaussee draagt bij aan de straf-
rechtelijke handhaving van de rechtsorde; 'de daadwerkelijke voorkoming,
opsporing en beeindiging van strafbare feiten' tegen personen of objecten die
beveiligd moeten worden.

Permanent of ad hoc?
Alle beveiligingstaken worden dagelijks of met hoge frequentie uitgevoerd.
Beveiliging van objecten is permanent. Min of meer dagelijks worden transpor-
ten van DNB begeleid.

Relatie met andere defensietaken
Geen van de beveiligingstaken is van groot belang voor de andere twee defensie-
taken. Hoewel een aanslag op ons staatshoofd of de minister-president, of
een overval op DNB grote indruk zou maken op de bevolking, zou dit weinig
betekenis hebben voor de uitvoering van de oorlogs- of crisisbeheersingstaak.
Tegen buitenlandse strijdkrachten is de beveiliging van defensielocaties door
de Koninklijke Marechaussee van weinig waarde; tegen een aanval met tanks
of gevechtsvliegtuigen is de bewaking nagenoeg zinloos. Het heeft alleen een
preventieve en signalerende functie tegen incidenten op een laag geweldsniveau,
bijvoorbeeld die fstal o f sabotage. De Koninklijke Marechaussee mag tegen deze
activiteiten optreden en draagt in dit opzicht bij aan de bescherming en instand-
houding van de krijgsmacht. De beveiligingstaak is dus van indirect belang voor
de oorlogs- en crisisbeheersingstaak van de krijgsmacht.

Juridische basis

De objectbewaking is gebaseerd op de Politiewet artikel 6. le, dat luidt:

'De uitvoering van de politietaak op plaatsen onder beheer van de minister van
Defensie, op verboden plaatsen die bachtens dc Wct bescherming staatsgeheimen
(Staatsblad 1951, 92) ten behoeve van de landsverdediging zijn aangewezen, als-
mede op het terrcin van de ambtswoning van Onze Ministerpresident.'

De beveiliging van het Koninklijk Huis staat in de Politiewet, artikel 6. la:

'Het waI:en voor de veiligheid van de leden van het Koninklvh Huts, in samenwer-

king met andere daartoe aangewezen organen '

De 'andere daartoe aangewezen organen' doelt op de DKDB van het KLPD.
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De taak van bewaking van De Nederlandse Bank komt voort uit de Politiewet
artikel 6. lg:

'Het in opdracht van de ministers van Justitie en van Defensie ten behoeve van de

Nederlandsche Bank N. V verrichten van beveiligingswerhzaamheden.'

Organisatie
Bij alle te beveiligen locaties heeft de Koninklijke Marechaussee een post. Deze
ressorteren onder haar territoriale districten. De marechaussees die de waarde-
transporten van DNB beveiligen, maken deel uit van het District Landelijke en
Buitenlandse Eenheden.Alsde omstandigheden daartoe aanleidinggeven, wordt
de beveiliging opgevoerd door hulp van de BSB. Bij de beveiliging van defensie-
locaties en van het Koninklijke Huis zijn circa 410 marechaussees betrokken, bij
de beveiliging van DNB en de minister-president elk een tiental.129

Beslissing(en) voor een extra taak
1n de onderzoeksperiode werden tWee extra beveiligingstaken toegewezen aan
de Koninklijke Marechaussee: de beveiliging van DNB, in 1954 als taak formeel
vastgelegd, en bij de wijziging van de Politiewet in 1993 de beveiliging van de
ambtswoning van de minister-president.

3.5.2    Politietaah voor Defensie

Beschrijving van de taak
Sinds haar oprichting in 1814 verricht de Koninklijke Marechaussee de politietaak
voor Defensie. Dit betekent kortweg dat dit korps het militair straf- en tuchtrecht
en civiele wetten en regelgeving handhaaft op de fensieterreinen en voor militairen
overal in Nederland. Zij voert hiervoor tal van controles uit en verricht onderzoe-
ken naar vele overtredingen en misdrijven. De Koninklijke Marechaussee richt
zich onder andere op zedendelicten, verdovende middelen, geweld, discriminatie
(inbegrepen rechtsextremisme) en ongeoorloofde afwezigheid. Zij deelt parkeer-
boetes uit, bestraft te hard rijden en handhaaft de orde op militaire terreinen
Handhaving van de openbare orde mag dit laatste niet heten, want kazernes zijn
prive-terreinen van Defense. Feitelijk is dit deel van de taak vergelijkbaar met
openbare orde handhaving, zoals het lopen van patrouilles en ingrijpen bij even-
tuele opstootjes of openbaar dronkenschap.

De  politietaak  voor de krijgsmacht  blij ft overigens niet beperkt  tot  mili-
taire terreinen. De Koninklijke Marechaussee begeleidt militaire transporten,
verwerkt en bemiddelt bij de doorzending van processen-verbaal van civiele

129 In Koninklijke Marechaussee (2001) staat de organisatietabel en autorisatiestaat (OTAS-)
sterkte, waarmee wordt aangegeven hoeveel functies een bepaald organisatiedeel heeft.
Muller e.a. (2004, p. 350), vermelden 14% van 5600, dus 784 voorbeveiliging. Konink-
lijke Marechaussee (2005, p. 14) houdt het op 16%, dus 896, maar dat is berekend
inclusief ceremoniele diensten en beveiliging van de burgerluchtvaart.
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politiediensten aan militairen, helpt bij verkeersongevallen met militaire voer-
tuigen en regelt de berging, meet doorrijhoogtes van viaducten en andere moge-
lijke obstakels, transporteert militaire arrestanten en verstrekt informatie over
(Nederlandse) militaire kentekens aan de civiele politie. Militaire transporten
van munitie, gevaarlijke en radioactieve stoffen over openbare wegen moeten
bij de Koninklijke Marechaussee worden aangemeld Wanneer militairen voor
de rechter moeten verschijnen, worden zij door het korps daarvan op de hoogte
gesteld, door haar vervoerd en bij de rechter begeleid. Defensie heeft ook eigen
(delen van) gevangenissen, waar de Koninklijke Marechaussee de bewaking ver-
zorgt. Het korps vervult ook de politietaak voor buitenlandse militairen, hun
familie en internationale militaire hoofdkwartieren in Nederland. 130

Geweldsniveau
Bij de uitvoering van de politietaak voor Defensie mag de Koninklijke Mare-
chaussee net zoveel geweld gebruiken als de civiele politie voor de uitvoering
van haar taken. Onder bepaalde omstandigheden is bijvoorbeeld het gebruik van
vuurwapens en wapenstok toegestaan. De Koninklijke Marechaussee gebruikt
voor de uitoefening van deze taak zelden geweld.

Zichtbaarheid
Voor de Nederlandse bevolking is de uitvoering van deze taak redelijk zichtbaar.
Dit geldt dan vooral voor de activiteiten buiten de defensielocaties: de verkeers-
taken, het begeleiden van transporten en optreden als militairen strafbare fei-
ten of overtredingen begaan. Vooral in gebieden waar zich veel defensielocaties
bevinden, zijn voertuigen van het korps met grote regelmaat te zien.

Deelterrein van de binnenlandse veiligheid
De politietaak voor de krijgsmacht draagt bij aan alle vier de deelterreinen van
de binnenlandse veiligheid. De Koninklijke Marechaussee richt zich op de straf-
rechtelijke handhaving van de rechtsorde met 'de daadwerkelijke voorkoming,
opsporing en beeindiging van strafbare feiten, alsmede de ten uitvoerlegging
van beslissingen van de rechter of het Openbaar Ministerie in strafzaken.' Het
korps handhaaft de openbare orde binnen en buiten defensieterreinen, in de zin
van'een optreden tegen een verstoring van het ordelijk verloop van het gemeen-
schapsleven.' Normaal gesproken wordt dan de militaire gemeenschap bedoeld,
maar tijdens bijvoorbeeld open dagen bevinden zich ook veel burgers op defen-
Sieterreinen. Van openbare orde handhaving is ook sprake wanneer onlusten op
de kazerne zich (dreigen uit te) breiden tot buiten de kazerne.131 De politietaak

130  Zie voor de geschiedenis van deze taak: Perrick (1980), Johannisse (1989), Siepel (2000)

en de jaarverslagen van de Koninklijke Marechaussee.
131   Tijdens open dagenen bil het overslaan van onlusten binnen de kazernepoort naarbuiten

de kazerne is de burgemeester verantwoordelijk voor de betrokken burgerbevolking,
maar in de praktijk is de grens tussen openbare orde handhaving voor burgers en mili-
tairen moeilijk te trekken of van weinig belang.
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voor Defensie omvat taken ten dienste van Justitie: 'administratiefrechtelijke
afdoening van inbreuken' en 'de betekening van gerechtelijke mededelingen in
strafzaken, het vervoer van rechtens van hun vrijheid beroofde personen, en de
dienst bij de gerechten.' Indien nodig verleent de Koninklijke Marechaussee op
de fensieterreinen hulp aan militairen of aan andere personen, net zoals de civiele
politie dit doet in de rest van Nederland.

Permanent Of ad hoc7
De politietaak voor de krijgsmacht wordt door de Koninklijke Marechaussee
permanent uitgevoerd.

Relatie met andere defensietaken
De politietaak voor Defensie draagt ook bij aan de instandhouding van de krijgs-
macht, dus aan haar eerste en tweede hoofdtaak. Door de handhaving van orde
en rust, bestraffing van wetsovertredingen en door hulpverlening, zowel op
militaire terreinen als aan militairen daarbuiten, is de krijgsmacht beter in staat
ook haar andere taken uit te voeren. De Koninklijke Marechaussee voert de taak
overigens ook uit tijdens operaties of legering in het buitenland, Zowel tijdens
oorlogs- als vredesoperaties.

Juridische basis 1 32

De basis van de politietaak voor de krijgsmacht is de Politiewet, artikel 6. le:

'De uitvoering van de politietaak op plaatsen onder beheer van de minister van
Defensie, op verboden plaatsen die krachtens de Wet bescherming staatsgeheimen
(Staatsblad 1951, 92) ten behoeve van de landsverdediging zijn aangewezen.'

De juridische basis van de politietaak voor buitenlandse militairen is de Politie-
wet, artikel 6.lb:

'De uitvoering van de politietaak ten behoeve van Nederlandse en andere strijd-
bachten, alsmede internationalc militaire hoofdkwartieren, en ten aanzien van tot
die strvdkrachten en hoofdkwartieren behorende personen.'

In artikel 6.2 staat dat de minister van Defensie mag bepalen welke personen
ook tot deze groep behoren.

Organisatie
De politietaak voor de krijgsmacht wordt door de staf, de districten en enkele
tientallen brigades van de Koninklijke Marechaussee uitgevoerd. Op de meeste

132 De Koninklijke Marechaussee handhaaft ook een aantal (uitzonderingen op) specifieke
wetten en regelingen die gelden voor de krijgsmacht. Te denken valt aan de Wet wapens
en munitie, de Wet vervoergevaarlijke sto#en en het Besluit vervoer ontplofbare sto#en krijgs-
macht, de Verkeersregeling Defensie, de Wegenverkeerswet en het Wegenverkeersreglement.
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locaties van de krijgsmacht, daar vlakbij of in dezelfde regio, heeft het korps
een brigade of post. De Koninklijke Marechaussee beschikt ook over gespecia-
liseerde eenheden. De parketpolitie zorgt voor transport van arrestanten naar de
militaire kamers bij de rechtbank in Arnhem. Voor de begeleiding van (militair)
verkeer heeft de Koninklijke Marechaussee motorpools in Eindhoven, Arnhem,
Amsterdam en Den Haag. In totaal zet het korps ongeveer 1050 medewerkers
in voor deze taak. Daarvan zijn er naar schatting slechts enkele tientallen, niet
op permanente basis, betrokken bij de politietaak voor internationale militaire
hoofdkwartieren, buitenlandse militairen en hun familieleden. 133

Beslissing(en) voor een extra taak
De politietaak voor Nederlandse militairen en defensieterreinen was gedurende
de hele onderzoeksperiode een taak van de Koninklijke Marechaussee. In 1967

werd deze wel uitgebreid met internationale militaire hoofdkwartieren en daar
werkende personen.134 In 1983 kwamen daar hun in Nederland verblijvende

gezinsleden bij.
135

3.5.3 Handhaving vreemdelingenwetgeving

Beschrijving van de taak
De Koninklijke Marechaussee draagt op twee manieren bij aan de handhaving
van de vreemdelingenwetgeving: via grensbewaking en het mobiel toezicht op
vreemdelingen (MTV). Beide taken worden uitgevoerd onder het gezag van  de

minister van Justitie.
Gedurende de hele onderzoeksperiode had de Koninklijke Marechaussee

grensbewaking als taak. Wel werd deze in de loop van de decennia op steeds
minder plaatsen uitgevoerd. Op 11 april 1960 spraken de Benelux-landen af de
personencontrole aan hun binnengrenzen te beeindigen, waarop de Koninklijke
Marechaussee veel brigades aan de zuidgrens ophief. Na het Verdrag van Schen-

gen gebeurde begin jaren negentig van de vorige eeuw hetzelfde aan de grens
met Duitsland. Anno 2006 wordt de grensbewaking door de Koninklijke Mare-
chaussee alleen nog aan de Europese buitengrenzen uitgevoerd; in havens, op
vliegvelden en langs de kust. Er worden documenten, vracht en personen gecon-
troleerd. Voor de grensbewakingstaak werkt het korps samen met de MIVI) en
de AIVD, vooral voor het verstrekken van inlichtingen over de binnenkomst van
voor deze diensten interessante buitenlanders (en Nederlanders).

133 Koninkliike Marechaussee (2001). Mullere.a. (2004, p. 350) vermelden 16% van 5 600,
dus 896 voor de politietaken voor Defensie inclusief internationale vredesoperaties.

Koninklijke Marechaussee (2005, p. 14) houdt het op 17%, dus 952, maar datis zonder
recherche.

134  Besluit van 9juni 1967, houdende wijziging van het Koninklijk besluit van 6 februad 1954, Stb.
45, betre#ende de taken van de Koninklijke marechaussee, Staatsblad, 1967, nr. 320.

135  Besluitvan 16 maart 1983, houdendewijziging vanhet Koninklitkbesluit van 6februari 1954,
Stb. 45, betreffende de taken van de Koninklilte Marechaussee, Staatsblad, 1983, nr. 125.
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Vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw werd de Koninklijke Marechaus-
see juist stapsgewijs steeds meer in het binnenland ingezet voor de controle op
vreemdelingen. Nadat de taak in de Vreemdelingenwet  1965 werd opgenomen,
werd rond de grens steekproefsgewijs gecontroleerd, ter compensatie voor het
vervallen van de grenscontroles tussen de Belgie en Nederland. In 1976 startte
de bijstand voor vreemdelingentoezicht van de Koninklijke Marechaussee aan
de civiele politie in de zuidelijke provincies. Dit werd in de decennia hierna
steeds verlengd. In de jaren zeventig, tachtig en begin jaren negentig van de
vorige eeuw verleende het korps ook bijstand aan de vreemdelingendiensten
van de civiele politie in grote steden. Na het wegvallen van de bewaking aan
de Duits-Nederlandse grens werden op basis van het besluit Inzet ambtenaren
Koninblijke Marechaussee belast met binnenlands toezicht op vreemdelingen (1991)
tweehonderd marechaussees ingezet bij de civiele politiekorpsen. In 1993 ver-
viel deze hulp. De Koninklijke Marechaussee kreeg een zelfstandige taak in
het binnenlandse toezicht op vreemdelingen: het MTV (deze beslissing wordt
uitgebreid behandeld in hoofdstuk acht). Het MTV houdt in dat op verschil-
lende plaatsen achter de grenzen, op grensoverschrijdende wegen, treinen en
rivieren, maar ook binnen het Schengengebied op Schiphol, de papieren van
vreemdelingen worden gecontroleerd. De Koninklijke Marechaussee werkt voor
het MTV samen met de douane en de IND. Het gaat daarbij onder andere om het
bestrijden van mensensmokkel en illegale immigratie.

136

Geweldsniveau
Voor de grensbewaking en het MTV mag de Koninklijke Marechaussee onder
bepaalde omstandigheden geweld gebruiken, inclusief vuurwapens en de
wapenstok. Deze wapens worden echter zelden daadwerkelijk gebruikt.

Zichtbaarheid
Alleen toevallige voorbijgangers zullen de MTV-controles van de Koninklijke
Marechaussee opmerken. De grenscontroles, vooral op Schiphol, zijn de meest
zichtbare taak van het korps en worden jaarlijks wellicht door een paar miljoen
Nederlanders opgemerkt.

Deelterrein van de binnenlandse veiligheid

De handhaving van de vreemdelingenwetgeving draagt bij aan alle vier de delen
van de binnenlandse veiligheid. Wat betreft de strafrechtelijke handhaving
van de rechtsorde richt de Koninklijke Marechaussee zich op de 'voorkoming,
opsporing en beeindiging van strafbare feiten.' Op grensdoorlaatposten is zij
verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde. Zij voert taken voor
Justitie uit, bijvoorbeeld door het innen van opgelegde boetes als een Nederlan-
der of vreemdeling de grens passeert. Tijdens grenscontroles worden met regel-

136 Zie voor deze taak: Paul (1981), Johanisse (1984 1), Hummel (1988), De Jonge (1989),
Elferink (1996), Oussoren (1998), Meijer (1999), Van Kleef (2001) en de jaarverslagen
van de Koninklijke Marechaussee.
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maat personen aangehouden die een hen opgelegde straf proberen te ontlopen
of die gezocht worden in verband met een misdrijf. Op de plaatsen waar zij
voor de handhaving van de vreemdelingenwetgeving werkzaam is, verleent de
Koninklijke Marechaussee ook 'hulp aan hen die deze behoeven.'

Permanent of ad hoc?
Handhaving van de vreemdelingenwetgeving wordt door de Koninklijke Mare-
chaussee permanent uitgevoerd.

Relatie met andere defensietahen
Met deze taak draagt de Koninklijke Marechaussee niet bij aan de andere hoofd-
taken van de krijgsmacht.

Juridische basis
De grensbewakingstaak is gebaseerd op de Politiewet, artikel 6.lf, waarin staat:

'de uitvoering van de bij of krachtens de Vreemdelingenwet (Staatsblad 1965, 40)

opgedragen taken, waaronder begrepen de bediening van de daartoe door de mints-
ter vanJustitie aangewezen doorlaatposten en het, voor zover in dat verband nood-

zakelijk, uitvoeren van de politietaah op en nabil deze doorlaatposten, alsmede het
verlenen van medewerking bij de aanhouding of voorgeleiding van een verdachte

of veroordeelde.'

In de Vreemdelingenwet (2000) staat in artikel 46:

'met het toezicht op de naleving en de uitvoering van de wettelijk voorschriften
met betrekking tot de grensbewaking zijn belast de ambtenaren van de Koninklijke
Marechaussee... (en) de bv besluit van Onze Minister; in overeenstemming met

onze Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie,
aangewezen ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a en

c, en tweede lid, van de Politiewet 1993.'

Het volgende artikel van de wet is de basis van het MT\': In artikel 47.3 staat: 'de
ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee oefenen het toezicht op vreemde-

lingen uit onder leiding van de bevelhebber van de Koninklijke Marechaussee.'
Dat de bevelhebber van de Koninklijke Marechaussee het toezicht op vreemde-

lingen moet inrichten naar de wensen van de minister vanJustitie staat in artikel
48.3:'Onze Minister kan aanwijzingen geven over de inrichting van werkproces-
sen en de bedrijfsvoering ( . . . )  (aan) de bevelhebber van de Koninklijke  mare-
chaussee, door tussenkomst van de Minister van Defensie. ,137

137 Vreemdelingenwet, Staatsblad, 2001, nr. 141
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In het aanvullende Vreemdelingenbesluit staat in artikel 4.2:

'bij ministeriele regeling worden de plaatsen aangewezen waar grensdoorlaatpos-
ten, al dan niet tijdelijh, zijn gevestigd (.. .) degrensdoorlaatposten worden bediend
door ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee. De in de politieregio Rotter-

dam-Rijnmond gelegen grensdoorlaatposten worden bediend door de ambtenaren
van het regionale politiekorps Rotterdam-Rijnmond.'

De rivierpolitie van het laatstgenoemde korps verzorgt in de Rotterdamse haven
,138de 'ambulante grensbewaking.

In het Besluit aanwijzing toezichthouders Zeevaartbemanningswet staat dat de
marechaussees die de grensbewaking uitvoeren ook belast zijn met het toezicht
op de naleving van de Zeevaartbemanningswet. Artikel 49 van deze wet vermeldt
dat naast ambtenaren van de scheepvaartinspectie anderen kunnen worden
aangewezen voor het toezicht op naleving van de wet. Naast de Koninklijke
Marechaussee zijn dit de Rivierpolitie van het regiopolitiekorps Rotterdam-Rijn-

139mond, de Waterpolitie van het KLPD en de douane.
In de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 staat in artikel 60 dat de

'commandant' van de Koninklijke Marechaussee werkzaamheden verricht voor
de AIVD en dat de minister van De fensie voor deze activiteiten ook andere mare-
chaussees mag aanwijzen. In artikel 62 staat dat laatstgenoemden alle gegevens
die voor de AIVD van belang kunnen zijn aan die dienst dienen door te geven.
Met het Besluit aanwijzing ambtenaren belast met grensbewaking werkzaamheden
ten behoeve van de Binnenlandse Veiligheidsdienst wordt het hoofd van de afdeling
van de Bijzondere Dienst van de Centrale Recherche van de Koninklijke Mare-
chaussee, die belast  is met grensbewaking, aangewezen om werkzaamheden  te
verrichten voor de BVD (de huidige AIVD).140 Dit besluit werd nog aangevuld
met de Aanwijzingsregeling bijzondere dienst Koninklijke Marechaussee. In artikel
1 van deze regeling staat dat voor de 'feitelijke uitvoering' van werkzaamheden
voor de AIVD de directeur Operatien, het hoofd van de Afdeling Operatien, het
personeel van de Bijzondere Dienst/Veiligheid, en het personeel van het obser-
vatieteam van de BSB zijn aangewezen.

141

Organisatie
De Koninklijke Marechaussee verzorgt de grensbewaking en het MTV vanuit bri-
gades die onder haar vier geografische districten ressorteren (zie paragraaf 2.6).

138 Vreemdelingenbesluit, Staatsblad, 2001, nr. 143. Zie ook Roos (1981, p. 306).
139 Besluit aanwijzing toezichthouders Zeevaartbemanningswet, Staatscourant, 21 augustus

2001, nr. 160.
140  Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Staatsblad, 2002, nr. 148. Besluit aanwijzing

ambtenaren belast met grensbewaking werkzaamheden ten behoeve van de Binnenlandse Vei-
ligheidsdienst, Staatsblad, 1989, nr. 47.

141  Aanwijzingsregeling bijzondere dienst Koninklijke Marechaussee, Staatscourant, 9 november
2001, nr.  218.
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Voor eerstgenoemde taak heeft het korps de beschikking over zeven patrouil-
levaartuigen, waarvan drie zeevaardig. Schiphol is de belangrijkste lokatie voor
uitvoering van grensbewaking. Voor de samenwerking met AlVD en MIVD is
op verschillende plaatsen de Bijzondere Dienst actief. Op drie aanmeldcentra
ondersteunt de Koninklijke Marechaussee de IND bij de asielprocedure: Zeve-
naar, Rijsbergen en Schiphol. Voor de grensbewaking worden ongeveer 1040
marechaussees ingezet en voor het MTV 650.142

Beslissing(en) voor een extra taah
De Koninklijke Marechaussee had gedurende de hele onderzoeksperiode grens-
bewaking als taak. Ze kreeg haar taken in het kader van handhaving van het
vreemdelingenrecht formeel in 1965 (de vermelding in de Vreemdelingenwet) en
in 1993 (het MTV).

3.5.4 Bijstand door de Koninklijke Marechaussee

In de inleiding op dit hoofdstuk werden de verschillen en overeenkomsten aan-

gegeven tussen de drie bijstandstaken van de krijgsmacht (bijzondere bijstand,
bijstand door de krijgsmacht en bijstand door de Koninklijke Marechaussee).
Deze paragraaf beschrij ft de bijstand door de Koninklijke Marechaussee. 143

Beschrijving van de taah
Gewone bijstand door de Koninklijke Marechaussee wordt geleverd in uiteen-

lopende omstandigheden en voor uiteenlopende doelen, zoals rellen, bewaking,
arrestaties, ontruimingen en controles van vreemdelingen. Soms gaat het om
honderden marechaussees, maar meestal om enkele of enkele tientallen. Naast
incidentele bijstand verleende de het korps twee decennia lang bijstand aan de

politiekorpsen van Amsterdam en Den Haag: de 'semi-permanente bijstand'. Op
Schiphol ondersteunde de Koninklijke Marechaussee sinds begin jaren zeventig
van de vorige eeuw lange periodes het Korps Rijkspolitie om vliegtuigmaat-
schappijen tegen aanslagen en kapingen te beschermen, en vlogen marechaus-
sees soms met bepaalde maatschappijen mee. Hoewel alle delen van de Konink-
lijke Marechaussee voor bijstand kunnen worden ingezet, zijn slechts e€n paar

organisatiedelen er expliciet voor bedoeld, namelijk pantserwagenpelotons en
mobiele eenheden (ME). De Koninklijke Marechaussee neemt langdurig deel in
specialistische (opsporings)teams van de civiele politie. Bovendien levert zij aan
de politiekorpsen in de grensgebieden teams voor bestrijding van de grensover-

schrijdende criminaliteit.

142 Koninklijke Marechaussee (2001). Muller e.a (2004, p. 350), vermelden 32% van 5
600 (1792). Koninklijke Marechaussee (2005, p. 14) stelt dat het 40%, dus 2240 is,
nog zonder recherche

143 Zie voor de bijstandstaak van de Koninklijke Marechaussee: Leupe (1981), Verhoeven

(1983), Kuys (1994), Messerschmidt (1999), Muller e.a. (2004) en de jaarverslagen van
de Koninklijke Marechaussee.
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Geweldsniveau
Wanneerde Koninklijke Marechaussee bijstandlevert magzij, onderciviel gezag,
dezelfde mate van geweld gebruiken als de civiele politie. Hoeveel geweldsuit-
oefening nodig is hangt af van de situatie waarin bijstand wordt geleverd. Voor
bijstand met ME of pantserwagens kan relatief veel geweld worden gebruikt.

Zichtbaarheid
De deelname van de Koninklijke Marechaussee in (opsporings)teams van de
civiele politie is voor de bevolking nauwelijks zichtbaar. Het meevliegen met
vliegtuigmaatschappijen gebeurde deels undercover. De andere activiteiten zijn
wel goed zichtbaar, zoals bijstand bij handhaving van de openbare orde (ME en
pantserwagens), de 'semi-permanente' bijstand in Amsterdam, Den Haag en op
Schiphol (beveiliging burgerluchtvaart).

Deelterrein van de binnenlandse veiligheid
De Koninklijke Marechaussee kan voor alle vier deelterreinen van de binnen-
landse veiligheid worden gevraagd bijstand te verlenen.

Permanent of ad hoc?
Bijstand door de Koninklijke Marechaussee vindt zowel ad hoc, maar wel vrij
frequent, als voor langere periodes aaneen plaats.

Relatie met andere defensietaken
Deze taak heeft geen waarde voor de andere hoofdtaken van de krijgsmacht,
want ze is volledig gericht op ondersteuning van de civiele autoriteiten. Overi-
gens traint de Koninklijke Marechaussee de andere krijgsmachtdelen voor'ME-
taken' in vredesoperaties,144 maar dit behoort tot de vredesoperatiestaak van de
Koninklijke Marechaussee.

Juridische basis

De bijstand van de Koninklijke Marechaussee wordt in de Politiewet vermeld en
in regelingen uitgewerkt.

De bijstand bij de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit staat in
de Politiewet, artikel 6. ld beschreven:

'de verlening van bijstand alsmede de samenwerhing met de politie krachtens deze
wet, daaronder begrepen de assistentieverleningaan de politie bij de bestrijding van
grensoverschrijdende criminaliteit. ,145

144 Bevaart e.a. (2000, p. 180) noemt de training van de Luchtmobiele Brigade van de
Koninklijke Landmacht voor de uitzending naar Bosnie. Zie ook: Alle Hens, januari 2003,
pp. 14 en 15, over de opleiding van mariniers.

145 Deze omschrijving is wat onduidelijk: is de bestrijding van de grensoverschrijdende
criminaliteit door de Koninklijke Marechaussee een vorm van gewone bijstand of is het
door het gebruik van de woorden 'samenwerking; en 'assistentie' een zelfstandige taak
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Artikel 10 Politiewet biedt ruime mogelijkheden voor bijstand door de Konink-
lijke Marechaussee:

'alle ambtenaren, belast met ecn politietaak, verlenen elkaar wederkerig de nodige
hulp cn betrachten bij voortdutingeen eendrachtigesamenwerking bij het uitvoeren
van die taah. Zij verlenen elI:aarzoveel mogelijh degevraagde medewerking.'

Op basis van artikel 10 (en 48) sluit de Koninklijke Marechaussee bijvoorbeeld
op districtsniveau convenanten voor betere samenwerking met de civiele regio-
nale politiekorpsen.

Artikel 38 van de Politiewet bevat de taken van het KLPD. Dit korps hee ft een

rampenidentificatieteam, waarin ook de Koninklijke Marechaussee deelneemt.
Het team is gebaseerd op artikel  10 en  12  van het Besluit beheer regionale politie-
ho,psen.140

Artikel 48 Politiewet bepaalt dat de minister van Binnenlandse Zaken of van
Justitie in overeenstemming met de minister van Defensie regels kan vaststel-
len over de samenwerking van de regionale politiekorpsen met de Koninklijke
Marechaussee. Deze regels staan in de Samenwerhingsregeling politie-Koninklijke
Marechaussee. Hierin wordt bepaald dat tussen een korpsbeheerder en de com-
mandant van de Koninklijke Marechaussee schriftelijke afspraken moeten wor-
den gemaakt met daarin in ieder geval genoemd het doel van de samenwerking,
de duur, de inzet van personeel, de additionele kosten en toebedeling daarvan,
en de wijze waarop de samenwerking kan of zal worden beeindigd. Deze afspra-
ken moeten ter kennis worden gebracht aan het betrokken gezag, de betrokken
korpsbeheerders en de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela-
ties, vanJustitie en van Defensie. De samenwerking is toegestaan als het bevoegd

gezag, de betrokken hoofdofficieren van justitie en de minister van Defensie,
hebben ingestemd.147

Deelname van de Koninklijke Marechaussee aan het landelijk infiltratieteam
(LIT) is gebaseerd op artikel 48 Politiewet en artikel 5 en 12 van het Besluit beheer

regionale politiehorpsen. Het LIT is conform de Regeling infiltratieteams aangewe-
zen voor ondersteuning van de Bijzondere Opsporingsdiensten, de Koninklijke
Marechaussee  en de buitenlandse opsporingsdiensten. In artikel  4.1  van  het
besluit staat dat de ministers van Justitie en van De fensie samen kunnen beslui-
ten tot het oprichten van een infiltratie-eenheid van de Koninklijke Marechaus-
see. In de toelichting staat dat opsporingsambtenaren van het korps op Schiphol
op aanwijzen van de officier van justitie 'steeds' infiltraties moeten kunnen uit-

van de Koninkliike Marechaussee? In Koninklijke Marechaussee (2001) wordt gespro-
ken van het 'taakveld assistentie, bijstand en samenwerking'. De verschillende hieronder
vallende activiteiten worden niet aan ten van de drie expliciet toebedeeld.

146 Regeling rampenidentificatieteam, Staatscourant, 31 maart 1994, nr. 64. Besluit beheer

regionale politiehorpsen, Staatsblad, 1994, nr 224.
147  Samenwerkingsregeling politie-Koninklijke Marechaussee, Staatscourant, 2001, nr. 80.
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voeren. De Koninklijke Marechaussee vervult daar immers ook de recherche- en
opsporingsfunctie.

148

De samenwerking tussen de Koninklijke Marechaussee en de Dienst Bij-
zondere Recherchezaken van het KLPD is eveneens gebaseerd op artikel 48 van
de Politiewet. De Samenwerhingsregeling bestrijding terroristische misdrijven belast
deze dienst met 'landelijke werkzaamheden ten aanzien van de voorkoming en
de opsporing van terronstische misdrijven, waaronder begrepen informatieve
en assistentieverlenende werkzaamheden'. In de regeling staat dat de districts-
commandant van de Koninklijke Marechaussee net als de korpschefs van de
civiele politie door deze dienst wordt geadviseerd. Op zijn beurt verschaft de
districtscommandant aan deze dienst de relevante informatie. Bij dreigingen
van terroristische misdrijven maken zij samen plannen hoe dit te voorkomen,
en na het plegen van een dergelijk misdrij f werken zij zonodig samen aan de
opsporing.

149

Artikel 48 (en 46) is ook de basis voor de samenwerking tussen de criminele
inlichtingendiensten van de civiele politie en de Koninklijke Marechaussee. De
samenwerking staat beschreven in de Regeling criminele inlichtingen eenheden. 150

Artikel 58 Politiewet behandelt de bijstand door de Koninklijke Marechaus-
see in het algemeen:

'In bijzondere gevallen han bijstand worden verleend door de Koninkluke Mare-
chaussee. Onze Minister van Binnenlandse Zahen, indien het betreft bijstand ter
handhaving van de openbare orde, onderscheidenlijk Onze Minister van Justitie,
indien het betreft bijstand voor strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde dan
wel  voor het verrichten van taken ten dienste van  de justitic,  bepaait, na overleg
met Onze Minister van Defensie, of bijstand wordt verleend. Indien bijstand moet
worden verleend, bepaalt Onze Minister van Binnenlandse Zaken onderscheiden-
lijk Onze Minister vanJustitie in overeenstemming met Onze Minister van Defensie
op welke wijze de bijstand wordt verleend.'

De beschikkingen waarmee de semi-permanente bijstand van de Koninklijke
Marechaussee werd mogelijk gemaakt, werden gebaseerd op artikel 58 (en voor
de wijziging in 1993 artikel 50) Politiewet. 151 Deze bijstand moet als deel van de
bijstandstaak van de Koninklijke Marechaussee worden beschouwd (zie para-
graaf 3.1).

148 Beduit beheer regionale politiehorpsen, Staatsblad, 1994, nr. 224. Regeling infiltratieteams,
Staatscourant,  11 januari 2000, nr.  7.

149 Samenwerkingsregeling bestrijding ten·oristische misdrijven, Staatscourant, 29 juli 1994,
nn 143.

150  Regeling criminele inlichtingen eenheden, Staatscourant, 12 oktober 2000, nr. 198.
151 De bijstand  werd ook gebaseerd op artikel   141  en/of 146 Wetboek  van  Strafvordering

en/of artikel 47 Polittewet. De juridische grondslag is altijd omstreden geweest, vooral
gezien het structurele karakter van de bijstand. Zie bijvoorbeeld: Perrick (1980), Roos
(1981), Crince le Roy in Van Dijk (1982), Verhoeven (1983), Hendriksen en Van der
Staay (1984) en Hummel (1988).
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De Regeling opsporingsbijstand Koninklijke marechaussee is gebaseerd op
artikel 58 Politiewet en luidt:

'In de bvzonderegevallen als bedoeldin artikel 58, eerste lid, van de Politiewet 1993
wordt doorde ollicieren, onderofficieren en de door de Minister vanjustitie, in over-
eenstemming met de Minister van Defensie aange·wezen militairen van de Konink-

lijke Marechaussee bijstand verleend aan de politie voor het gezamenlijk optreden
met de politie ter opsporing van strajbare feiten. De procureur-generaal heeft het
mandaat, in overeenstemming met de commandant van het Wapen der Koninklijhe
Marechaussee, daartoe personen als bedoeld in het eerste lid aan te wijzen. In de

gevallen (. ..) worden niet meer dan drie van de in artihel 1 genoemde militairen
aangewezen, steeds voor de duur van een met name genoemd onderzoek. Van elke

aanwijzing op grond van deze beschikking stelt de procureur-generaal, de Minister
vanJustitie onverwijld in kennis. De commandant van het Wapen der Koninklijke
Marechaussee stelt de Minister van Defensie van elke aanwijzing onverwijld in
kennis. In afwijking van het bepaalde C..) hunnen meer dan dne C..) militairen
aangewezen worden indien daartoe voorajkaande toestemming is gegeven door de
Minister van Justitie in overeenstemming met de Minister van Defensie. >152

Organisatie
Elk deel van de Koninklijke Marechaussee kan voor bijstand worden ingezet Cnet
zoals elk ander deel van de krijgsmacht, zie paragraaf 3.4.6).153 Voor de hele bij-
standstaak zet de Koninklijke Marechaussee ongeveer 80 personen in. 154 Boven-
dien vormen de ongeveer negen honderd reservisten van de Koninklijke Mare-
chaussee een extra reservoir voor de ondersteuning bij calamiteiten of verhoogde
dreiging. 155 Een drietal organisatiedelen van de Koninklijke Marechaussee is ech-
ter speciaal ingericht om bijstand aan de civiele autoriteit€n te verlenen.

De ME en de pantserwagenpelotons kunnen worden ingezet voor bijstand
aan de politie bij de handhaving van de openbare orde. Dit kan tegelijk met het
optreden van de BBE. Ze kunnen ook voor andere taken van de Koninklijke
Marechaussee worden ingezet, bijvoorbeeld de politietaken op burgerlucht-
havens en voor Defensie, maar dan is geen sprake van bijstand. De ME bestaat
uit drie eskadrons commandogroepen, achtenhalf peloton en een aanhoudings-
eenheid. Deelname aan de ME is een neventaak voor de betreffende marechaus-
sees. Vier pantserwagenpelotons kunnen worden ingezet ter ondersteuning van
de ME. Het pantserwagenpeloton van de Koninklijke Marechaussee bestaat uit
ongeveer honderd militairen. 156

152  Regeling opsporingsbijstand Koninklvke marechaussee, Staatscourant, 1994, nr. 70.
153 In de praktijk zullen bepaalde delen uiteraard geen bijstand verlenen, zoals staven en

ondersteunende diensten.
154 Koninklijke Marechaussee (2001).Muller e.a. (2004, p. 350), vermelden 11% van 5600

(616) voor assistentieverlening, samenwerking en bijstand samen.
155  Brief van de ministers van Defensie en van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer,

22 april 2005.
156 Timmer (2005, p. 470).
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De bijstand ter bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit vindt plaats
vanuit een aantal brigades in de grensgebieden. In totaal gaat het om dertien
teams van enkele marechaussees.

De Koninklijke Marechaussee levert eveneens bijstand door deelname aan
civiele opsporings-, recherche- en identificatieteams, Op recherchegebied
gebeurt dat bij de DNR en bij de rijksrecherche. Bij deze vorm van samenwer-
king zijn ongeveer 35 marechaussees betrokken.

Beslissing(en) voor een extra taak
De bijstandstaak van de Koninklijke Marechaussee heeft de hele onderzoeks-
periode bestaan. 157 In die periode werd veel, en in enkele gevallen zelfs vele jaren
lang, bijstand verleend en werden diverse samenwerkingsrelaties aangegaan en
beeindigd. De bijstandstaak werd in die tijd per wet slechts een keer uitgebreid.
Dit gebeurde in 1993 toen de assistentieverleningbij de bestrijdingvan de grens-
overschrijdende criminaliteit er als taak bijkwam.

3.5.5   Politietaak op burgerluchtvaartterreinen

Beschrijving van de taak
De Koninklijke Marechaussee vervult de politiefunctie niet alleen op militaire,
maar ook op burgerluchtvaartterreinen. De belangrijkste lokatie is Schiphol. De
taak omvat terreurbestrijding, opsporing, verkeersdiensten, naleving bijzondere
wetten, bestrijding van veel voorkomende criminaliteit, handhaving van de open-
bare orde en hulpverlening. Deze laatste twee vallen onder het gezag van de bur-

gemeester van de gemeente waar de luchthaven zich bevindt. In feite komen deze
werkzaamheden van de Koninklijke Marechaussee overeen met de taak die door
de civiele politie op willekeurige plaatsen in Nederland wordt uitgeoefend. Wel
ligt op Schiphol een zwaar accent op de beveiliging van luchtvaartmaatschappijen
tegen aanslagen en gijzelingen. De Koninklijke Marechaussee is er dan ook met
pantserwagens en (semi-)automatische vuurwapens aanwezig.

Op Schiphol heeft de recherche van de Koninklijke Marechaussee een geza-
menlijk team met de douane, en een samenwerkingsverband met de douane en
de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst.

Naast de politietaak is de Koninklijke Marechaussee op de burgerluchtha-
vens aanwezig voor de grenscontrole. Dit gebeurt in het kader van de vreemde-
lingenwetgeving (zie paragraaf 3.5.3).

158

157   Het Politiebesluit 1945 valtbuiten de hier onderzochte periode (zie paragraaf 1.3) Daarin
werd bepaald dat de Rijkspolitie het eerste bijstandsverlenende orgaan zou worden,
daarna de Koninklijke Marechaussee, tot slot de rest van de krijgsmacht.

158 Zie voor de (voor)geschiedenis van deze taak: Klerks (1989), Hovy (1993), Elferink
(1996), Kavelaars (1996), Kruyer (2002) en de jaarverslagen van de Koninklijke Mare-
chaussee.
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Geweldsniveau
De Koninklijke Marechaussee mag voor de uitoefening van de politietaak op
de luchthavens net zoveel geweld gebruiken als de civiele politie in de rest van
Nederland. Voor de beveiliging van de vliegvelden tegen (terroristische) acties
beschikt het korps over zwaardere wapens en materieel dan gewone delen van de
civiele politie. De permanente en zichtbare aanwezigheid van zwaar bewapende
eenheden maakt dat deze taak een hoog geweldsniveau heeft.

Zichtbaarheid
Doordat een groot aantal Nederlanders jaarlijks Schiphol bezoekt, is de uitvoe-
ring van deze taak door de Koninklijke Marechaussee voor het grote publiek
goed zichtbaar. Vermoedelijk zullen echter weinig bezoekers stilstaan bij het
verschil tussen de algemene politieactiviteiten, de beveiliging van de burger-
luchtvaart en de door het korps uitgevoerde grensbewaking.

Deelterrein van de binnenlandse veiligheid

De politietaak op burgerluchtvaartterreinen draagt bij aan alle delen van de bin-
nenlandse veiligheid: strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, openbare
orde, taken ten dienste van justitie en hulpverlening.

Permanent Of ad hoc?
De politietaak op burgerluchtvaartterreinen wordt permanent uitgevoerd.

Relatie met andere defensietaken
Met deze taak draagt de Koninklijke Marechaussee niet bij aan de andere hoofd-
taken van de krijgsmacht. Op civiel-militaire vliegvelden is het korps niet in twee
of drie gescheiden eenheden georganiseerd, maar voert ze, naast de grensbewa-
king, de politietaak op burgerluchtvaartterreinen en voor Defensie tegelijkertijd
uit. Bij militair personen- en goederenvervoer via de burgerluchtvaartterreinen
is het wel gemakkelijk dat de Koninklijke Marechaussee op deze vliegvelden de
politie is. Dit vervoer hoort bij de oorlogs- of vredesoperatiestaak.  Ook voor de
binnenlandse veiligheidstaak maakt de krijgsmacht overigens af en toe gebruik
van (militaire) vliegvelden, bijvoorbeeld voor luchttransport van de BBE.

Juridische basis
De juridische basis van de politietaak op burgerluchtvaartterreinen is te vinden
in de Politiewet, artikel 6. lc:

'De uitvoering van de politietaak op de luchthaven Schiphol en op andere door

de ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en van Defensie aangewezen
luchtvaartterreinen.' Well:e andere luchtvaartterreinen zOn aangewezen staat  m
de Regeling aanwijzing overige luchtvaartterreinen politietaah Marechaussee. Rot-

159terdam, Eelde, Maastricht, Eindhoven en Twente.

159 Regeling aanwijzing overige luchtvaartterreinen politietaak Marechaussee, Staatscourant,
1994, nr. 70.
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Organisatie
De Koninklijke Marechaussee voert deze politietaak uit vanaf posten op de hier-
boven genoemde vliegvelden. De posten ressorteren onder het District Lucht-
vaart. Bij deze taak zijn circa 350 marechaussees betrokken (180 beveiliging
burgerluchtvaart en 170 algemene politietaak).

160

Beslissing(en) voor een extra taah
De Koninklijke Marechaussee kreeg de politietaak op burgerluchtvaartterreinen
in 1993 door de nieuwe Politiewet. Het korps nam de taak over van de Dienst
Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie.

3.5.6 Opsporing
De Koninklijke Marechaussee verricht in vier van de vij f in deze paragraaf behan-
delde taken (niet bij de bijstand) ook opsporingsactiviteiten.161 De bevoegdheid
hiervoor is gebaseerd op het Wetboek van Strajvordering en verder vastgelegd in
regelingen en beschikkingen.

162

Zowel bij de brigades, op de districtsstaven als op centraal niveau worden
rechercheonderzoeken uitgevoerd. Op centraal niveau gebeurt dit door de Cen-
trale Justitiele Dienst  (CJD).   De CJD verleent steun   aan de brigades bij grotere
rechercheonderzoeken en verricht zelf onderzoeken met een specialistisch karak-
ten De CJD werkt nauw samen met de Dienst Nationale Recherche (DNR) Van het
KLPD en heeft een tiental specialisaties: fraude, financiele onderzoeken, drugs,
migratie, technische recherche, falsificaten, wapens en munitie, misdaad- en
vreemdelingenanalyses, milieu en criminaliteitspreventie. Bij de Koninklijke Mare-
chaussee zijn ongeveer 350 medewerkers werkzaam in recherchefuncties. 163

160 Koninklijke Marechaussee (2001). Muller e.a. (2004, p. 350), vermelden 3% van 5
600 (168) voorde politietaken op burgerluchtvaamerreinen. Koninklijke Marechaussee

(2005, p. 14) stelt dat het 4%. dus 224 is, nog zonder recherche en beveiliging van de
burgerluchtvaart

161  Zie voor de geschiedenis van de opsporingsfunctie: Van Ek (1973), Perrick's deel 6
(1980), Hendrix (1990), Wesselius (1993), Ons Wapen (1996), Blaauwendraat (1996),
Bakker e.a. (1998), Fortuin e.a. (1998), Messerschmidt (1999), Bos (2000) en de jaar-
verslagen van de Koninklijke Marechaussee.

162  Zie het Wed,oek van Strafvordering artikel 126,141,142,146,154 en 556, en het Samen-

werkingsbesluit bijzondereopsporingsbevoegdheden, Regeling infiltratieteams, Aanwijzingsbe-
schikking opsporingsambtenaren Koninklijke Marechaussee, Ambtsinstructie voor de politie,
de Koninklijke Marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar, Besluit buitengewoon

opsporingsambtenaar. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar an=estantenbewakers/-
verzorgers Koninklijke Marechaussee, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar KMCGS,
Aanwijzingsbeschikking hulpo#icieren van justitie, Besluit Administratiefrechtelijke Handha-
ving ('Wet Mulder') en het Transactiebesluit. Bij bijstandverlening heeft de Koninklijke
Marechaussee geen opsporingsbevoegdheid, tenzij zij bijstand verleent in het kader van
strafrechtelijke handhaving.

163 Koninklijke Marechaussee (2001). Koninklijke Marechaussee (2005, p. 14) stelt dat het
samen met de civiele vredes- en internationale taken 2396, dus 1 288 is en dat deze twee

niet ziJn te splitsen
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3.5.7 Persoonsbeveiliging, arrestatie en observatie

Binnen de al beschreven taken van de Koninklijke Marechaussee vallen per-
soonsbeveiliging, arrestaties en observatieactiviteiten. Voor deze taken bestaat
binnen het korps een speciale eenheid: de BSB.

De BSB werd in 1975 opgericht, mede naar aanleiding van de acties die Zuid-
Molukkers op verschillende plaatsen in Nederland uitvoerden. Zij werd volgens
Timmer (2005) in 1976 met 24 man operationeel om te kunnen optreden tegen
'(internationaal) terrorisme en gewapende criminaliteit' Inmiddels bestaat de
BSB Uit tweehonderd marechaussees. Ze verzorgt persoonsbeveiliging, is obser-
vatieteam en AOE, en verricht 'bijzondere opdrachten' voor de ministers van
Justitie, Binnenlandse Zaken en Defensie.164 Ze werkt over het hele land, maar
binnen het taakveld van de Koninklijke Marechaussee. De thuisbasis is Soester-
berg. De BSB wordt net als de AOE's van de civiele politie ingezet in opdracht
van de hoofdofficier van Justitie. Daarnaast kan de minister van Justitie, op
basis van artikel 6.3 van de Politiewet, opdracht geven de BSB in te zetten voor
de strafrechtelijke handhaving en de beveiliging van de burgerluchtvaart tegen
'terroristische' acties. Hierbij hebben de BBE's echter het primaat. Verder wordt
de BSB door de Koninklijke Marechaussee ingezet voor buitenlandse operaties
in het kader van de crisisbeheersingstaak van Defensie. 165

3.6    Kenmerken van de binnenlandse veiligheidstaken van de krijgs-
rnacht

In de twee voorgaande paragrafen werden de binnenlandse veiligheidstaken
van de krijgsmacht uitvoerig beschreven. Daarbij kwamen steeds de volgende
punten aan de orde:
•   de inhoud van het werk;
•    het geweldsniveau;
•   de zichtbaarheid voor de bevolking;
•   het deelterrein van de binnenlandse veiligheid;
•    het permanente of ad hoc karakter van de uitvoering;
•    of de taak ook aan andere taken van de krijgsmacht bijdraagt;
•    de juridische basis;
•    de organisatie van de uitvoering van de taak;
•     de beslissingen om de taak aan te passen.

Op basis van deze beschrijvingen kunnen conclusies worden getrokken. De
taken kunnen op elk van de punten worden vergeleken. Daarmee kan het twee-
de deel van deelvraag drie van dit onderzoek worden beantwoord: wat kenmerkt
de bijdrage van de krijgsmacht aan de binnenlandse veiligheid?

Tabel 3.3 geeft een overzicht van taken en kenmerken (zie pagina 86).

164 Het observatieteam van de BSB verricht werkzaamheden voor de AlVD, zoals staat in de
Aanwijzingsregeling bijzondere dienst Koninkluke Marechaussee. Zie paragraaf 3.4.3.

165  Zie voor de BSB Timmer e.a. (1996), Van Loon (1998), Timmer (2005, pp. 349-353).
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Tabel 3.3   Over:icht kenmerken binnenlandse verligheidstaken

Defensie- Deel- Wettelijke PermanenU Defensie- Beslissing
deel terrein basis ad hoc taak

Verzamelen CO            S               Wet op permanent (1,2),3     -

en delen van de inlich-
inlichtingen tingen- en

veiligheids-
diensten

Brandbestnj- KM,  KL, H Wet ad hoc (1,2),3     -

ding KLu rampen
en zware

ongevallen

Bewaking KM, KL, S (Rijks) permanent (1,2),3     -

KLu besluit

Explosieven- KM, 1<L, 5,0 Politiewet permanent 1,2,3 civiele terreinen

opruiming 1<Lu 1970, IED's 1976

Bijzondere KM, KL, S, C) Politiewet ad hoc 1,2,3 instelling 1972/3

bustand KMar

Bijstand knjgs-    KM, KL,       5,0, J, H Politie- ad hoc 1,2,3 oprichting Natio-
macht KLu wet, Wet nale Reserve 1948

rampen
en zware

ongevallen

Beveiliging KMar S Politiewet permanent (1,2), 3 De Nederlandsche

Bank 1954, minis-
ter-president  1993

Handhaving KMar 5,0,J, H Politiewet, permanent 3 Vreemdelingenwet

vreemdelingen- Vreemde- 1967, Mobiel Toe-

wetgeving lingenwet zicht Vreemdelin-

gen 1993

Politietaak voor KMar S, O,J, H Politiewet permanent (1,2),3 internationale

Defensie hoofdkwartieren
1967, familie van
buitenlandse mili-
tairen  1983

Bijstand KMar          S, 0,J, H Politiewet permanent 3 grensoverschnJ-
rnarechaussee dende criminaliteit

1993

Politietaak bur-    KMar            5,0, J, H Politiewet pernianent 3 taaktoedeling  1993

gerluchtvaart-
terreinen

Deelterrein  S = strafrechtelijke handhaving rechtsorde. 0 = handhaving openbare orde, J = taken ten
dienste van Justitie, H = hulpverlening.

Defensiedeel KM = Koninklijke Marine, KL = Koninklilke Landmacht, KLu = Koninklijke Luchtmacht,
KMar = Koninklijke Marechaussee, CO = Centrale Organisatie.
Defensietaken   1 = oorlogstaak, 2 = vredesoperaties, 3 = nationale en Koninkrijkstaak (inclusief binnen-
landse veiligheidstaak; (.) = enkeI indirecte bildrage/instandhouding krijgsmacht.
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Allereerst kan worden geconcludeerd dat de krijgsmacht een grote varieteit aan
binnenlandse veiligheidstaken uitvoert. Ze is niet alleen de strategische reserve

van de civiele autoriteiten in geval van nood, ze voert ook continue binnenlandse
veiligheidstaken uit. Ze is over heel Nederland en met vele verschillende spe-
cialiteiten voor de binnenlandse veiligheid actief. Sommige taken zijn voor het
grote publiek goed zichtbaar, zoals bijstand, bijzondere bijstand, explosieven-
opruiming, grensbewaking en de politietaken op Schiphol. Andere taken zijn
voor publiek veel minder zichtbaar, zoals inlichtingenactiviteiten, bewaking,
beveiliging en de politietaak voor de krijgsmacht. De krijgsmacht kan voor som-
mige veiligheidstaken een hoge mate van geweld gebruiken, gevaarlijke stof-
fen, zoals explosieven, aanwenden of met veel (natuur)geweld geconfronteerd
worden, zoals bij rampen en branden. Van een hoge mate van geweld is sprake
bij bijstand, bijzondere bijstand, brandbestrijding, explosievenopruiming en
de bewaking van de burgerluchtvaart. Bij andere taken wordt geen, zelden of
slechts licht geweld gebruikt, zoals bij inlichtingenactiviteiten, bewaking, bevei-
liging en de handhaving van de vreemdelingenwetgeving.

De tweede conclusie is dat de krijgsmacht aan alle deelterreinen van de bin-
nenlandse veiligheid bijdraagt. Tien van de elf taken dragen bij aan de strafrech-
telijke handhaving van de rechtsorde, zeven aan de openbare orde handhaving,
zes aan taken ten dienste van Justitie, en vijf aan hulpverlening. De krijgsmacht
draagt in deze cijfermatige benadering dus het meest bij aan de strafrechtelijke
handhaving, op enige afstand gevolgd door de andere drie deelterreinen. Van-
uit dit perspectief is duidelijk dat de Koninklijke Marechaussee een bijzondere
bijdrage aan de binnenlandse veiligheid levert: ze vervult de meeste allround
binnenlandse veiligheidstaken. Van haar taken is alleen de beveiliging slechts
op strafrechtelijke handhaving gericht, de andere taken dragen aan alle vier de
deelterreinen  van de binnenlandse veiligheid  bij. Deze allround taakuitvoering
van de Koninklijke Marechaussee bevestigt en illustreert wederom haar bijzon-
dere positie, vooral ook als het vergeleken wordt met de bijstand door andere
delen van de krijgsmacht: hiervan draagt slechts ten taak bij aan alle vier de
deelterreinen.

Ten derde kan worden geconcludeerd dat de krijgsmacht overwegend per-
manent aan de binnenlandse veiligheid bijdraagt. Slechts dr"ie van de elf taken
worden ad hoc uitgevoerd (bijstand krijgsmacht, bijzondere bijstand en brand-
bestrijding). De taken die alleen door de Koninklijke Marechaussee worden
uitgevoerd zijn alle permanent van karakter, terwijl de taken die in hoofdzaak
door de andere delen van de krijgsmacht worden uitgevoerd voor de helft ad
hoc en voor de andere helft permanent van karakter zijn. Ook hier blijkt weer
de bijzondere positie van de Koninklijke Marechaussee.

De vierde conclusie die kan worden getrokken is dat een groot deel van de
binnenlandse veiligheidstaak van de krijgsmacht verweven is met de andere
twee defensietaken (oorlogsvoering en crisisbeheersingsoperaties). Drie van de
elf binnenlandse veiligheidstaken dragen alleen bij aan de derde defensietaak
(handhaving vreemdelingenwetgeving, bijstand Koninklijke Marechaussee en

politietaak burgerluchtvaartterreinen). Vijf dragen indirect bij aan de andere
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twee taken (inlichtingen, brandbestrijding, bewaking Defensieterreinen, bevei-

liging Defensieterreinen en de politietaak voor Defensie) en drie dragen direct
bij aan alle drie de hoofdtaken van de krijgsmacht (explosievenopruiming, bij-
zondere bijstand en bijstand krijgsmacht). Het zijn vooral de binnenlandse vei-
ligheidstaken die de Koninklijke Marechaussee alleen uitvoert die los staan van
de andere twee taken van de krijgsmacht (handhavingvreemdelingenwetgeving,
bijstand door de Koninklijke Marechaussee en politietaak burgerluchtvaart-
terreinen). Wederom moet worden geconcludeerd dat dit de bijzondere positie
van de Koninklijke Marechaussee illustreert en bevestigt.

Ten vij fde kan worden geconcludeerd dat alle taken een juridische basis heb-
ben. De bijdrage van de krijgsmacht aan de binnenlandse veiligheid is geheel
gebaseerd op wet- en regelgeving. Deze juridische basis is democratisch tot stand

gekomen en controleerbaar. Alleen de bewaking van Defensieterreinen is niet op
een wet in formele zin gebaseerd, maar slechts op een (rijks)besluit. Het verbaast
niet dat voor de binnenlandse veiligheidstaken de Politiewet de belangrijkste
basis is.In paragraaf 3.2 werd immers al gesteld dat de 'binnenlandse veilig-
heidstaak grotendeels gelijk te stellen is aan de 'politiefunctie'. Acht van de elf
taken zijn op de Politiewet gebaseerd, twee op de Wet rampen en zware ongevallen,

ten op de Wet op de inlichtingen en Veiligheidsdiensten, en ten op de Vreemdelin-

genwet.
De zesde conclusie is dat de Koninklijke Marechaussee het grootste aan-

tal van de binnenlandse veiligheidstaken van de krijgsmacht uitvoert, gevolgd
door de Koninklijke Marine en de Koninklijke Landmacht. In totaal vervult de
krijgsmacht elf binnenlandse veiligheidstaken. Vijf daarvan worden enkel door
de Koninklijke Marechaussee uitgevoerd, terwijl zij aan een zesde, de bijzondere
bijstand, bijdraagt. De Koninklijke Marine en de Koninklijke Landmacht dragen
bij aan totaal zes taken, de Koninklijke Luchtmacht aan vij f en de CO aan slechts
ten. Dit bevestigt en illustreert wederom de bijzondere positie van de Konink-
lijke Marechaussee binnen de krijgsmacht en haar belang voor de binnenlandse
veiligheid als geheel.

De zevende conclusie: veel verschillende organisaties binnen Defensie voe-
ren binnenlandse veiligheidstaken uit. Analoog aan het in de algemene inlei-
ding genoemde Nederlandse 'veiligheidscomplex', is binnen Defensie sprake
van een 'binnenlands veiligheidscomplex'. De Koninklijke Marechaussee voert
een groot deel van de binnenlandse veiligheidstaken uit, maar heeft daarvoor
veel verschillende, gespecialiseerde onderdelen. Voor bewaking van Defensieter-
reinen, brandbestrijding, bijstand en explosievenopruiming hebben de Konink-
lijke Marine, de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht alle drie
eigen organisatiedelen. De bij de uitvoenng van de binnenlandse veiligheidsta-
ken betrokken organisaties varieren sterk in omvang.

De achtste conclusie luidt dat niet precies is vast te stellen hoeveel militairen
aan de binnenlandse veiligheid bijdragen. Een aantal organisaties binnen de
krijgsmacht is enkel voor de binnenlandse veiligheid actief. Hun personeelsaan-
tallen zijn bekend. Veel organisaties dragen echter aan meer dan ten defensie-
taak bij, waarbij niet is vast te stellen hoeveel militairen welke taak uitvoeren.
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Complicerend is ook dat een deel van de binnenlandse veiligheidstaken ad hoc
en met elke keer andere aantallen militairen worden uitgevoerd (explosieven-
opruiming, bijzondere bijstand, bijstand door de krijgsmacht, bijstand door de
Koninklijke Marechaussee).

Ten negende kan worden geconcludeerd dat de binnenlandse veiligheids-
taak van de krijgsmacht gedurende de onderzoeksperiode vanuit perspectief
van formele taaktoedeling vrij stabiel was. Acht van de elf taken hebben de hele
onderzoeksperiode bestaan. Alleen de bijzondere bijstand, de explosievenoprui-
ming in civiele gebieden en de politietaak op burgerluchtvaartterreinen werden
als nieuwe, extra taak aan de krijgsmacht toebedeeld. Van de andere taken zijn
er drie niet significant uitgebreid of beperkt: bewaking, brandbestrijding en
verzamelen en delen van inlichtingen. Bijstand door de krijgsmacht, beveiliging,
bijstand door de Koninklijke Marechaussee en de politietaak voor de krijgs-
macht werden slechts beperkt aangepast. Alleen de bijdrage van de Koninklijke
Marechaussee aan de handhaving van het vreemdelingenrecht werd met de toe-
deling van de MTV-taak significant aangepast.

Een tiende conclusie is dat in bepaalde delen van de onderzoeksperiode uit-
zonderlijk veel nieuwe binnenlandse veiligheidstaken aan de krijgsmacht werden
gegeven. In de onderzoeksperiode werd twaalf maal een beslissing genomen om
een binnenlandse veiligheidstaak aan de krijgsmacht te geven (de beslissingen
staan opgesomd in paragraaf 3.8). In de jaren zeventig van de vorige eeuw waren
dat de ruiming van conventionele explosieven en IED's, en de oprichting van de
militaire BBE's. In het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw werden
het MTV, de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, de beveiliging
van de minister-president en de politietaak op burgerluchtvaartterreinen taken
van Defensie. Deze laatste groep binnenlandse veiligheidstaken werd overigens
aan de Koninklijke Marechaussee gegeven.

3.7   Verklaringen voor taaktoedeling

In de voorgaande paragrafen staat welke binnenlandse veiligheidstaken de krijgs-
macht anno 2006 heeft. Maar waarom kreeg zij deze taken? In deze paragraaf
wordt geprobeerd om deze vraag op basis van de literatuur te beantwoorden
(deelvraag vier). Zijn er geschriften die het bestaan van deze taak verklaren? En,
als hieruit geen afdoende verklaring naar voren komt, welke verklaringen biedt
de literatuur voor tijdens de onderzoeksperiode genomen beslissingen om de
krijgsmacht extra binnenlandse veiligheidstaken te geven?

3.7.1    Verhlaringen uit algemene literatuur

Waarom heeft de krijgsmacht naast haar oorlogs- en vredestaak eveneens een
binnenlandse veiligheidstaak? In hoeverre biedt de literatuur een algemene ver-
klaring voor de rol die zij hierin speelt?
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Ten eerste, Fijnaut (1979) vergelijkt de ontwikkeling van politieapparaten in
periodes van (dreigende) wisseling van politieke regimes met hun ontwikkeling
in tijden van politieke rust of een stabiele machtsverdeling. Hij concludeert:

'in periodes van (dreigende) regimewisseling vonden in het algemeen meer ingrij-
pende reorganisaties van het politiebestel plaats dan in de tussenliggende periodes,

sterker nog, juist in de eerstgenoemde periodes werden reorganisaties doorgevoerd,
die in de tussenliggende periodes niet mogelijk bleken te zijn.  (...) (Zo, MdW) kon

het politieapparaat in de diverse West-Europese staten sinds  1948 enkel en alleen

onder invloed van (dreigende) regimewisselingen uitgroeien van een betrekkelijk
gedecentraliseerd, vrijwel ongedi#erentieerd, nogal burgerlijh, plaatseluk verdeeld,

afwezig" politieapparaat naar een zeergecentraliseerd, in de bestrijding van poli-
tieke oppositie gespecialiseerd, sterk gemilitariseerd, in hoge mate geunificeerd en
mobiel, permanent en overal aanwezig apparaat.'

Fijnaut brengt wel een nuance aan:

'dat de reorganisaties in tussenliggende periodes in dezelfde lijn liggen als de reor-

ganisaties gedurende periodes van regimewisseling, maar in het algemeen minder

vergaand waren en meer tijd in beslag namen dan in de periodes van (dreigende)
regimewisseling. Men zou hunnen zeggen dat zij de geleidelijke overgang vormen

tussen de snellefasen'
166

Volgens Fijnaut worden dus in periodes van (dreigende) regimewisselingen
de meest vergaande en snelste beslissingen genomen over aanpassing van het
politiebestel. Deze aanpassingen kunnen inhouden dat aan de krijgsmacht een
grotere rol wordt gegeven. Hij geeft echter niet duidelijk aan wat de relatie is tus-

sen inschakeling van de krijgsmacht en (dreigende) regimewisseling. Zo noemt

Fijnaut militarisering als een van de ontwikkelingen, naast centralisatie, specia-
lisatie, unificatie, vergroting van de mobiliteit, permanente beschikbaarheid en
aanwezigheid. Hij geeft niet aan of militarisering gebeurt door de krijgsmacht
politietaken te geven of door civiele politieorganisaties meer militair in te rich-
ten. Bovendien wordt niet aangegeven hoe in tijden van (dreigende) regime-
wisseling voor de toedeling van veiligheidstaken afwegingen worden gemaakt
tussen militaire en civiele organisaties. Hoewel Fijnaut geen verklaring geeft voor
de rol die de krijgsmacht speelt in de binnenlandse veiligheid, is het interessant
te bezien o f een (dreigende) regimewisseling een rol speelt in de beslissingen om
binnenlandse taken aan de krijgsmacht te geven.

Van Reenen (1985) onderscheidt marginale aanpassingen van het politie-
bestel, bestelwijzigingen en revolutionaire bestelsconstructies. Hij omschrijft
deze drie als volgt:

166 Fijnaut (1979, pp. 1101 en 1102).
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de marginale aanpassing maaht decl uit van de normale dynamiek binnen de
bestaande politieke en bestuurlijke orde. 6 ..) De revolutionaire bestelconstructie
vindt plaats wanneer€reen radicale a®raah van debestaandepolitieke en bestuu,-
lijke ordening plaatsvindt en een nieuwe ordening wordt opgebouwd met , adicale

nieuwe eisen aan de politie.  (. . .) 'Oude' elcmenten blijven herkenbaar vanwege
de noodzakelijke expertise, mankracht, hulpmiddelen en organisatiewijzen uit het
oude bestel over te nemen, ter handhaving van een minimum aan ejfectiviteit
C . .) Tussen de revolutionaire bestelopbouw en de marginale aanpassing ligt de
bestelswijziging. Er ts sprake van deinstitutionalisering, die de mogelijhhcid geeft

van politieke en bestuurlijke veranderingen en daarmee van veranderingen in het
politiebestel, zonderdateen totaal nieuwe samenleving wordtgebouwd. De bestels-
wijziging is een compromts tussen oud en nieuw.'

In de schematische weergave van een bestelswijziging geeft Van Reenen aan
dat hierbij sprake is van bestaande concepten en problemen, nieuwe eisen en
eventueel crisisaanpassingen.

167

De classificatie van Van Reenen kan nuttig blijken om de omvang van aan-
passingen van het politiebestel als gevolg van de toedeling van binnenlandse
veiligheidstaken aan de krijgsmacht aan te geven. Van Reenens classificatie biedt
echter geen verklaring voor het toedelen van taken aan de krijgsmacht.

Van Reenen reconstrueerde ook de totstandkoming van het Politiebesluit
1945, de onderhandelingen tussen Binnenlandse Zaken, Justitie en Defensie/
Koninklijke Marechaussee. Hij concludeerde:

'machtsverdeling over de politie geeft machtsstrijd over de politie. Dat is de kern
van het zogenaamde politieprobleem; een probleem dat ieder land kent en dat per
definitie onoplosbaar is.

,168

Of een machtsstrijd over de politie een factor is in beslissingen om de krijgs-
macht een binnenlandse veiligheidstaak te geven, is een interessante vraag.
Misschien krijgt de krijgsmacht een taak omdat civiele gezagsdragers of civiele
politieorganisaties met elkaar strijden om invloed en taken in het politiebestel.
Misschien strijdt de krijgsmacht zelf met civiele actoren om macht in het politie-
bestel. Dat een machtsstrijd om invloed over de politie plaatsvindt, is echter
geen verklaring voor de toedeling van een taak aan de krijgsmacht. Deze strijd
zou immers ook kunnen leiden tot een taaktoedeling aan een specifieke civiele
politieorganisatie.

Van der Wal (2002) beschrij ft hoe aan het eind van de negentiende en in het
begin van de twintigste eeuw de rol die de Nederlandse krijgsmacht speelde in de
binnenlandse veiligheid kleiner werd (demilitarisering). Dit in tegenstelling tot
dit onderzoek naar de binnenlandse veiligheidstaken van de krijgsmacht, waarin
wordt onderzocht waarom de krijgsmacht juist extra binnenlandse veiligheids-

167 Van Reenen in Blom e.a. (1985, pp. 212-217)
168 Van Reenenin Blome.a. (1985, p. 217).
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taken kreeg (remilitarisering). Van der Wal leidt uit internationale literatuur een
viertal factoren af die een leidende rol hebben gespeeld in het demilitariserings-
proces in West-Europa tussen 1870 en 1920, te weten:

•  het principiele idee dat militairen slechts in uitzonderlijke situaties voor
ordehandhaving moeten worden ingeschakeld;

•   de kwantitatieve en kwalitatieve groei van het politieapparaat,
•   de kritische en afwijzende houding en opstelling van de legerleiding;
• buitensporig geweldsgebruik door militairen bij ordehandhaving.

In zijn slotbeschouwing geeft Van der Wal aan dat deze vier factoren ook in
Nederland van groot belang waren.169 Hoewel Van der Wal een andere periode
in de politie- en militaire geschiedenis onderzoekt en demilitarisering beschrijft,
is het interessant te bezien of en in hoeverre zijn vier factoren ook een rol spelen

in de remilitarisering na de Tweede Wereldoorlog. Uit de vier factoren zelf kun-
nen verklaringen worden afgeleid voor de toedeling van binnenlandse veilig-
heidstaken aan de knjgsmacht. Zo zou de toedeling van een taak voort kunnen
komen uit de uitzonderlijke situatie, de kwantitatieve of kwalitatieve staat van
het politieapparaat en de houding van de defensieleiding. Aangenomen mag
worden dat het buitensporig geweldsgebruik door militairen alleen een verkla-
ring voor demilitarisering vormt. De mate van geweldsgebruik van militairen
kan een reden zijn om de krijgsmacht een taak te geven, maar de kwalificatie
'buitensporig' is normatief en geeft aan dat dergelijk optreden ongewenst is.

Neisingh (1994) schrij ft dat de Koninklijke Marechaussee begin jaren negen-
tig van de vorige eeuw in essentie nog dezelfde positie in het politiebestel innam
als in 1945:

'Concluderend hunnen wij stellen, dat de marechaussee qua karakter (militaire
organisatie, in beheer bij defensic), noch quapositic (naast civiele politie) noch voor
wat betreft de taakopdracht (civiele en militaire taken) afwijkt van de uitgangs-

punten die in 1945 nadrukkelijkwerdengehanteerd, en die consequent doorde wet-
gever zijn gecodificeerd.  C..) Het spreken over "de verdere opmars van de Konink-
lijke Marechaussee in het civiele politiebestel"of"een marechaussee die steeds meer

rijkspolitietaken krijgt" achten wij het oproepen van spoohbeelden.
,170

Het is een interessante vraag of Neijsingh's spookbeeld van een verdere opmars
van de Koninklijke Marechaussee een hersenschim dan wel een feit is. In de
voorgaande paragrafen bleek al dat dit korps een grote rol speelt binnen het
geheel van de binnenlandse veiligheidstaken van de krijgsmacht. Bovendien is
gebleken dat zij in de onderzoeksperiode een tiental nieuwe binnenlandse vei-
ligheidstaken kreeg. Los hiervan kunnen uit Neisingh's artikel vier verklaringen
worden afgeleid. Zo kunnen het militaire karakter, het beheer door Defensie,

169  Van der WaI (2002, pp. 17, 18 en 321-329)
170 Neisingh (1994, p. 13).
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een positie naast de civiele politie en het hebben van civiele en militaire taken

argumenten zijn om de Koninklijke Marechaussee of een ander deel van de
krijgsmacht een extra binnenlandse veiligheidstaak te geven.

Zeven verklaringen
Er kan worden geconcludeerd dat er weinig literatuur bestaat met een direct
antwoord op de vraag waarom de krijgsmacht een rol heeft in de binnenlandse
veiligheid. Wel kunnen zeven verklaringen worden afgeleid:
•   de uitzonderlijke situatie,
•    de kwantitatieve of kwalitatieve staat van het politieapparaat;
•    de houding van de defensieleiding,
•    het karakter van militaire organisaties;
•   het beheer door Defensie;
•   de positie naast de civiele politie;
•   de combinatie van civiele en militaire taken.

3.7.2    Verklaringen voor acht beslissingen

In de voorgaande paragraaf is gekeken naar algemene verklaringen voor de rol
die de krijgsmacht speelt in de binnenlandse veiligheid. Deze paragraaf richt
zich op specifieke uitbreidingen van de binnenlandse veiligheidstaken van de
krijgsmacht. Waarom werd tot uitbreiding besloten? Er zijn voor acht beslissin-
gen verklaringen gevonden. Daarbij gaat het om de volgende taken:

•   de explosievenopruiming;
•   de bijzondere bijstand;
•     de oprichting van de Nationale Reserve voor de handhaving van de openbare

orde;

•   de bewaking van DNB,
•   de politietaak voor Defensie;
•   de handhaving van de vreemdelingenwetgeving;
•   de bijstand door de Koninklijke Marechaussee;
•   de politietaak op burgerluchtvaartterreinen.

Explosievenopruiming
In het boekDeEODdoordejaren heen wordt kort ingegaan op de beslissingde krijgs-
macht de ruiming van conventionele explosieven buiten militaire terreinen als taak

te geven. Een duidelijke verklaring wordt niet gegeven. Wel kan uit de betreffende

omschrijving worden a [geleid dat de organisatorische staat van de Hulpverlenings-
dienst (HVD) een verklaring zou kunnen vormen. In het boek staat:

'Inhet naiaar van 1962 vraagt de Minister van Binnenlandse Zaken aan de Minister
van Defensie Of de hrijgsmacht het mimen van explosieven volledig van dc HVD kan
overnemen. Dit verzock homt voort uit hetfeit dat het aantal ruimingen sterk afneemt
Daarnaast is  de HVD tot de conclusie gehomen dat zij  niet de juiste o,ganisatie is
om ruimingen in 00,logstijd te venichten. Na langdung interdepartementaal overleg



94                       DE BINNENLANDSE VEILIGHEIDSTAKEN VAN DE NEDERLANDSE KRUGSMACHT

wordt in 1970 besloten om met ingang van 1 januari 1971 de verantwoordeljkhetd
voor het ruimen van achtergebleven oorlogstuig over te dragen aan die instantie, die
hier oorspronhelijk verantwoordelijk voor was, namelijk het Ministerie van Defensie.
Ditgeldtevenwel met uitzondering van het ruimen vangeimproviseerde explosieven,
wat een taak van Binnenlandse Zahen blijft.  (...) In januari 1973 wordt ook het
ruimen van geimproviseerde explosieven overgedragen aan de EOD.,171

Van Woensel (2004) geeft aan de hand van archiefmateriaal de geschiedenis van
de EOD weer. Hij gaat ook in op de beslissingen om de EOD de ruiming van con-
ventionele en geimproviseerde explosieven als taak te geven. Hoewel de situatie
van HVD en EOD goed wordt beschreven en de standpunten van verschillende
besluitvormers worden weergegeven, wordt ook hier geen expliciete verklaring
gegeven voor de toedeling van de twee taken. Zo staat vermeld:

'na de ophelfing van de HVD zou het ministerie (van Binnenlandse Zahen, Mdw)

geen organisatie voor het ruimen van explosieven meer hebben. Het ministerie wilde
daarom de ruiming van IEDk tot onderwerp van bespreking maken tussen de departe-
menten vanBinnenlandse Zaken,Justitie en Defensie. C . .) Het Ministerie van Binnen-
landse Zaken hadhet probleemop delangebaangeschoven, in deveronderstelling dat
het zich dan wel vanzelf zou oplossen. Defensiegaf echtergeen krimp.'

Van Woensel beschrij ft dat uiteindelijk in 1972, na twee bommeldingen, tussen
de ministeries wordt besloten de EOD de IED-taak te geven, om doden te voor-
komen.172 Uit de beschrijving kan worden opgemaakt dat de organisatorische
staat van de HVD een factor was in de beslissing om de EOD de explosieven-
opruimingstaak te geven, maar als verklaring wordt dit niet expliciet genoemd.

Bijzondere bijstand
In de literatuur zijn vier verklaringen voor de oprichting van militaire BBE's te
vinden. De eerste is dat de krijgsmacht snel eenheden zou kunnen inzetten.
Frackers e.a. (1983) stellen dat'in verband met de wens (...) eenheden op korte
termijn beschikbaar te hebben, werd ook de Koninklijke Landmacht opgedra-
gen personeel voor de eenheid lange-afstandschutters te leveren. ,173

De tweede verklaring die is gevonden is dat voor de bijzondere bijstand
kon worden aangesloten bij de bestaande wetgeving en de lange ervaring met
militaire bijstand. De bijzondere bijstand werd gezien als een nieuwe vorm van
militaire bijstand. Van Leeuwen (2002) schrijft:

'Dat de regeringaan militairen dacht is niet venvonderlijk, want uniek is de inzet van
het leger voorpolitietaken niet: traditioneel werdenin Nederland militairen ingezet bij
de beteugeling van rellen of woelingen, als de politie daartoe niet in staat was. ,174

171  De EOD door de jaren heen, p. 43.
172 Van Woensel (2004, pp. 152, 156 en 158).
173 Frackerse.a. (1983, p. 7).
174 Van Leeuwen (2002, p. 12).
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De derde verklaring,  door zes auteurs gegeven,  is  de  wens  van de regering om
in te zetten eenheden direct aan te kunnen sturen. Aansturing van de gemeente-
politie en het Korps Rijkspolitie, die gebonden waren aan de lokale taken en de

burgemeester als verantwoordelijke voor de openbare orde, zou voor de regering
moeilijker zijn dan aansturing van militaire eenheden. Ootjers (1975) wijst erop
dat de regering niet verantwoordelijk was voor het beheer van de gemeentepoli-
tie en daarom een goede training en uitrusting niet kon garanderen.

Aanvankelilk had de regering de bedoeling hierbil ook de gemeentepolitiekorpsen
te betrekken, doch hier is nicts van gel:omen. Dit ondermeer doordat de MvBiZa
er (...) op wees, dat er geen centraal gezag over de gemeentepolitie is, wat allerlei
mocilijkheden met betrekking tot opleiding, training, financien enzovoort met zich
mee zou brengen.

,175

Van Leeuwen (2002) geeft een beschouwing van de verschillende alter-
natieven:

'Een eerste handicap bleek deinvloed diedeburgemeesterop het lohalepolitieappa-
raat had. De oplossing die de regering daarvoor vond, was (...) het de.finieren van
terrorisme als criminele activiteit. De burgemeester had wel invloed op de hand-

having van de openbare orde, maar niet op de opsporing van strafbare feiten, die
in  handen  was van Justitie.  (. . .) Door terrorisme als een vorm van criminaliteit te
beschouwen (. ..) hon debestrijding van terrorismegecentraliseerd doorjustitie wor-

denaangestuurd. (...) Bovendienwas hetpolitieapparaat versnipperd. Een deel van
depolitie, de rijkspolitie, opereerde landelijk en in kleinere (plattelands)gemeenten,
tenvijl grotere gemeenten beschihten over een eigen Gemeentepolitie. Kortom: het
optreden van het politieapparaat was moeilijk centraal aan te sturen en daarom
moesten militairen, aangestuurd door de ministervanJustitie, bijstand verlenen bij

de bestrijding van terrorisme. ,176

Grotenhuis en Schat (1979), Rosenthal (1989), Schmid (1989) en de reportage in
het tijdschrift De Nederlandse Gemeente (1973) geven dezelfde verklaring. 177

De vierde in de literatuur genoemde verklaring is dat de krijgsmacht meer
geschikte bewapening en training had. Van der Peet (2004) geeft als reden dat
'noch mentaal, noch qua training de gewone politie op deze taak is berekend.'
Bovendien zegt hij over de latere taak van de BBE-M dat 'er bij de politie-een-
heden een gebrek aan uitrusting, geoefendheid en ervaring in het nabij-gevecht
was.,178 Ook Frackers e.a. (1983) wijzen vooral naar het onvermogen van de

175  Ootjers (1975, p. 24).
176 Van Leeuwen (2002, p. 17).
177   Reportage (1973, p. 187), Grotenhuis en Schat (1979, p. 419), Rosenthal (1989, p. 255),

Schmid (1989 p. 346).
178  Van der Peet in Hoffenaar ea (2004, pp. 154-156) Van der Peet baseert zich direct op

archie[stukken over de besluitvorming omtrent de oprichting van de BBE's.
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civiele politie. Na de terreuracties in Munchen bezon de Nederlandse regering
zich volgens hen 'op de mogelijkheden van eventuele bestrijding van dit terro-
risme in Nederland. De conclusie was dat de Nederlandse politie daarvoor op
dit moment niet berekend was'.17  Van Geneste (2000) typeert het standpunt
van de civiele politie over de antiterreurtaak als volgt:

'De politie was er wathuiverig voo,; omdat zil meende daarvoor nict voldoende te zijn
opgeleid. Na ampele ovenvegingen breeg defensie dit probleem op haar bordje ,180

Uit de beschrijving van Boek (1995) kan worden opgemaakt dat de krijgsmacht
de nieuwe taak kreeg toebedeeld vanwege haar bewapening, uitrusting en trai-
ning. Hi i schrijft:

'Reeds bij de gijzeling in  1970 in de woning van de Indonesische ambassadeur te
\A/assenaar bleck dat de politie totaal niet was berekend op terronstische acties.
Organisatorisch was de chaos groot, maar vooral wat betreft de bewapening, uit-

rusting en training vormde de Nederlandse politiegeen partij voor Cdc) teri'oristen.
Door de gebeurtenissen in Wassenaar (en later in DeiD wakker geschud werden in
allerijl Bijzondere Bijstandseenheden C ..) geformeerd ,181

Ootjers (1975) gaat in op de bewapening van de krijgsmacht:

'De regering dacht (. ..) in de eerste plaats aan een cenheid precisie-schutters van
het leger Dit in verband met de goede bewapening van dit onderdeel, dat reeds
werhte met vizieren en infra-roodkijkers, heide voorwaarden voor het naar behorcn
functioneren van de prectsie-schutters. ,182

Ook Van der Zalm (1983) geeft deze verklaring:

'De politie was In de eerste tijd niet voorbereid en ingesteld op terrorisme. Onder

meervan vakbondszijde hwam de reactiedat degevaarlijke taken die voortvloeiden
uit antiterrorismemaatregelen door het leger moesten worden overgenomen en dat
de politic vooral geen zwaardere wapens moest gaan gebruiken

,183

Timmer (2005) beschrijft hoe de BBE-K tot stand kwam. Hij geeft aan waarom
voor inschakeling van de krijgsmacht werd gekozen:

179 Frackers e.a. (1983, p 7).
180 Van Geneste (2000, p. 229).
181  Boek (1995, pp. 217 en 218).
182 Ootjers (1975, p. 24).
183 Van der Zalm (1983, pp. 330-331).
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'in de krvgsmacht is schutter lange afstand. zoals deprecisie- ofsche,pschutterdaar
heet, een behend verschgnsel. Het ligt daarom voor de hand dat de overheid voor
kennis en inzicht met betrekking tot de geheel nieuwefunctie van precisiescbutter

ten beroep doet op reeds lang bestaande disciplines binnen de hrijgsmacht.
,184

Tot slot, Van Leeuwen (2002) geeft dezelfde verklaring: uiteindelijk 'koos het
kabinet Biesheuvel er toch voor om militaire eenheden op te leiden voor het
bestrijden van terrorisme, omdat het de regering duidelijk was dat het politie-
apparaat niet berekend was op de bestrijding van deze vorm van misdrijf.' Later

gaat Van Leeuwen nog in op de verschillen in de geoefendheid en mentaliteit
van politie en krijgsmacht:

'Een tweede nadeel was de ongeoefendheid en de mentale instelling van de politie-

agenten. De angst voor schietende agenten, niet gewend aan hierarchisch bepaald
optreden, wasgroot tijdens deguzelingen in Wassenaar m Deil. Agenten waren niet

getraind in close combat-techniehen. ,185

De literatuur geeft dus een viertal verklaringen voor het inschakelen van de
krijgsmacht Voor optreden bij gewelddadige criminele activiteiten of terreur-
daden:
• snelle beschikbaarheid;
• normale bijstand door militairen als precedent;
•   de wens van de regering de eenheden direct aan te sturen;
•    de meer geschikte bewapening, instelling en training van de betrokken mili-

tairen en militaire eenheden.

Nationale Reserve
In de literatuur zijn twee beschrijvingen van de oprichting van de Nationale
Reserve te vinden, maar hieruit wordt niet duidelijk waarom juist zij de binnen-
landse veiligheidstaak van de handhaving van de openbare orde kreeg.

November Romeo (2002 - II) beschrijft vooral de context van het ontstaan
van de Nationale Reserve: de dreiging van een communistische coup. Zo staat

er te lezen:

'Door troepeninzet in Indonesie en in bondgenootschappelijk verband beschiht Neder-

land over onvoldoende mankracht voor territoriale verdediging. C  .) Aanvankelijk
is de Nationale Reserve belast met het bestrijden van een binnenlandse vijand en het
leveren van bgstand voor de handhaving van de openbare orde en rust. Een aantal
jaren later verschu ft het accent naar de oorlogstaah met de opdracht het bewakeu

beveiligen van de mobilisatie en voor de oorlogstaah belang,ijke objecten.
,186

184 Timmer (2005, pp. 421 en 422).
185 Van Leeuwen (2002, p. 18).
186 November Romeo (2002 - 11, p. 14).
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Er is hieruit echter geen verklaring te destilleren voor de keuze van militaire
reserve-eenheden.

Hoffenaar en Schoenmakers (1998) stellen dat de oprichting van de Natio-
nale Reserve was bedoeld om te voorkomen dat 'regeringsgetrouw Nederland'
zichzelf, buiten politie en krijgsmacht om, zou gaan organiseren om in tijden van
nood zichzelf en de bestaande inrichting van Nederland te helpen verdedigen.
De regering meende dat handhaving van de openbare orde 'geheel in handen
van de overheid' moest blijven, zodat werd gekozen voor reserve-eenheden van
politie en krijgsmacht. Hoffenaar en Schoenmakers vermelden dat verschillende
voorkeuren bestonden:

'In 1947 stclde de regering een commissie in het leven die de drang van rechts en
het streven van de regering moest verzoenen (commissie De van der Schueren). In
de commissic maahte de Generale Staf duidelijk een vvijwilligersreserve te willen,
ten*ijl de vertegenwoordiger van Binnenlandse Zaken met de voorzitter inzette op

deformatie van plaatselijke hulppolitie en  een landelijke onbewapende organisa-
be voor technische noodhulp. Uiteindelijk werden zowel de Nationale Reserve als
reservepolitte-eenheden gevormd. 187

Helaas beschrijven Hoffenaar en Schoenmakers niet welke argumenten werden
gebruikt om militaire eenheden op te richten. Waarom liet de regering het voor
de openbare orde handhaving niet bij een reservepolitie?

Beveiliging DNB
In de literatuur is slechts een passage gevonden waarin wordt ingegaan op de
toewijzing van de beveiliging DNB aan de Koninklijke Marechaussee. Voldoende
verklaring biedt deze passage echter niet.

Velthuis (1984) beschrij ft waarom de beveiliging van DNB niet werd toebe-
deeld aan de gemeentepolitie of het Korps Rijkspolitie:

'Vooreengemeentelijkpolitiehorps zou die taah problematisch zongeweest doorhet
ontbreken van landellke bevoegdheden. Het Korps Rijkspolitie daarmee te belasten
werd niet opportuun geacht in verband met de personele situatie; de inschakeling
van een particuliere beveiligingsdienst werd evenmin overwogen.

,188

Velthuis geeft helaas niet expliciet aan waarom de Koninklijke Marechaussee de
taak wel kreeg. Uit het citaat kan slechts worden afgeleid dat het korps de taak
kreeg omdat zij wel beschikte over landelijke bevoegdheden en een goede perso-
nele situatie, maar het Korps Rijkspolitie had eveneens landelijke bevoegdheden
en misschien was de personele situatie bij de gemeentepolitie wel afdoende voor
de beveiliging van DNB.

187  Hoffenaar en Schoenmakers (1998, pp. 9-18)
188 Velthuis (1984, p. 530).



BINNENLANDSE VEILIGHEIDSTAKEN VAN DE KRUGSMACHT                                                   99

Politietaak voor Defensie
In de literatuur staat slechts ten verklaring voor een uitbreiding van de politie-
taak voor Defensie.

Deze taak werd uitgebreid met de zorg voorbuitenlandse militairen in Neder-
land. HetJaarverslag van de Marechaussee noemt als verklaring om deze taak aan
de Koninklijke Marechaussee te geven: 'hiermede is aan een in het verleden
gegroeide praktijk een wettelijke basis gegeven.,189 De bestaande situatie werd
dus geformaliseerd.

Handhaving vreemdelingenwetgeving
De literatuur biedt slechts ten verklaring voor de uitbreiding van de taak van de
Koninklijke Marechaussee bij de handhaving van de vreemdelingenwetgeving.
Homan (2000) verklaart de toedeling van het MTV en de assistentie bij grens-

overschrijdende criminaliteit aan de Koninklijke Marechaussee:

'uit de behoefte van politiek Den Haag te hunnen beschikken -zeker nu de reguliere
politie zo decentraal georganiseerd is - over een betrouwbaar loyaal, val:kundig,
daadkrachtig, centraal geleid en nationaal overheidsinstrument. ,190

Volgens Homan dankt de Koninklijke Marechaussee de toedeling van de twee
taken dus aan de mentale instelling van marechaussees en het feit dat de Konink-
lijke Marechaussee centraal, door de regering kan worden aangestuurd.

Bijstand door de Koninklijke Marechaussee
Ook wat betreft de toedeling van de bijstandstaak aan de Koninklijke Mare-
chaussee is in de literatuur slechts ten verklaring gevonden.

Kagenaar (1996) geeft voor de toedeling van de bestrijding van de grensover-
schrijdende criminaliteit aan de Koninklijke Marechaussee twee verklaringen.

Hij schrijft

'De Koninklijke Marechaussee heeft zich al sinds haaroprichting in 1814 bemoeid
met grensoverschrijdende criminaliteit. Natuurlijk is de aard niet te vergelijken,
maar de KMAR-opsporingstechnieken en -tactieken hebben gelijke pas gehouden

met ontwikkelingen binnen de grensstreekcriminaliteit. Bovendien beschikt de

KMARovereenflinkpotentieelaan recherchedeshundigheideneengoede recherche-

organisatie.
,191

Kagenaars verklaring bestaat dus uit de combinatie van deskundigheid en
beschikbaarheid van capaciteit,

189 Jaarverslag van de Marechaussee 1968, p.  1.

190 Homan (2000, p. 24).
191  Kagenaar (1996, p. 20).
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Politietaak op burgerluchtvaartterreinen
De literatuur biedt acht verklaringen voor de toedeling van de politietaak op
burgerluchthavens aan de Koninklijke Marechaussee.

Jansen (2001) stelt dat de toewijzingvan de politietaak op burgerluchthavens
aan de Koninklijke Marechaussee'vooral met efficiency' te maken had. Het korps
zou de hele politietaak hebben gekregen, omdat zij voor de grensbewakingstaak
toch al op die luchthavens aanwezig was.192 Moerkens en Neuteboom (1997)
geven eveneens efficiency als verklaring.

193

Michiels e.a. (1997) stellen dat de regering met de overgang van de taken van
de Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie naar de Koninklijke Marechaus-
see meer duidelijkheid'naar de burgers toe' wilde scheppen. Er zou immers nog
maar ten politiekorps op de luchthavens zijn. Zij wijzen overigens ook op een
alternatief om meer duidelijkheid te scheppen:

'Denkbaarzou zijngeweest de regionalepolitiemet depolitietaahop (onderandere)
Schiphol te belasten. Dan zou er echter naast de politie nog een andere instantie

voorgrensbewaking aanwezig zijn. Om in plaats daarvan de politie ook de grens-
bewakingstaak op te dragen, heeft weer als nadeel dat dan dit regionale horps als

enige politiehorps de grensbewal:ingstaak zou hebben. '194

Moerkens en Neuteboom (1997) geven het bereiken van een eenvoudigere orga-
nisatie als verklaring.

195

Homan (2000) verklaart de toedeling van de politietaken op burgerlucht-
vaartterreinen aan de Koninklijke Marechaussee aldus:

'uit de behoefte van politiek Den Haag te kunnen beschikken - zeker ntt de regultere

politie zo decentraal georganiseerd is - over een betrouwbaar loyaal, vakkundig,
daadkrachtig, centraal geleid en nationaal overheidsinstrument. ,196

Ook Moerkens en Neuteboom (1997) geven als verklaring de wens van de
regering de politie op de luchthavens direct te kunnen blijven aansturen:

'Vanwege de directe verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie had een
centrale aansturingde voorkeur boven de allocatie van deze taah aan een regionaal
horps met een decentrale aansturing.

,197

192  Jansen (2001, p. 44).
193  Moerkens en Neuteboom (1997, pp. 14-16). Zie ook Moerkens en Neuteboom (1998,

pp. 69 en 70).
194  Michielse.a. (1997, p. 57).
195  Moerkens en Neuteboom (1997, pp  14-16). Zie ook Moerkens en Neuteboom (1998,

pp. 69 en 70).
196  Homan (2000, p. 24).
197  Moerkens en Neuteboom (1997, pp. 14-16) Zie ook Moerkens en Neuteboom (1998,

pp. 69 en 70).
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Boek (1995) verklaart de taaktoedeling uit bestuurlijke overwegingen, te weten
de combinatie van politiekorps en rechtbank. De Tweede Kamer en de regering
konden het volgens Boek niet eens worden over de vraag of de Haarlemmer-
meer (met Schiphol) bij de nieuwe politieregio Kennemerland of Amsterdam-
Amstelland zou moeten worden ingedeeld. De taak werd niet aan Kennemerland
toevertrouwd, waarvoor Boek geen reden noemt. Voor Amsterdam-Amstelland
kon niet worden gekozen, omdat daardoor de Amsterdamse rechtbank te veel
belast zou worden. Dus werd volgens Boek voor de Koninklijke Marechaussee
gekozen en bleef de Haarlemse rechtbank de zaken van Schiphol behandelen. 198

Ook Simpelaar (2002) geeft een bestuurlijke verklaring: het samenvallen van
bestuurlijke belangen van Binnenlandse Zaken en Justitie. Binnenlandse Zaken
wilde na de politiereorganisatie 'de landelijke diensten van de politie (vallen
onder Justitie) zo klein mogelijk houden. Daarom is zij voor overname van de
taken op Schiphol door de Marechaussee.' Ook Justitie had een reden om voor
overdracht aan de Koninklijke Marechaussee te zijn. 'Voor Justitie is het echter
aantrekkelijker het beheer over de politietaken op Schiphol kwijt te zijn, maar
de centrale aansturing als gezag te behouden. '199

Volgens Neisingh kreeg de Koninklijke Marechaussee de politietaak op bur-
gerluchthavens om op sterkte te blijven, omdat de regering 'niet beroofd wilde
worden van de nodige flexibiliteit voor de landelijk uit te voeren politietaken,
en bovendien geen afstand wenste te doen van het landelijk bijstandspotentieel
ten behoeve van de regiopolitie.'200 Moerkens en Neuteboom (1997) geven
dezelfde verklaring. 'Tevens wilde de regering in navolging van de wens van de
Tweede Kamer (...) de operationele sterkte van de KMAR minimaal gelijk laten
blijven.,201 Ook Simpelaar (2002) lijkt in zijn conclusie de beslissing vooral te
verklaren uit het belang de Koninklijke Marechaussee niet te laten inkrimpen.
In zijn bewoordingen:

'De betekenis van de Marechaussee voor de samenleving heeft ervoorgezorgd dat
haar de gelegenheid werd gegeven om te overleven als horps met op haar gewenste
omvang toegesneden taken. (...) Zonder haar betehenis voor de samenleving had-
den deze taken immers ook toegewezen hunnen worden aan een regionaal politie-
korps met allegevolgen voor het bestaansrecht van de Marechaussee als zelfstandig

horps van dien.
,202

Moerkens en Neuteboom (1997) geven nog drie andere verklaringen. Zij wijzen
op de specifieke organisatieproblemen van het Korps Rijkspolitie: de motivatie-
problemen van het rijkspolitiepersoneel, de belangen van burgemeesters van

198  Boek (1995, pp. 360 en 361).
199  Simpelaar (2002, pp. 10-13).
200   Neisingh in Nijkerk en Hut (2002, p. 56).
201   Moerkens en Neuteboom (1997, pp. 14-16). Zie ook Moerkens en Neuteboom (1998,

pp. 69 en 70).
202  Simpelaar (2002, p. 22).
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rijkspolitiegemeenten om niet steeds'hun' politiemensen naar Schiphol te moe-
ten detacheren, en het gebrek aan 'groepscohesie en homogene bedrijfscultuur'
bij de Dienst Luchtvaart. Ook geven Moerkens en Neuteboom als verklaring
dat de nieuwe taak 'logisch' zou aansluiten bij de grensbewakingstaak van de
Koninklijke Marechaussee. Tot slot wijzen zij erop dat met de inzet van de
Koninklijke Marechaussee op de luchthavens de 'totale nationale rechtshand-
havingcapaciteit' zou worden vergroot. 203

Acht verklaringen
In de literatuur staan dus acht verklaringen voor de toedeling van de politietaak op
burgerluchthavens aan de Koninklijke Marechaussee. Er wordt gewezen op:
•   het behalen van efficiencywinst;
•   het verkrijgen van een eenvoudigere politieorganisatie op Schiphol,
•   de mogelijkheid de Koninklijke Marechaussee direct door de regering aan te

sturen;
• bestuurlijke overwegingen (de relatie tussen politiekorps en rechtbank),
•    de wens de bijstandscapaciteit van de Koninklijke Marechaussee niet te laten

inkrimpen;
•   het slechte functioneren van de civiele politie;
•   de aansluiting bij de grensbewakingstaak;
•   het vergroten van de nationale rechtshandhavingcapaciteit.

3.7.3    Conclusie

Uit bovenstaande twee paragrafen blijkt dat de literatuur twaalf verklaringen
biedt voor de rol die de krijgsmacht speelt in de binnenlandse veiligheid:
•     De slechte staat van het civiele alternatief voor de krijgsmacht.

Voor drie specifieke beslissingen (bewaking DNB, explosievenopruiming
en politietaak op burgerluchthavens) werd dit als verklaring genoemd. De
civiele politie had problemen wat betreft organisatie, functioneren, kwan-
titeit en kwaliteit. Deze verklaring kon ook worden afgeleid uit de algemene
literatuur (Van der Wal, 2002).

•    De aansturing van de brijgsmacht door de regering.
Dat Defensie de krijgsmacht beheert en de ministers van Binnenlandse
Zaken, Justitie en/of Defensie haar aansturen werd driemaal als verklaring
gegeven voor specifieke beslissingen (bijzondere bijstand, MTV en politie-
taak op burgerluchthavens) en stond ook genoemd in de algemene literatuur
(Neijsingh, 1994).

•   De instelling van militairen.
Militairen krijgen een andere training en militaire eenheden hebben een
andere cultuur ('militair karakter'). In twee gevallen kwam dit als verklaring

203  Moerkens en Neuteboom (1997, pp. 14-16). Zie ook Moerkens en Neuteboom (1998,
pp. 69 en 70).
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voor de toedeling van een specifieke taak (bijzondere bijstand en MTV) naar
voren. Ook staat zij in de algemene literatuur (Neijsingh, 1994).

•   De (snelle) beschihbaarheid van capaciteit bij de krijgsmacht.
Dit was in twee gevallen de verklaring voor de toedeling van een specifieke
taak (bijzondere bijstand en grensoverschrildende criminaliteit).

• Een precedent offeitelijke situatie.

In twee gevallen werd dit als verklaring voor speci fieke beslissingen genoemd
(bijzondere bijstand en politietaak voor buitenlandse militairen).

•   De deshundigheid van de krijgsmacht.
Dit werd als verklaring gegeven voor de beslissing om de Koninklijke Mare-
chaussee in te schakelen bij de bestrijding van de grensoverschrijdende
criminaliteit.

•   De meer geschikte bewapening.
Het verschil in bewapening tuSSen de krijgsmacht en civiele veiligheids-
organisaties stond als verklaring in de literatuur voor de toedeling van de
bijzondere bijstand aan de krijgsmacht.

•   Bestuurlijke overwegingen.
Dit kwam slechts als verklaring naar voren voor de toedeling van de politie-
taak op burgeduchthavens.

•    De wens om een deel van de hrijgsmacht op sterkte te houden.
Dit werd ten keer als verklaring aangetroffen (politietaak op burgerlucht-
havens).

•    Het feit dat betreffend deel van Defensie civiele en militaire taken heeft.
Dit kon als verklaring worden afgeleid uit Neijsingh (1994).

•   De uitzonderlijkheid van de situatie.

Deze verklaring werd slechts een maal in de algemene literatuur gevonden:
Van der Wal (2002).

•    De houding van de defensieleiding
Ook deze verklaring stond alleen in Van der Wal (2002).

Maar is hiermee verklaard waarom de krijgsmacht haar huidige binnenlandse
veiligheidstaak heeft? Uit bovenstaande moet worden geconcludeerd dat de
literatuur geen afdoende verklaring biedt. Deze conclusie is gebaseerd op twee
hoofdargumenten.

Ten eerste, er is betrekkelijk weinig literatuur die verklaringen biedt voor
de binnenlandse rol van de krijgsmacht. Zo zijn in slechts twee bronnen, Nei-
singh (1994) en Van der Wal (2002), algemene verklaringen gevonden voor de

bijdrage van de krijgsmacht. Weliswaar zijn in vijftien bronnen verklaringen
gevonden voor specifieke beslissingen om de krijgsmacht een extra taak in de
binnenlandse veiligheid te geven, maar zij hebben betrekking op slechts acht
van de twaalf specifieke beslissingen die in de onderzoeksperiode zijn geno-
men. Daarbij komt dat alleen over de toedeling van de bijzondere bijstand en
de politietaak op burgerluchtvaartterreinen een redelijke hoeveelheid literatuur
bestaat (respectievelijk tien en acht bronnen).
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Ten tweede, de meeste gevonden verklaringen zijn afl, omstig uit minder
gedegen bronnen. De meeste verklaringen staan in papers, afstudeerscripties en
artikelen. Alleen Boek (1995), Hoffenaar en Schoenmakers (1998), Van der Wal
(2002), Van Woensel (2004) en Timmer (2005) zijn proefschriften en boeken.
Doordat te weinig gedegen literatuur beschikbaar is, kan niet worden uitgeslo-
ten dat diepergaand onderzoek geheel of ten dele andere verklaringen oplevert.
Bovendien kan het relatieve belang van de gevonden verklaringen niet worden
bepaald. Kortom, diepergaand onderzoek is nodig.

3.8   Selectie van besluitvormingsgevallen voor verder onderzoek

In de voorgaande paragraaf werd geconcludeerd dat de literatuur geen a fdoende
verklaring(en) biedt voor het bestaan van de binnenlandse veiligheidstaak van de
krijgsmacht (deelvraag vier). Hoe kan/kunnen alsnog zo'n/zulke verklaring(en)
worden gevonden? In deze paragraaf wordt beredeneerd welke beslissingen om
de krijgsmacht een extra binnenlandse veiligheidstaak te geven hiervoor diep-
gaand moeten worden onderzocht.

Selectie
In de paragrafen 3.4 en 3.5 staan onder de tussenkopjes Beslissing(en) voor een
extra taak twaalf gevallen waarin een extra binnenlandse veiligheidstaak aan de
krijgsmacht werd gegeven. Dit zijn in tijdsvolgorde:
•   de oprichting van de Nationale Reserve (1948),
•    de toekenning van de beveiligingstaak van DNB (1954),
•   de aanpassing van de Vreemdelingenwet (1967);
• de toekenning van de politietaak voor internationale hoofdkwartieren

(1967);
•    de toedeling van de ruimingstaak voor conventionele explosieven op civiele

terreinen (1970);
•   de oprichting van de BBE's (1972/3);
•   de toedeling van de ruimingstaak voor IED's (1976);
•   de toedeling van de politietaak voor de familie van buitenlandse militairen

(1983);
•   de toekenning van het MTV (1993),
•     de toekenning van de assistentieverlening tegen grensoverschrijdende crimi-

naliteit (1993);
•   de toedeling van de politietaak op burgerluchtvaartterreinen (1993);
•   de toekenning van de beveiligingstaak van de minister-president (1993).

Om een algemene verklaring te vinden voor de toedeling van binnenlandse vei
ligheidstaken aan de krijgsmacht is het niet nodig alle twaalf gevallen diepgaand
te onderzoeken. Door op een juiste wijze te selecteren, kan met onderzoek van
enkele hiervan een voor de hele groep geldende conclusie worden gevonden
(zie voor een onderbouwing van deze methode paragraaf 1.4). De selectie vindt
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plaats in twee stappen. Zo wordt eerst bepaald wat de belangrijkste beslissingen
waren om de krijgsmacht extra binnenlandse taken te geven. Vervolgens wordt
bezien of de geselecteerde groep dezelfde kenmerken heeft als de hele groep.

Als eerste stap worden de belangrijkste beslissingen geselecteerd. Om het
belang van de verschillende beslissingen voor de binnenlandse veiligheid anno
2006 duidelijk te maken zijn in tabel 3.4 de verschillende beslissingen in alfa-
betische volgorde weergegeven, waarbij voor de criteria omvang, zichtbaarheid
en geweldsniveau staat aangegeven of het belang van de toegekende taak hoog,

gemiddeld of laag is. Met omvang wordt de grootte van personeelsinzet door de
krijgsmacht bedoeld, met zichtbaarheid de zichtbaarheid voor de bevolking en
met geweldsniveau de mate van geweld die door militairen kan worden gebruikt
of waarmee militairen worden geconfronteerd (zie voor een uitgebreide beschrij-
ving van deze classificatie paragraaf 1.4).

label 3.4    Relatief belang vande twaafgevallen van toedeling van binnenlandse veiligheidstal:en aande kivgs-
macht

Omvang
204 Zichtbaarheid Geweldsniveau

Oprichting Nationale Reserve  1948                             +                                    +                                         +

DNB 1954                                                    -                -

Vreemdelingenwet 1967                                    0                     0                        -

Politietaak internationale                                                   -
hoofdkwartieren  1967

Explosievenopruiming civiele                          -                      +                         +
terreinen 1970

Instelling BBE 1972/3                                  0                    +                      +

IEDk 1976                            -           +             +

Politietaak familie buitenlandse                   -                                        -
militairen 1983

Mobiel toezicht vreemdelingen  1993                      +                               0                                   -

Grensoverschrijdende criminaliteit               -                  -                    -
1993

Politietaak burgerluchtvaartterreinen             0                   +                      +
1993

Beveiliging minister-president 1993              -                  -                    -

+ = hoog
0 = gemiddeld
- = laag

204  Omvang 15 hier gebaseerd op het tegenwoordige aantal betrokken militairen. niet nood-
zakelilkerwils het aantal ten lijde van de betreffende beslissing.
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Uit tabel 3.4 blijkt dat vij f keer werd besloten om een relatief onbelangrijke extra
binnenlandse veiligheidstaak aan de krijgsmacht te geven. Dit geldt voor de toede-
ling van de beveiliging van DNB, de politietaak voor internationale hoofdkwartie-
ren, de politietaak voor de familie van buitenlandse militairen, de bestrijding van
de grensoverschrijdende criminaliteit en de beveiliging van de minister-president.
1n vier gevallen werd besloten een taak van gemiddeld belang aan de krijgsmacht
op te dragen. Dit was het geval bij de Vreemdelingenwet 1967, de explosievenoprui-
ming op civiele terreinen, de ruiming van IED's en het MT\( De oprichting van de
Nationale Reserve, de oprichting van de BBE's en de toedeling van de politietaak
op burgerluchtvaartterreinen waren de belangrijkste beslissingen.

Om de belangrijkste beslissingen te onderzoeken moeten dus in ieder geval deze
laatste drie worden onderzocht. De twee keer dat de EOD extra taken werd geven
volgen vrij kort op elkaar en kunnen als ten beslissing worden onderzocht.
Samen vormen deze twee een belangrijke uitbreiding van de binnenlandse vei-
ligheidstaak van de krijgsmacht. Van de twee resterende gevallen uit de groep
van gemiddeld belang (Vreemdelingenwet en MTV) is het MTV het belangrijkst.
Die beslissing is recenter genomen, er zijn twee keer zoveel militairen bij betrok-
ken en het betreft een zelfstandige taak van de Koninklijke Marechaussee.

De zes belangrijhste beslissingen
De belangrijkste beslissingen in de onderzoeksperiode zijn dus:
•   Oprichting van de Nationale Reserve (1948). Dit betreft anno 2006 duizen-

den militairen die niet alleen voor host nation support en (dreigende) rampen,
maar ook bij onlusten kunnen worden ingezet. In dit laatste geval mag zij
ook vuurwapens tegen burgers gebruiken (zie paragraaf 3.4.6).

•  Ruiming conventionele explosieven (1970). De EOD's beschikken nu over
enkele honderden militairen. Ze worden voor deze taak dagelijks en over
heel Nederland daadwerkelijk ingezet, vooral buiten militaire terreinen (zie
paragraaf 3.4.4).

•    Oprichting van de BBE's (1972/3). Dit betreft een paar honderd militairen die
zware, gewelddadige criminele en terroristische acties, bijvoorbeeld gijzelin-
gen en kapingen, moeten voorkomen of beeindigen (zie paragraaf 3.4.5).

•   lED's (1976). Anno 2006 zijn hiervoor bij de EOD enkele honderden mili-
tairen beschikbaar, al worden zij niet dagelijks ingezet. Deze taak is gericht
op de ruiming van explosieven van terroristen, ongeacht of deze zich op
militaire terreinen of daarbuiten bevinden (zie paragraaf 3.4.4).

•   MTV (1993). Dit gaat nu om honderden militairen die veelal buiten stede-
lijke gebieden vreemdelingen controleren, waarbij overigens niet veel geweld
wordt gebruikt (zie paragraaf 3.5.3).

• Politietaak burgerluchtvaartterreinen (1993). Dit betreft anno 2006 honder-
den militairen die op de nationale en andere burgerluchthavens voor grote
groepen reizigers zichtbaar de gewone politiektaak uitvoeren. Deze taak
omvat ook de zwaarbewapende beveiliging van luchtvaartmaatschappijen
(Zie paragraaf 3.5.5).
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Representativiteitstoets
Zoals in paragraaf 1.4 al uitgebreider werd beschreven is ervoor gekozen om de
representativiteit van de selectie te toetsen. In paragraaf 3.6 werd geconcludeerd
wat de representatieve kenmerken van alle binnenlandse veiligheidstaken zijn.
In onderstaande tabel staan de zes belangrijkste gevallen van taaktoedeling met
hun kenmerken vermeld.

Zijn de belangrijkste beslissingen representatief voor de hele groep beslis-
singen om de krijgsmacht een extra binnenlandse veiligheidstaak te geven? De
taken die met de zes belangrijkste beslissingen aan de krijgsmacht werden gege-

ven, blijken grotendeels dezelfde kenmerken te hebben als de taken die bij alle
twaalf beslissingen aan de krijgsmacht werden gegeven.

Tabel 3.5 Overzicht henmerhen voor verder onderzoek geselectee,·de besluitvormingsgevallen

Defensie- Deel- Wettelijke Defensie- Permanent Jaar
deel terrein basis taak / ad hoc

Oprichting KL S. O.J. H Politie- 1,2,3 ad hoc 1948

Nationale Reserve wet, Wet
rampen
en zware
ongevallen

Instelling KM, KL,     S, 0 Politiewet 1,2,3 ad hoc 1972/3

bijzondere KMar
bijstand

Explosieven KM, KL, O Politiewet 3 permanent 1970

civiele terreinen KLu

IED's KL S, 0 Politiewet 3 ad hoc 1976

Mobiel toezicht KMar             S, J Politiewet 3 permanent      1993
vreemdelingen
Politietaak KMar        S, 0, J, H Politiewet 3 permanent 1993
burgerluchtvaart-
terreinen

Deelterrein: S = strafrechtelijke handhaving rechtsorde, 0 = handhaving openbare orde,
J = taken ten dienste van Justitie, H = hulpverlening.
Defensiedeel· KM = Koninklijke Marine, KL = Koninklijke Landmacht, KLu = Koninklijke
Luchtmacht, KMar = Koninklijke Marechaussee, CO = Centrale Organisatie.
Defensietaken: 1 - oorlogstaak, 2 - vredesoperaties, 3 = nationale en Koninkrijkstaak
(inclusief binnenlandse veiligheidstaak) (.) = enkel indirecte bijdrage/instandhouding
krijgsmacht

Ten eerste, de taken van de zes dragen bij aan alle deelterreinen van de bin-
nenlandse veiligheid, met een nadruk op strafrechtelijke handhaving gevolgd
door openbare orde handhaving. Ten tweede, de taken van de geselecteerde
beslissingen worden meer permanent uitgevoerd dan de taken van alle twaalf
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beslissingen. De taken van de zes worden voor de helft permanent uitgevoerd,
terwijl dit voor te taken van alle beslissingen driekwart is. Ten derde staan vier
van de zes taken van de geselecteerde beslissingen los van de andere defensie-
taken. Dit is iets meer dan de in paragraaf 3.6 gevonden verdeling (vijf van de
twaalD. Ten vierde: wat betreft de juridische basis is ook in deze selectie het grote
belang van de Politiewet goed zichtbaar. Ten vij fde is de spreiding over de defen-
siedelen representatief: de grootste bijdrage van de Koninklijke Marechaussee
(twee taken alleen en een waaraan zij bijdraagt), met een grote inbreng van de
Koninklijke Marine en de Koninklijke Landmacht. Tot slot, de zes beslissingen
zijn over de hele onderzoeksperiode verspreid, maar met een duidelijke nadruk
op dejaren zeventig en dejaren negentig van de vorige eeuw. Ook dit stemt goed
overeen met de conclusies van paragraaf 3.6.

Er kan dus geconcludeerd worden dat deze zes gevallen een goede, berede-
neerde selectie vormen uit de twaalf beslissingen om de krijgsmacht een bin-
nenlandse veiligheidstaak te geven. Het zijn de belangrijkste beslissingen uit de
onderzoeksperiode en de kenmerken van de taken die met deze beslissingen aan
de krijgsmacht werden gegeven, zijn in hoge mate representatief voor de hele
groep van twaalf taken. In de hoofdstukken vier tot en met acht worden deze
beslissingen in vijf afzonderlijke gevalsstudies onderzocht (de twee beslissingen
waarbij de EOD betrokken was, worden in een hoofdstuk behandeld.)

Zes vragen
In de volgende hoofdstukken worden de zes geselecteerde beslissingen onder-
zocht. Er wordt getracht om voor elke gevalsstudie een vijftal vragen te beant-
woorden. Deze vragen zijn deels actorgericht (zie de beschrijving van de bena-
dering van Allison en Zelikow in paragraaf 1.4) en deels van specifiek belang
voor dit onderzoek:
•  Welke coalitievorming trad op? Deze vraag omvat de kwesties prioriteiten,

doelen en belangen van Allison en Zelikow In de context van dit onderzoek
is het van belang na te gaan hoe de vele actoren, maar vooral bewindslieden
en ambtenaren van de drie betrokken departementen (Defensie, Justitie en
Binnenlandse Zaken), verschillende delen van de krijgsmacht en civiele
veiligheidsorganisaties, met elkaar coalities vormden. Bezien zal worden
of belangen(verschillen) als verklaring voor het genomen besluit kunnen
dienen.

•   Hoe gemakkelijk of moeizaam verliep de besluitvorming? Deze vraag komt uit
de benadering van Allison en Zelikow Een moeizaam verloop kan wijzen op
grote belangenverschillen tussen betrokken actoren, een gemakkelijk ver-
loop kan wijzen op grote belangenovereenkomsten.

• Waren reele civiele alternatieven voorhanden? Dit is een specifiek voor dit
onderzoek relevante vraag. Om te verklaren waarom aan de krijgsmacht een
bepaalde binnenlandse veiligheidstaak werd gegeven, moet worden bezien
of civiele alternatieven voorhanden waren. Als die er niet echt waren, lag de
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keuze immers voor de hand. Waren er wel alternatieven, dan is interessant
te bezien waarom die niet werden gekozen.

• WelI:e waren de belangrijkste argumenten? Ook deze vraag komt uit Allison
en Zelikow Niet alleen zullen in de gevalsstudies alle gebruikte argumenten
worden genoemd,  in de conclusie wordt aangegeven welke daarvan  als  de

belangrijkste moeten worden aangemerkt.
•   Hoe verhouden zich de verhlaringen die werden aangetroffen in de verschillende

bronnen? Deze vraag is relevant vanwege de opzet van dit onderzoek. In
de conclusies van de gevalsstudies zullen deze de verklaringen uit de vier
gebruikte bronnen worden vergeleken. Daarbij gaat het om de in paragraaf
3.7 gevonden literatuur en de in de hier volgende hoofdstukken weergegeven
documenten uit archieven, parlementaire stukken en interviews. Door ver-
klaringen uit verschillende bronnen te vergelijken kunnen meer betrouw-
bare verklaringen worden gevonden (triangulatie, zie paragraaf 1.4).

Tot slot wordt mede op basis van de antwoorden op de voorgaande vragen een
zesde vraag beantwoord:
•     Wat verklaart degenomen beslissing? Met deze vraag wordt voor de betreffende

gevalsstudie de centrale onderzoeksvraag beantwoord.



4

De oprichting van de Nationale
Reserve

In het vorige hoofdstuk werden de binnenlandse veiligheidstaken van de krijgs-
macht beschreven. Drie hiervan zijn vormen van bijstand aan de civiele auto-
riteiten: bijzondere bijstand voor de bestrijding van zware, gewelddadige cri-
minaliteit, bijstand door de Koninklijke Marechaussee ter ondersteuning van
vooral de civiele politie en bijstand door andere delen van de krijgsmacht als
voorgaande vormen van bijstand niet voldoende zijn (zie voor deze laatste taak
paragraaf 3.4.6). In dit hoofdstuk wordt de oprichtingsgeschiedenis beschreven
van de Nationale Reserve,ten van de grootste onderdelen van de krijgsmacht
die expliciet bedoeld is om bijstand te leveren.

Zij maakt deel uit van de Koninklijke Landmacht en bestaat anno 2006 uit
ongeveer 5000 vrijwilligers. Deze kunnen in crisissituaties worden opgeroepen.
De Nationale Reserve heeft drie taken. Zij verzorgt host nation support aan bevrien-
de krijgsmachten in Nederland, kan worden ingezet voor rampenbestrijding en
voor (ondersteuning bij) handhaving van de openbare orde. Laatstgenoemde
taak heeft de Nationale Reserve sinds haar oprichting in 1948. Maar waarom
werd hien'oor bij de krijgsmacht een reserve-eenheid opgericht? Waarom werd
de civiele politie niet uitgebreid, zodat bijstand door de krijgsmacht niet nodig
zou zijn?

4.1    De regering kiest niet tussen politie en krijgsmacht
Uit in de archieven gevonden documenten blijkt dat al kort na de Tweede
Wereldoorlog werd gesproken over het oprichten van reservisteneenheden bij
de politie en de krijgsmacht. Toen de communisten in 1948 de macht overna-
men in Tsjecho-Slowakije, vormde dit voor de regering de aanleiding om bij
beide reservistenorganisaties op te zetten. Binnen enkele maanden werd hier-
over beslist. De regering meende dat ook in Nederland een comrnunistische
coup dreigde en constateerde dat zij Over te weinig machtsmiddelen beschikte
om deze te weerstaan.

Politie en krijgsmacht bevonden zich na de oorlog nog in een wederopbouw-
proces; de krijgsmacht was daarenboven op grote schaal in Nederlands-Indie
ingezet. Zij konden niet snel genoeg worden uitgebreid met beroepsmedewer-
kers. Met de oprichting van reservisteneenheden kon dit wel, zeker als ook zich-
zelf organiserende gezagsgetrouwe burgers, studenten en andere vrijwilligers
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zich zouden aansluiten. Wat in de gevonden archiefstukken opvalt, is dat noch
ten tijde van de oprichting van de Nationale Reserve, noch in de jaren daarvoor
binnen de regering en betrokken departementen principiele discussies plaats-
vonden over de vraag of het niet wenselijker zou zijn om alleen de politie uit te
breiden. Toen de nood aan de man was, werd zonder een dergelijke discussie
besloten om de krijgsmacht in te schakelen.

4.1.1    Alleen eenheden onder controle van de regering

In 1946 voelde de regeringeen dreiging van'links' (communisten) en een contra-

dreiging van 'rechts' (allerlei conservatieve, zichzelf organiserende burgers),
maar zij besloot niet onmiddellijk om politie en krijgsmacht uit te breiden. Wel
probeerde zij te voorkomen dat vooroorlogse weerkorpsen van gezagsgetrouwe
vrijwilligers, zoals de Bijzondere Vrijwillige Landstorm (BVL), weer actief zou-
den worden.205 Ze wilde alleen eenheden die zij zelf kon aansturen.

Op  11  februari  1946 had minister-president Schermerhorn een bespreking
met vertegenwoordigers van de burgerwachten van Groningen, Drenthe en
Friesland. Het verslag van deze ontmoeting schetst de situatie in het land. Alle
aanwezigen leken het erover eens dat er een dreiging van communistische zijde
was. De minister-president gaf aan dat de oplossing voor het tekort aan capaciteit

bij politie en krijgsmacht niet moest worden gezocht in de oprichting van bur-
gerwachten, zoals die ook voor de oorlog bestonden. De noorderlingen gaven
te kennen al uitgewerkte plannen hiervoor te hebben. Het gesprek richtte zich

vervolgens op de mogelijkheid om naast de bestaande 'hulppolitie' reserve-een-
heden bij de krijgsmacht op te richten. In het verslag staat:

'Ook heeft men wei eens gedacht aan Marechaussee. De Ministerpresident meent,
dat dit veel te kostbaar is.  (...) De Ministerpresident zegt dan: "Het probleem is dus

of de Regeering bereid is een of ander gewapend Vrijwilligers-corps in het leven  te

roepen, in een vorm die politiek een klein beetje houdbaar is. De Ministerpresident
denkt aan Weerbaarheids-corpsen, een soort verlengstuk van het leger of iets der-

gelijks, maar in iedergeval vrijwillig
,206

Uit de laatste zin blijkt dat de minister-president op dat moment al dacht aan
de oprichting van de Nationale Reserve. Maar dit idee zou pas twee jaar later
definitief vorm krijgen.

Op 30 september 1946 schreef het hoofd van de Afdeling Openbare Orde
en Veiligheid (Binnenlandse Zaken) een notitie aan zijn minister, Beel, over para-
militaire en vrijwilligersorganisaties. Hij gaf aan dat de regering de vorming van

205 Zie voor de geschiedenis van de BVL sinds haar oprichting in 1918 als reactie op de

oproep van Troelstra voor een communistische revolutie, en de plaats van de BVL in de
traditie van schuttenjen en vrijkorpsen van mobilisabele vrijwilligersorganisatie: Does
(1959), Haffert (2002) en November Romeo - 1 (2002).

206 Nationaal Archief, AOK/AZ/KMP, inventarisnummer 1789
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dit soort organisaties niet moest steunen. Het zou volgens hem een jaar duren
voordat deze bruikbaar zouden zijn. Dan zou ook de politie weer op haar taak
zijn berekend en werden de organisaties overbodig. Deze zouden bovendien de
neiging hebben een'staat in den staat' te gaan vormen. Volgens het hoofd zouden
ze:

'niet achter maar voOr de Regeering (...) gaan staan en beter dan die (. ..) willen
weten hoc het gezag moet worden gehandhaafd. Dit moet leiden tot verzwakking van
het gezag, mede omdat dit in de ogen van velen een eenzijdig harahter zou hebben.
Daarom wordt in overweging gegeven, slechts een uit het particulier initiatief voort-
spruitende vrjwillige hulppolitie, waarvan de leden individueel bijstand verleenen
aan de politie en doordeze worden geselecteerd,  te erkennen en te steunen en ten aan-
zien van alle andere organisaties duidelijk uit te spreken, dat voor haargeen plaats is
en dat zij als verboden vereenigingen zullen worden aangemerkt en bestreden

,207

Deze lijn werd door de regering enkele jaren gevolgd: geen andere dan onder de
regering ressorterende eenheden.

De regering maakte duidelijk  dat zij gezien de situatie over effectieve
regeringseenheden wilde beschikken. Op 21 maart 1947 schreef minister van
Binnenlandse Zaken Beel aan de andere ministers een vlammend betoog, met
als hoofdpunt 'dat de handhaving van het wettig gezag bij uitsluiting behoort te
berusten in handen van de, aan de autoriteiten van bestuur enjustitie, dienstbare
politie.' Op dit punt staat in de marge bilgeschreven: 'en - in ernstige geval-
len van de krijgsmacht'.208 De minister zag de krijgsmacht dus als strategische
reserve voor regering en politie. Mochten deze de openbare orde niet meer zelf
kunnen handhaven zou de krijgsmacht kunnen worden ingeschakeld.

Op 6 maart 1948 gaf het hoofd van de Afdeling Openbare Orde en Veilig-
heid opnieuw aan waarom een vrijwillige hulppolitie nodig was, maar nu aan de
nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Witteman. In verband met de inter-
nationale politieke ontwikkelingen moest 'van extremistische zijde' rekening
worden gehouden met stakingen en ongeregeldheden op grote schaal. Men zou
de aanstaande verkiezingen willen verstoren of ageren tegen het Marshallplan.
Het hoofd had gehoord dat er al extremistische actiecomites werden opgericht.
Hij  schrij ft:

Deze  comite k  dragen  uitwendig geen  extremistisch  en  agitatorisch  harahter;  dit
harallter staat in wezen evenwel vast. Daarom is het van het grootste belang, dat
het potentieel van het gezagsapparaat wordt versterkt door de aantrehking van
vrijwillige krachten die onder moeilijke omstandigheden de beroepspolitie hunnen
vrijmaken voor de ordehandhaving en zich nuttig hunnen maken door het verrich-
ten van bewakingsdiensten en surveillance in niet-bedreigde gebieden. ,209

207 Nationaal Archief, AOK/AZ/KME inventarisnummer  1789.
208  Archie f BZK, DG OO&:V, afdeling Politie, 1945-1949, st. 619a, dossier 25
209  Archief BZK, DG 00&V, afdeling Politie, 1945-1949, st 619a, dossier 25.
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Deze bewakingsdiensten en surveillance werden de taak van de reservepolitie
en de Nationale Reserve.

Uit de archieven blijkt dat de rechtse organisaties zich na veel overleg achter
de initiatieven van de regering schaarden. Op 25 maart 1948 vond op het depar-
tement van Binnenlandse Zaken een vergadering plaats van de verschillende

burgerorganisaties die het wettig gezag wilden steunen. Zij voerden een lange
discussie met als uitkomst de steun voor de doelstellingen en initiatieven van de
regering.zio Zij steunden dus de oprichting van de reservepolitie en de Nationale
Reserve, waartoe de regering inmiddels had besloten.

4.1.2    Initiatieven voor een reservepolitie

Aanvankelijk was niet iedereen ervan overtuigd dat politie en krijgsmacht de
situatie niet aan zouden kunnen. Bovendien werd sinds 1946 gedacht aan
reservepolitie, en pas enkele jaren later, in 1948, aan reservelegereenheden.

Op  13 april 1946 deed de inspecteur-generaal van het Korps Rijkspolitie in
een brief aan de minister Kolfschoten van Justitie het voorstel om een reserve-
politie te vormen'die zou moeten kunnen worden ingezet boven en behalve eene
te concentreeren politie (met inbegrip eventueel van de Koninklijke Marechaus-
see).' Hij noemt twee voordelen van zo'n eenheid:

'zij vraagt aan het Rijk onbeteekenende geldelvke o#ers, zij kan onder bepaalde

omstandigheden toegevoegd aan eene teformeren bilstandsreserve uit de eigenlijke

politie, deze geringer in omvang doen zijn, zonder actieve politieambtenaren aan
hunnen dagelijksche taah te onttrekken.'

De reservepolitie zou moeten bestaan uit aspiranten voor de politie, met gepen-
sioneerde politieambtenaren als kader. 211 Alhoewel er gesproken werd van
een reservepolitie, werd nog niet geopperd deze uit burgervrijwilligers te laten
bestaan. Opvallend is het argument van de lagere kosten om reserve-eenheden
op te richten; blijkbaar werd hun capaciteit nog niet zo hard nodig geacht dat
de kosten geen factor zouden zijn.

Een jaar later was men bij Binnenlandse Zaken nog niet overtuigd van een
gebrek aan middelen, maar om rechtse burgers te coopteren zou men wel bereid
zijn reservepolitie-eenheden te vormen. Op 28 maart 1947 schreef minister Beel
(Binnenlandse Zaken) aan minister Van Maarseveen Oustitie) dat er voldoende

politie was voor de handhaving van de openbare orde. Volgens de minister kon
worden volstaan met de toenmalige bezetting van de gemeentepolitie, rijks-
politie en de Koninklijke Marechaussee. Vervolgens schreef hij:

210 Nationaal Archief, AOK/AZ/KME inventarisnummer 1820.
211 Archief ministerie van Justitie, archief Algemene Inspectie Rijkspolitie, doos  123.
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'dat ik tegen een strenggeselecteerde vrijwillige hulppolitie, diegeorganiseerd wordt
onder toezicht en volgens de aanwijzingen van het bevoegdgezaggeen bea*aar heb,
om de behoefte van oud-illegale vaderlanders aan een zehere activiteit in goede
banen k leiden. De omvang van een dergelijke hulppolitte mag m.i. echter nimmer
plaatselijk of regionaal, die van de beroepspolitie overschrjden ,212

Weer drong het Korps Rijkspolitie aan op een reserve. Dit omdat er wel degelijk
sprake zou zijn van te beperkte overheidsmiddelen voor de handhaving van
de openbare orde. Op 29 maart 1947 schreef de inspecteur-generaal van het
Korps Rijkspolitie aan de secretaris-generaal van Justitie dat zijn korps en de
Koninklijke Marechaussee te zwak waren om in geval van'woelingen' voldoende
bijstand te leveren. Hij gaf aan dat niet alleen in de grote steden, maar ook op
het platteland met gewelddadigheden rekening moest worden gehouden. De
rijkspolitie zou dus niet in grote aantallen bijstand aan de grote steden kunnen
verlenen. De inspecteur-generaal vond:

'het door den Minister van Binnenlandsche Zaken voorgestane instituut der Hulp-
politie zekerook voorde Rijkspolitie van hetgrootste belang. C. .) Aangezien het mv
bekend is, dat van eenige ondergrondsche weercorpsen, als bedoeld in de nota van
den Minister van Binnenlandsche Zaken, de organisatie reeds in een vergevorderd
stadium verkeert, homt het mv dringend gewenscht voor dat op zeer korten termijn
tot de vorming van een landelijke hulppolitie wordt overgegaan. ,213

Dat het Korps Rijkspolitie ook gevaar op het platteland zag, mag niet verwon-
deren, want vooral daar was dit korps werkzaam. Het is opvallend is dat de
inspecteur-generaal verwijst naar de beperkte capaciteit van de Koninklijke
Marechaussee. In de besluitvorming wordt dit argument niet vaak genoemd,
maar het leidt wel tot de vraag in hoeverre dit een factor is geweest in de keuze de
Nationale Reserve op te richten. Mogelijk zagen de civiele autoriteiten of Defen-
sie in haar een alternatie f voor de tekortschietende capaciteit van de Koninklijke
Marechaussee. Met andere woorden, met meer marechaussees was de Nationale
Reserve niet of in kleinere omvang nodig geweest.

Op 3 april 1947 schreef minister van Justitie Van Maarseveen aan zijn collega
Beel van Binnenlandse Zaken dat hij kon instemmen met het voorstel van 21
maart 1947 om een vrijwillige hulppolitie Op te richten. Hij drong ook aan op
een reserverijkspolitie.

214

De ministers waren het dus eens, maar vergelijking van de brieven van 21
maart en van 3 april maakt duidelijk dat hun standpunten op verschillende
inzichten waren gebaseerd. De minister van Binnenlandse Zaken dacht een

212  Archie f ministerie van Justitie, archief Algemene Inspectie Rijkspolitie, doos 123.
213 Archief ministerie van Justitie, archief Algemene Inspectie Rijkspolitie, doos 123.
214  Archief BZK, archiefOO&V/(Pol) 1945-1949,dossierBesluitreserve Rijks-engemeente-

politie (...), 1948.
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reservepolitie op te richten om de aandrang van oud-verzetsstrijders kanalise-
ren, terwijl zijn collega van Justitie meende dat er een tekort aan capaciteit was
voor handhaving van de openbare orde.

De kwestie van de reservepolitie werd in de ministerraad van 28 april 1947
besproken:

'Enige leden geven uiting aan hun bezorgdheid, dat de ouddeden van geliquidecrde

organisaties (burgerwacht enz) zich langs de weg van de vrijwillige hulppolitie toch
weerzullen encadreren. Zij hunnen zich overigens met degedachte van een vrijwil-
lige hulppolitie verenigen.'

De ministers van Binnenlandse Zaken (Beel) en van Justitie (Van Maarseveen)
stelden op 12 juni 1947 een commissie in met als opdracht 'de bestudering van
het vraagstuk der vrijwillige hulppolitie teneinde daaromtrent op korte termijn
aan de Regering advies uit te brengen'.

Deze commissie, onder leiding van De van der Schueren, adviseerde in febru-
ari 1948 om inderdaad een reservepolitie op te richten, bij de gemeentelijke
politiekorpsen, bij het Korps Rijkspolitie en bij de Koninklijke Marechaussee.

215

Op dit advies wordt in de volgende paragraaf nader ingegaan.
Na de coup in Tsjecho-Slowakije was de hele regering ervan doordrongen dat

er een tekort was aan capaciteit voor handhaving van de openbare orde, al werd
nog steeds gesteld dat ook de cooptatie van rechtse groeperingen een motief was
voor de instelling van reserve-eenheden.

Op 9 maart 1948 schreef de secretaris-generaal van het ministerie van Binnen-
landse Zaken aan de commissarissen der Koningin dat de regering er nu wel 'ten
volle' van was doordrongen dat'het gezagspotentieel' versterkt moest worden. De
secretaris-generaal ging eveneens in op de inschakeling van vrijwilligers:

'(het is, MdW) begrijpelvk en vanzelfsprekend, datallerwege degoedwillende leden
der bevolking zich gedrongen gevoelen uit hoofde van de verdediging van de indi-

vidu, hetgezin, de Kerk en het democratisch staatsbestel met de daaraan verbonden
volksvrijheden, hoe dan ook te komen tot een steun en versterking van het wettig
gezag en het daaraan ten dienste staande apparaat. Dit verschijnsel neemt de
Regeringgaarne te baat om tot de gewenste potentiele versterking van de politie te
homen. Het aangewezen en enig aanvaardbare middel daartoe is, dat aan gezags-

getrouwe personen, na zeer strenge selectie, gelegenheid wordt geboden individueel
bijstand te verlenen aan de politie.'

De secretaris-generaal gaf verder aan dat de gemeentepolitiekorpsen en de rijks-
politie werden uitgebreid met ongeveer evenveel vrijwilligers als het toegestane
aantal beroepsmedewerkers.

216

215 Archief ministerie van Justitie, archief Algemene Inspectie Rijkspolitie, doos 123.
216 Archief ministerie van Justitie, archief Algemene Inspectie Rijkspolitie, doos  123.
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4.1.3 De oprichting van de Nationale Reserve

Uit de archieven is niet te achterhalen waar de suggestie vandaan kwam om naast
de reservepolitie een krijgsmachtreserve op te richten. Begin 1948 werd voor het
eerst over zo'n reserve gesproken. De besluitvorming verliep daarna razendsnel,
ongetwijfeld door de gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije en het uitbreken van
de Koude Oorlog. Er werd niet stilgestaan bij de vraag of het niet wenselijker
zou zijn alleen bij de politie reserve-eenheden te creeren. De capaciteit die de
krijgsmacht extra kon mobiliseren was blijkbaar plotseling te hard nodig. Ook
de optie van een tijdelijke krijgsmachtreserve totdat het communistische gevaar
zou zijn geweken, meer troepen uit Nederlands-Indie terug zouden zijn of de
politie zelf genoeg capaciteit zou hebben, werd niet overwogen. In de besluit-
vorming kwam de langere termijn in het geheel niet aan bod.

Op  13  februari 1948 ontving minister-president  Beel een schrijven over het
voorlopige rapport van de Commissie De van der Schueren. Zij stelde voor naast
een vrijwillige hulppolitie bij gemeente- en rijkspolitie en Koninklijke Mare-
chaussee ook een civiele hulpdienst op te richten'tot het instandhouden van het
civiele apparaat in de meest uitgebreide zin van het woord.' Over een militaire
reserve-eenheid staat vermeld:

'in het ontwerp is uiteraard geen rekening gehouden met de gedachten, die naar
voren zijn gehomen in de laatste bespreking terzake tot de oprichting van een
nationale garde, die in militair verband zal optreden.'

De commissie was er niet van overtuigd dat er voldoende vrijwilligers voor al
de voorgestelde organisaties te vinden zouden zijn en stelde daarom een prio-
riteitenlijst samen. Achtereenvolgens waren dit een hulpgemeentepolitie, de
reservegrensbewaking van de Koninklijke Marechaussee, een hulprijkspolitie,
een nationale garde en de civiele hulpdienst.217 De latere Nationale Reserve werd
dus niet van het hoogste belang geacht. Mogelijk was het feit dat de krijgsmacht
in de commissie nauwelijks was vertegenwoordigd hieraan debet. Overigens
nam zij niet uitgebreid stelling tegen (verdere) betrokkenheid van de krijgs-
macht. Het is opvallend dat zo kort voor de oprichting van de Nationale Reserve
deze belangrijke commissie het onderwerp nagenoeg niet ter sprake bracht.
Het wijst erop dat in korte tijd tot de oprichting van de Nationale Reserve werd
besloten.

Met de communistische dreiging werden de politie, reservepolitie en krijgs-
macht samen door de leiding van de krijgsmacht niet in staat geacht om onder alle
omstandigheden de rust in het land en het geweldsmonopolie van de regering te
handhaven. Volgens hen was het zelfs niet uitgesloten dat dit geweldsmonopolie
op een bepaald moment alleen nog kon worden gehandhaafd door het afkon-
digen van de staat van beleg. Op 20 februari 1948 schreef de chef van de generale

217 Nationaal Archief, AOWAZ/KMP, inventarisnummer 1820.
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staf, naar aanleiding van een bespreking bij minister-president Beel op 6 februari,
daarover een nota aan minister Fievez van Oorlog. Hij  ga f aan dat werd gestree fd
voldoende militairen voor bijstandsverlening in werkelijke dienst te hebben
maar dat er onvoldoende militairen in Nederland zouden zijn zolang de meeste

dienstplichtigen naar Nederlands-Indie werden gezonden. Volgens hem waren
maatregelen noodzakelijk. Anders zou zelfs afkondiging van de staat van beleg

geen zin hebben, omdat 'de Militaire Minister en van militaire autoriteiten(...)
dan niet zullen beschikken over minimale middelen om die verantwoordelijk-
heid ook te kunnen dragen.' Hij onderbouwde de oprichting van een nationale
garde:

'Voorlopig mag nietwordengerekend op demogelijkheid om op horte termijn onder-
delen van de Kon. Landmacht mobilisabel te mahen. Daarom en mede om tegemoet
te komen aan het in vele hringen van het Nederlandse volk bestaande streven om
mede te helpen aan de handhaving van orde m nist, is nagegaan, Of de vorming

van een nationalegarde een middel kan zijn om het vraagstuk der ordehandhaving
gedeeltelijk op te lossen. ,218

De chef van de generale staf meldde tot slot dat zo snel mogelijk met oprichting
van de nationale garde zou worden gestart.

Op 3 maart 1948 schreef minister van Binnenlandse Zaken Witteman aan
minister-president Beel:

'In de bespreking well:e U op 27februari met onze ambtgenoot van Justitie en van
Oorlog met mij terzake heeft gevoerd, kwamen wv bereids tot de voorlopige con-
clusie, dat dit voorstel (de oprichting van reservepolitie, zoals voorgesteld door De
van der Schueren, MdW) in beginsel ware te aanvaarden. Bovendien achtten wijhet
wenselijk te homen tot een reserve-militie (Nationale Garde), een aangelegenheid
waarbij de Commissie De van der Schueren terloops ook heeft stilgestaan.'

Wat betreft de nationale garde werden de conclusies van de che f van de generale
staf aangehaald: gegadigden mochten zelf bepalen voor welke reservedienst
zij in aanmerking wilden komen. De organisaties van gezagsgetrouwe burgers
maakten alleen propaganda voor de reservistengroepen. De rel<rutering voor de
nationale garde zou plaatsvinden door de militaire autoriteiten in samenwerking
met de burgemeesters en het Korps Rijkspolitie. Omdat te weinig militairen in
Nederland beschikbaar waren en een nationale garde nog maanden op zich zou
laten wachten, werd een voorlopige serie maatregelen voorgesteld.

In juni 1948 zouden 18 compagnies dienstplichtigen worden opgeroepen:
300 dienstplichtigen waren bestemd als bemanning van 'vecht- en pantser-
wagens voor het bestrijden van woelingen' en 395 voor de bewaking van inter-

218  Archief BZK, archief 0062:V/(Pol) 1945-1949, dossier Besluit reserve Rijks- en gemeen-
tepolitie (.  .), 1948.
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neringskampen, voor het verzorgen van verbindingen en als pioniers.219 Wat
met pioniers werd bedoeld is niet duidelijk. Duidelijk is echter wel dat met alleen
de Nationale Reserve met een expliciete openbare orde taak werd opgericht. De

krijgsmacht liet daarvoor ook 300 dienstplichtigen opkomen. De Koninklijke
Landmacht kreeg 'vecht- en pantserwagens' voor de bestrijding van onlusten.
Deze heeft zij anno 2006 niet meer. In de archieven is niet uitgezocht wat er
van deze eenheden is geworden. Wellicht ging het om een uitbreiding van de
Koninklijke Marechaussee, die toen nog deel uitmaakte van de Koninklijke
Landmacht (zie paragraaf 1.3). In ieder geval heeft dit korps nu pantserwagens
(zie paragraaf 3.5.4) en de taak interneringskampen te bewaken in oorlogstijd.

4.1.4   Besluitvorming in de ministerraad

De oprichting van de Nationale Reserve werd ook tussen de verschillende betrok-
ken bewindslieden besproken. Daarbij verschilden de meningen over de ernst van
de communistische dreiging, of reserve-eenheden nodig waren en of er naast bij
politie en krijgsmacht nog een derde reservistenorganisatie diende te komen.

Op  12  maart   1948  vond een gesprek plaats tussen onder andere minister-
president Beel, minister van Justitie Van Maarseveen en de fractievoorzitter van
de KVP, de heer Romme. De minister-president stelde dat iedereen het erover
eens was dat maatregelen genomen moesten worden, maar dat in Nederland de

kansen op een omwenteling van binnenuit 'practisch niet aanwezig' waren. In
het verslag van de bijeenkomst staat:

'In andere landen hebben de communisten, alvorens het gezag over te nemen, zich
steeds weten te verzeheren van sleutelposities binnen de Regering (b.v de Ministe-
ries van Binnenlandse Zaken, Justitie en Oorlog). Daarvan is in Nederland geen
sprake. Bovendien heeft het communisme in ons land, in verhoudingen tot het bui-

kniand, weinig aanhang.  Ook zullen de gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije haar

geen goed gedaan hebben. (. . .) Overwogen wordt om, behalve de hulppolitie, ook

over te gaan tot het instellen van een Nationale Garde. ,220

Het is opvallend dat de minister-president de communistische dreiging tijdens
dit gesprek minder serieus leek te nemen. Wilde hij de Nationale Reserve vooral
om de rechtse burgerinitiatieven te coopteren?

Drie dagen later, op 15 maart 1948, stond de op te richten Nationale Reserve op

de agenda de ministerraad. Hier werd de communistische dreiging wel ernstig
genomen. Minister Drees van Sociale Zaken vond het noodzakelijk om maat-
regelen te treffen:

219 Nationaal Archief, AOK/AZ/KME inventarisnummer 1820
220 Nationaal Archief, stukken ministerraad, 8 maart 1948.



DE OPRICHTING VAN DE NAT10NALE RESERVE 119

'Wij zullen gereed moeten zijn indien er zich moeilijkheden voordoen. Spreher acht

Amsterdam degemeente waarde meeste hans op moeilijkheden bestaat. Indien door
toedoen van de E.VC.  (communistische vahbond, MdW) het bedrijfsleven aldaar
homt stil te liggen, moet er niet alleen voldoende go*apende macht ter beschikking
staan, maar is het tevens nodig over een reserve te beschikken van technici etc. om
de vitale bedrijven opgang te houden. Spreker heeft ergeen bezwaar tegen het leger
met een reserve militie aan te vullen. ,221

Vervolgens werd gesproken over de organisatie van de Nationale Reserve en de
relatie met de BVL. Dat de Nationale Reserve toch zeker ook bedoeld was voor
orde handhaving, blijkt uit het vervolg van het ministerraadverslag. Premier Beel
toonde zichbezorgd dat in de periode september tot en met december 1948 te wei-
nig geoefende troepen ter beschikking zouden zijn. Minister Drees merkte op:

'Bij de havenstaking  in 1946 hadden  wij  toch veel minder troepen; desondanks

hebben wij de noodzakelijke maatregelen kunnen doorvoeren. Er is toch nog altijd
depolitte ende marechaussee, benevens de militairen die niet voor uitzending naar
Indie in aanmerking komen

Minister Fievez van Oorlog wees er echter op dat de grensbewaking de hoofd-
taak was van de Koninklijke Marechaussee. Hij vond het 'uiterst gevaarlijk de
grens te ontbloten, juist op een tijdstip, dat er binnenlandse onlust zou zijn.' Er
werd gesproken over de mogelijkheid om beschikbare leerlingen van militaire
scholen voor handhaving van de openbare orde in te zetten. Ook werd overwo-
gen om drie bataljons gezagstroepen tot het eind van het jaar niet te demobilise-
ren. Beide opties zouden voor de komende maanden extra capaciteit opleveren.
De regering verwachtte dat deze overbrugging voldoende zou zijn, want 'in
December zal men, naar mag worden aangenomen de beschikking hebben over
de hulp-politie en waarschijnlijk over een gedeelte der reserve-militie.'

Opvallend is dat tijdens de ministerraad van 15 maart 1948 de redenering
dat de Koninklijke Marechaussee niet bij binnenlandse onlusten zou kunnen
worden ingezet als argument voor oprichting van de Nationale Reserve lijkt te
tellen, omdat juist voor deze situatie reservegrens-bewakingseenheden waren
opgericht. Deze zouden worden ingezet als beroepskrachten nodig waren voor
bijstand in het land. Tijdens deze ministerraad werd ook gesproken over een
'technische reserve'. Voor deze taak is nooit een aparte organisatie ingesteld. De
taak is ook niet aan ten van de bestaande of op te richten organisaties gegeven.

In de ministerraad van 22 maart 1948 werd opnieuw over de Nationale
Reserve gesproken. De discussie spitste zich toe op de vraag of er naast de politie-
en militaire reserve een burgerlijke hulpdienst moest komen. Minister-president
Beel was daartegen, want dit zou'bij de arbeiders de indruk maken van een corps
van stakingbrekers'. Minister van Defensie Fievez meende dat veel burgers zich

221 Nationaal Archief, stukken ministerraad, 15 maan 1948.
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wel bij zo'n korps zouden willen aansluiten, maar niet bij een politie- of militaire
reserve. De minister-president was het daarmee oneens. Er werd geen beslissing
genomen.

De Nationale Reserve kreeg bij haar oprichting een dubbele taak: optreden
tegen een binnenlandse en een buitenlandse vijand, dus tegen een militaire en
een niet-militaire vijand. Maar uit de archieven wordt niet duidelijk welke van
deze het belangrijkst werd gevonden. Op 7 september 1948 schreef een niet met
functie genoemde medewerker van het kabinet van de chef van de generale staf
aan minister Schokking van Oorlog dat het in een toekomstig conflict onmoge-
lijk zou zijn onderscheid te maken tussen een binnenlandse en een buitenlandse
vijand. Volgens hem zouden beide de orde verstoren en moesten dus ook beide
worden bestreden. In de nota staan voorbeelden van de taken van de Nationale
Reserve:

'Wanneer een onderdeel der Nat. Ref. tot taak knjgt ten brug te beveiligen, dan is
dat zowel tegen een aanslag van een vilfde colonne als van parachutisten of door-
gedrongen grondtroepen. Een Nationaal Reserve moet evenzeer gebruikt hunnen
worden tegen parachutisten, onmiddellijk na hun landing, als tegen opstandige
stakers. Naar mijn mening is het niet mogelijk de Nat. Ref. uitsluttend te zien als
een soort anti-revolutie-instituut. (. ..) Uw ambtsvoorganger heeft oven*ogen om
de vrijwilligers tot twee soorten verbintenissen toe te laten, n. l. wel en niet tegen

een buitenlandse vijand. Ik heb daartegen bezwaren, daarzulks totgrotepractische
,222

moeilijkheden aanleiding geeft.

Tot een dergelijke tweedeling is het nooit gekomen. In de ministerraad van 10
mei 1948 werd het Ontwerpbesluit tot instelling van een Nationale Reserve zon-
der discussie goedgekeurd. Op 23 oktober 1948 tekende minister van Oorlog
Schokking de Beschikking Nationale Reserve, waarvan het personeel kon worden
opgeroepen'tot het vervullen van werkelijke dienst ter handhaving of tot herstel
van de openbare rust of orde'.

223

4.1.5   In de Nationale Reserve deelnemende en concurrerende organisaties

Het is de vraag of een deel van de taken van de Nationale Reserve niet aan
de (reserve)politie kon worden overgelaten. Had de krijgsmacht meer aantrek-
kingskracht op gezagsgetrouwe burgers dan de politie? Sprak de krijgsmacht een
ander deel van deze groep aan? Was het daarom nodig om naast de reservepo-
litie een vrijwilligersorganisatie bij de krijgsmacht Op te richten? De archieven
geven geen uitsluitsel. Wel blijkt dat in de oprichtingsfase met veel organisaties
contact is geweest om in de Nationale Reserve deel te nemen ofjuist naast haar
te mogen functioneren.

222 CAD/MvD, archief HKGS/NATRES,  1948, doos 1.
223 Ministeriele Beschikking 23 oktober 1948, Staf van de Adjudant-Generaal, afdeling A 3,

nr. 1319. Ook gepubliceerd als Legerorder 1948, no. 343.
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Studentenorganisaties willen deelnemen
Al voor de formele oprichting van de Nationale Reserve boden studentengroe-
pen hun diensten aan. Uit de archieven blijkt niet dat zij hebben overwogen zich
als reservepolitie op te werpen. De studenten werden, na enige discussie, niet in
een afzonderlijke organisatie naast of op individuele basis in de Nationale Reser-

ve opgenomen, maar vormden daarbinnen afzonderlijke eenheden. Studenten-
weerbaarheidorganisaties hadden al een eeuwenlange samenwerkingstraditie
met de krijgsmacht, en deze werd nu gerevitaliseerd.

Op 8 maart 1948 schreef een medewerker van de sectie G.3 B (buitenlandse
inlichtingen) aan de chef van de generale staf dat de studentenorganisaties ver-
wachtten dat de regering naar aanleiding van de gebeurtenissen in Tsjecho-
Slowakije een beroep op hen zou doen. Hij stelde voor om in de Koninklijke
Landmacht eenheden met studentenvrijwilligers op te nemen. Het ontbreken
van wapens voor de studenten mocht geen reden zijn om dit uit te stellen:

'omdat de oprichting van de Korpsen altyd enige tyd in beslag neemt (...) voor
de oefening van het gewapend gedeelte, slechts een zeer beperkt aantal wapens
noodig zyn C..) het een Zeer slechte indruk zou maken, indien de spontane uitingen

der Studenten (. .)zouden warden genegeerd. Ten aanzien van het verkrygen van
wapens, moge ik nog onder Uw aandacht brengen dat de Lt. Gen.  (...) my onlangs
verzekerde, dat indien Nederland wapens noodig had, ter bestryding van mogelyhe

binnenlandse woelingen, deze, ingevolge persoonlyh door de Generaal ingewonnen
inlichtingen, zowel door Engeland als door Amerika met genoegen en met spoed
zouden worden geleverd.

,224

Dit is in de besluitvorming de enige keer dat gesproken werd over mogelijke
buitenlandse wapenleveranties voor binnenlandse aangelegenheden. De bijlage
van de notitie van de G.3 B bevat een uitgewerkt plan, waarin opvalt dat naast
studenten ook oud-studenten zich bij de studentenkorpsen zouden mogen aan-
sluiten.

Op  24  maart 1948 werden de president en secretaris  van de Nederlandse
Studenten Raad met spoed op de generale staf ontboden, 'die hen verzocht te
willen bevorderen, dat zo snel mogelijk, nog voor 1 Mei, studenten afdelingen
van de, eveneens voor 1 Mei op te richten, Nationale Reserve zouden worden
gevormd ,225

De krijgsmacht nam de inschakeling van de studenten serieus. Op 15 april
1948 gaf de directeur beheer en verstrekking van de Koninklijke Landmacht
opdracht de studentengroepen binnen de Nationale Reserve van wapens te
voorzien, want het is 'de persoonlijke wens van de Chef G.S., dat aan tien Mili-
taire Studentenkorpsen ten spoedigste wapens en munitie worden verstrekt.
De urgentie van deze verstrekking is volgens C.-Nationale Reserve primair, dus

224 Beide stukken uit CAD/MvD, archief HKGS/NATRES, 1948, doos 1.
225 CAD/MvD, archief HKGS/NATRES, 1948, doos 1.
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heeft voorrang boven verstrekkingen voor Ned. 1ndie, Militaire Bijstand of Mob.
Oplegging.' Het gaat hier om vijftien geweren, vijftien pistoolmitrailleurs en
honderd patronen per wapen - per studentenkorps.226 De verstrekking van
wapens aan de studenten en de eventuele buitenlandse wapenleveranties staan
in schril contrast met de geringschatting van de communistische dreiging door
minister-president Beel van 12 maart hetzel fde jaar.

In de ministerraad van 26 april 1948 sprak de minister-president zich uit
tegen aparte studentenkorpsen binnen de Nationale Reserve'omdat in het kamp
der arbeiders hierin een zekere klassetegenstelling werd gevoeld'. Minister Gie-
len van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen stelde dat de studenten zelf
hierover verdeeld waren. Minister Fievez van Oorlog benadrukte praktische
overwegingen en stelde dat'in verband met hun studie, hun lange vacanties etc'
de studenten andere oefenschema's zouden moeten krijgen. Volgens hem waren
daarom aparte korpsen wenselijk. Er werd besloten de studenten te laten kiezen.

Of zij dat zelf hebben gedaan blijkt niet duidelijk uit de in de archieven, maar
ze vormden uiteindelijk aparte organisaties binnen de Nationale Reserve.

Overigens bleken de studenten later niet gelukkig te zijn dat zij al zo snel
werden opgenomen. In een brief van 23 november 1948 beklaagde de nationale
studentenraad N.S.R. zich erover dat:

'de werving onder de burgerij, niet studenten, nog steeds niet of nagenoeg niet
ter hand is genomen, weshalve vele studenten menen in een uitzonderingsposi-
tie geplaatst te zijn, die slechts volhomen ongewenste sociale tegenstellingen kan
scheppen (. . .) dat derhalve onder de Nederlandse studenten grote onzekerheid ten

opzichte van de Nationale Reserve bestaat, een onzekerheid, die indien nog korte
tijd gec:ontinueerd, de studentenafdelingen ten ondergangzal doemen'. 227

Een reserve voor alleen de Koninklijke Marine?
Uit archieven blijkt dat naast de Koninklijke Landmacht (de Nationale Reserve)
ook de Koninklijke Marine eigen reserve-eenheden voor binnenlandse veiligheids-
taken wilde oprichten. De eerste vermelding van deze plannen staat in documen-
ten van een maand voor de formele oprichting van de Nationale Reserve.

De chef marinestaf schreef op 9 april 1948 aan de chef van de generale staf dat
de Koninklijke Marine behoefte had aan dergelijke eenheden en stelde voor ze
te vormen uit de mariniers die uit Nederlands-Indie terugkeerden. Verder wilde
hij eenheden met militairen die door hun opleiding nuttig zouden zijn voor de

Koninklijke Marine. Dit alles in plaats van Nationale Reserve-eenheden. Hij vat
zijn boodschap als volgt samen:

'Uit bovenstaande zal U blijken dat de Kon. Marine prijs stelt op het behoud van
de beschikking over het personeel dat te voren in haar dienst is go*eest, terwijl U
eveneens duidelijk zal zijn dat de Kon. Marine geen prvs stelt op aanname voor

226 CAD/MvD, archief HKGS/NATRES, 1948, doos 1.
227 CAD/MvD, archief HKGS/NATRES,  1948, doos 1.
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dit doel van personeel dat niet te voren bij haar onder de wapenen is go*eest. Il:
moge U, opgrond van bovenstaande, voorstellen bij de aanname voor de Nationale
Reserve te willen bepalen dat geen personeel zal worden aangenomen, dat bij de
Kon. Marine in dienst is geweest.

,228

De Koninklijke Marine wilde naast mariniers dus ex-marinepersoneel voor
handhaving van de openbare orde inzetten. Aan de chef van de generale staf
werd gevraagd deze niet in de Nationale Reserve op te nemen. Dit zou haar
rekruteringspotentieel verkleinen.

Vanuit de Nationale Reserve werden desondanksgeenbezwarenopgeworpen.
Op 26 april 1948 schreef de waarnemend directeur van de Nationale Reserve aan
de chef marinestaf terug dat hij in beginsel instemde. 'Ik zal de aangewezen com-
mandanten van de Nationale Reserve, die met de werving worden belast, ter zake
de vereiste aanwijzingen doen verstrekken.' Omdat hij dacht dat de uitsluiting
van ex-marinepersoneel voor de Nationale Reserve voor de vrijwilligers die zich
al hadden aangemeld of nog zouden aanmelden nogal teleurstellend kon zijn,
vroeg hij de Koninklijke Marine de uitsluiting breed bekend te stellen. 229

De Koninklijke Marine onttrok dus haarex-personeel aan de Nationale Reser-
ve en zou voor bestrijding van onlusten eigen eenheden hebben ingezet. Uit de
gevonden archievenstukken blijkt niet of dit ex-marinepersoneel vrijwillig of
als verplicht vervolg op hun dienstverband in de reserve-eenheid zou worden
opgenomen. Ook niet o f de Koninklijke Marine daadwerkelijk een tegenhanger
van de Nationale Reserve oprichtte. Anno 2006 heeft de Koninklijke Marine
wel reservisten, maar geen aparte vrijwilligersorganisatie. In de literatuur is ook
geen referentie aangetroffen dat de Koninklijke Marine eerder wel een eigen
'Nationale Reserve' had. Waarschijnlijk is zij dus nooit opgericht.

De bewaking van scheepvaartterreinen apart?
Op 19juli 1948 schreef de chefmarinestaf aan de chefvan de generale staf, dit keer
over de beveiliging van'de voornaamste scheepvaartetablissementen' in tijden van
verhoogde spanning of staat van beleg. Hij gaf aan van reders het verzoek te heb-
ben gekregen om wapens ter beschikking te stellen aan het bewakingspersoneel
van de reders, maar dat hij dit uiteraard niet had gedaan. De bewaking van de
scheepvaartterreinen was volgens hem nog wel een probleem:

'Voor een doeltrelfende militaire bewaking zijn evenwel €en vrij groot aantal troe-
pen der Koninklijhe Landmacht dan wel leden van het Korps Mariniers nodig,

hetwelk in verband met het geringe aantal beschikbare troepen waarschijnlijk niet
geleverd han worden. Teneinde het gestelde doel te bereiken lijkt het mij gewenst, de

scheepvaartmaatschappilen te verzoeken het bij hen in vaste dienst zijnd personeel,
te overreden dienst te nemen bij de Nationale Reserve en hen daarbij de verzehe-

228 CAD/MvD, archief HKGS/NATRES,  1948, doos 1.
229 CAD/MvD, archief HKGS/NATRES, 1948, doos 1.
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ring te geven, dat de eenheden welke uit dit personeel gevormd zullen worden, uit-
sluitendgebruiktzullen worden voordebeveiligingenbewaking van descheepvaart-
etablissementen en zich aldaar bevindende hoopvaardijschepen.'

Als hiermee ingestemd zou worden en de betreffende eenheden bij de Nationale
Reserve getraind konden worden, zou de Koninklijke Marine met de betrokken
reders contact opnemen.230 De Koninklijke Marine wilde zo personeel van mari-
tieme bedrijven, via een uitzonderlijke status binnen de Nationale Reserve, aan
zich binden. Wellicht wilde zij de'gewone' Nationale Reserve weren bij de alleen
voor haar van belang zijnde maritieme bedrijven. Dat de Koninklijke Marine niet
voorstelde om deze groepen in een marinereserve op te nemen, doet vermoeden
dat plannen voor een dergelijke reserve al in deze fase waren verlaten.

Het idee van de Koninklijke Marine werd echter gedwarsboomd. De chef van
de generale staf antwoordde op 28 augustus 1948 dat hij in het algemeen bereid
was medewerking te verlenen om uit het vaste personeel van de scheepvaart-
maatschappijen Nationale Reserve-eenheden te vormen voor de beveiliging van
scheepvaartetablissementen en de zich daar bevindende koopvaardijschepen. In
zijn brief staat wel een voorwaarde:

'Ik moet hieraan echter de voonvaarde verbinden, dat deze te vormen eenheden, op

last van hogerhand ook buiten het etablissement ter bereiking van het doel kunnen
worden gebruikt en dat zijin geval van nood ook bestand hunnen worden voor een

dringender doel, dan met de oorspronkelijke opzet is beoogd. lie neem aan, dat de
scheepvaartmaatschappijen ten aanzienvandedeelnameaandeo€feningen haar volle

medewerking zullen verlenen, haar personeel in de gelegenheid zullen stellen gekettrd
te worden, tenvijl de zekerheid van trouw aan het wettig gezag moet bestaan. ,231

De Koninklijke Marine hield echter voet bij stuk, overigens met steun van het
ministerie van Verkeer en Waterstaat. De chef marinestaf schreef zijn evenknie
van de generale staf op 16 september  1948  dat hij het onwenselijk vond  als de
bewakingseenheden van de maritieme terreinen ook voor andere taken werden
bestemd, omdat de eenheden in dat geval veel meer zouden moeten oefenen.
In de brief staat:

'Na verder overleg ter zake met het directoraat-generaal van Scheepvaart ben ik
tot de overtuiging gehomen, dat pogingen bij de Scheepvaartmaaischappijen in de
door U bedoelde richting vruchteloos zullen zijn.'

De chef marinestaf wees nogmaals op het grote maritieme belang en de door de
chef van de generale staf uitgesproken verwachtingen dat door de krijgsmacht
slechts een gering aantal troepen 'te Amsterdam en Rotterdam beschikbaar kon

230 CAD/MvD, archief HKGS/NATRES, 1948, doos 1.
231 CAD/MvD, archief HKGS/NATRES, 1948, doos 1.
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worden gesteld voor de handhaving van orde en rust'. Hij wees erop dat de reders
hun personeelsleden waarschijnlijk eerder konden overhalen zich aan te mel-
den voor de bewaking van de scheepvaartterreinen dan als vrijwilliger voor een
reset·vistenorganisatie van de overheid. De chef mannestaf wees op een ander,
in zijn ogen minder wenselijk alternatief:

'Ecn andere oplossing zougelegen zij n om hen in te schakelen bij de bijzondere viljwil-

lige politie, doch ik zou hiertoe dan in het uiterstegeval willen overgaan, omdat zij dan
gcheel buiten onze controle vallen, tenvijl zil door ons moeten worden gebruiht.

,232

De chef marinestaf wilde dus liever eigen reserve-eenheden dan te moeten ver-
trouwen op de (reserve)politie. Misschien gebruikte de Koninklijke Marine dit
argument ook als verkapt dreigement, misschien wilde zij daarmee duidelijk
maken dat indien zij het niet met de Koninklijke Landmacht eens zouden wor-
den, de betreffende medewerkers van de maritieme bedrijven zich bij de reserve-

politie zouden aansluiten. Hoe het ook zij, op 16 oktober 1948 haalde de Natio-
nale Reserve bakzijl.  De chef van de generale staf schreef aan de chef marinestaf
af te zien van zijn eerdere voorwaarde. Hij verzocht de Koninklijke Marine toch
met de reders contact op te nemen.233 Blijkbaar vond hij het belangrijker dat de
maritieme terreinen konden worden bewaakt dan dat personeel van maritieme
bedrijven ongeclausuleerd kon worden opgenomen in de Nationale Reserve.

De Koninklijke Marine liet echter op zich wachten. Op 22 december 1948
schreef de waarnemend commandant van de Nationale Reserve aan de che f van

de generale staf dat hij nog niets van de Koninklijke Marine had vernomen. Hij
gaf zijn mening over de bewaking van spoorwegen, mijnen en andere voor de
oorlogvoering van belang zijnde objecten:

'Persoonlijk geefik er de voorkeur aan de bewaking van bepaalde objecten  ( . . . ) te

doen geschieden door de reserve politie, zulks is ook overeenhomstig het door de
Regering ingenomen standpunt C..) Alhoewel ik de mening van de Chef Manne
Staf onderschrijf dat de bewaking dan buiten de militaire controle valt acht ik zulks

bepaald geen onoverkomelijk bezwaar Een goede samenwed:ing van dc plaatselijke
commandanten met de plaatselilke politte autoriteiten homt mijns inziens aan dit
bezwaar volledig tegemoet, zeker indien ik daarbij bedenk dat in tijden van oodog of

oorlogsgevaar depolitie instanties ondergeschiht zijn aan de militaire instanties.
,2 34

In tegenstelling tot de che f van de generale staf vond de leiding van de Nationale
Reserve dat de reservepolitie de maritieme locaties zou moeten beveiligen met
hulp van groepen personeel van de betreffende bedrijven. Over de afloop van dit
verschil van mening geven de geraadpleegde archieven geen uitsluitsel.

232 CAD/MvD, archief HKGS/NATRES, 1948, doos 1.
233 CAD/MvD, archief HKGS/NATRES, 1948, doos 1.
234 CAD/MvD, archief HKGS/NATRES, 1948, doos 1.
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Het personeel van de staatsmijnen uitgezonderd?
Dat de leiding van de Nationale Reserve in bovenstaand fragment niet zomaar
het voorbeeld van de mijnen noemde, blijkt uit weer andere archiefstukken.

Op 15 april 1948 schreef de beheerder van de Nederlandsche Steenkolen-
mijnen aan minister Fievez van Oorlog om voor het mijnpersoneel een uitzon-
deringspositie te verwerven. Hij schreef dat hij verantwoordelijk was voor een
zo groot mogelijke kolenproductie en dat daarvoor 'orde, rust en veiligheid in
het Mijnbedrij f' nodig was. Hij gaf aan in overleg met de procureur-generaal uit
het eigen personeel een 'mijnwacht' van ongeveer twaallhonderd man te gaan
vormen. De mijnen kampten met een tekort aan personeel. Om de kolenpro-
ductie te stimuleren waren mijnwerkers ook vrijgesteld van de dienstplicht. De
beheerder gaf aan dat de oprichting van de mijnwacht de personeelsproblemen
van de mijnen al vergrootte, omdat de leden van de mijnwacht hun normale
werk niet konden doen. De beheerder drong aan op een uitzondering voor zijn
personeel ten aanzien van deelname in de Nationale Reserve:

'In verband met bovenstaande moge ik Uwer Excellentle in overweging geven bij
hetformeren van de "Nationale Reserve" het mignpersoneel in eerste instantie hier-
voor niet voor indeling in aanmerking te laten homen. Moet echter tot indeling

van mijnpersoneel voor de "Nationale Reserve" worden overgegaan dan verzoeh
ik Uwer Excellentie over het aantal en de aan te nemen personen van te voren
overleg te willen plegen opdat niet personen worden weggenomen uit functies, die
niet door anderen hunnen worden vcrvuld en voor het mijnbedrijfvan vitaal belang

Zgn
,235

Eigenlijk wilde de beheerder dat het mijnpersoneel niet in de Nationale Reserve
zou deelnemen, maar alleen de mijnen zelf zou beschermen.

Op 24 april 1948 kwam een positieve reactie van de chef van de generale
staf. Net als het ex-marinepersoneel werd ook het personeel van de staatsmijnen
buiten de Nationale Reserve gehouden. In de brief staat:

'Gaarne ben ih dan ook be,rid aan uw wensen C..) tegemoette homenenzalin laatste
instantte cen beroep op het mijnpersoneel warden gedaan en dan nog slechts, nadat
met U overleg geplecgd is. Intussen zou ik het betreuren, indien het mijnpersoneel

hierin een achteruitstelling zou zien. Wellicht ware in dit verband te ovenvegen, Uw
personeel te doordringen van de absolute noodzaak om onder alle omstandigheden het
mijnbedrijf intact te houden en dat hiervoor de inzet van alle krachten nodig is.  Het

personeel dient hiermede een nationaal belang van de eerste orde.
,236

De bewahingsdienst van Defensie
Nog een andere groep wilde een speciale relatie met de Nationale Reserve. Op
13 december 1948 verzocht de chef van de generale staf minister Schokking van

235 CAD/MvD, archief HKGS/NATRES,  1948, doos 1.
236 CAD/MvD, archief HKGS/NATRES, 1948, doos 1
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Oorlog'het burgerpersoneel, dat ingeschakeld zal worden in de bewaking van dit
ministerie, te organiseren in de Nationale Reserve.,237 Hoe op dit verzoek werd
gereageerd valt niet uit de archieven op te maken, maar het illustreert wel de
onduidelijkheid en het gelobby rondom de oprichting van de Nationale Reserve.

De prins en het initiatief voor een Volksleger
Ook leden van het Koninklijk Huis blijken zich te hebben willen inspannen
tegen de communistische dreiging en voor een organisatie van reservisten. Op
19 oktober 1948 schreef Prins Bernhard een brief, met daarin het voorstel voor

de oprichting van een 'Volksleger'. Deze brief is in de archieven niet aangetrof-
fen, maar wel een inhoudelijke beoordeling daarvan in een niet gedateerd aan-
tekeningenvel van het Directoraat van de Nationale Reserve. Dit voorstel hield
onder andere in dat het 'Volksleger' onder de 'inspecteur-generaal' zou ressorte-

ren. Waarschijnlijk wordt de inspecteur-generaal voor de krijgsmacht bedoeld.
Deze functie werd toen vervuld door prins Bernard zelf. De schrijver van het
aantekeningenvel vermoedde ook dat met het Vrijwillige Volksleger (WL) een
nieuwe versie van de BVL werd bedoeld. Hij wees het voorstel af vanwege de
concurrentie met de Nationale Reserve.

'Resumerende is het plan VWL. hoewel uitgebreider en grootser van opzet in wezen

gelijk aan dat van de N.R. (Nationale Reserve, MdW) en derhalve als overbodig te
qualificeren. Het geheleproject beoogt m.i. de mening te suggereren dat de N.R. geen

levensvatbaarheid heeft en derhalve dient te worden vervangen door het militair
van onwaarde zijnde V.V.L ,238

De leiding van de Nationale Reserve wees het voorstel van de prins ook af, omdat

het Volksleger niet voor militaire doeleinden kon worden gebruikt. Wat in dit ver-
band precies met militair werdbedoeld is onduidelijk, maarcorrect gebruik van de
term zou de bestrijding van een eventueel binnenvallende krijgsmacht inhouden.
Daarmee werd de wens voor een Nationale Reserve met dubbele taakstelling nog-
maals bevestigd. Opvallend is wel dat prins Bernard zich achter de herleving van
de weerkorpsen stelde, terWijl de regering zich daar jarenlang tegen verzette.

4.2 Weinig aandacht in het parlement
In de vorige paragraaf werd op basis van de archieven de besluitvorming binnen
de departementen en de regering over de oprichting van de Nationale Reserve

beschreven. Na de communistische coup in Tsjecho-Slowakije was de regering
overtuigd van het tekort aan capaciteit bij de beroepspolitie en beroepskrijgs-
macht om de binnenlandse veiligheid te garanderen. Er werd gekozen voor het
opzetten van vrijwilligersorganisaties. Van een expliciete keuze tussen uitbrei-

237 CAD/MvD, archief HKGS/NATRES, 1948, doos 1.
238 CAD/MvD, archief HKGS/NATRES, 1948, doos 1.
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ding van de krijgsmacht of uitbreiding van de politie bleek geen sprake. Ondui-
delijk bleef wat een belangrijker argument voor de oprichting van de Nationale
Reserve werd gevonden: het binden van rechtse vrijwilligersorganisaties aan
het gezag van de regering of het tekort aan capaciteit voor de handhaving van
de openbare orde. Werden deze kwesties in het parlement besproken? Bieden
parlementaire stukken nieuwe inzichten of meer duidelijkheid?

Duidelijk is dat over de oprichting van de Nationale Reserve in het parlement
weinig werd gesproken. Van een uitgebreide inhoudelijke discussie over de vraag
waarom juist bij de krijgsmacht reserve-eenheden moesten worden gevormd,
was evenmin sprake. Er werd meer gesproken over de kwestie of gezagsgetrouwe
organisaties eigen eenheden, buiten de controle van de regering, zouden mogen
oprichten. Het parlement stemde in met het standpunt van de regering dat
rechts' beter in de Nationale Reserve kon worden opgenomen. Op deze wijze
werd zij aan de regering gebonden en onder haar gezag geplaatst.

4.2.1 Extra eenheden voor openbare ordehandhaving

Twee jaar voor de oprichting van de Nationale Reserve werd in het parlement
gesproken over de wenselijkheid van extra eenheden voor de handhaving van de
openbare orde. Verschillende alternatieven passeerden daarbij de revue.

Enkele leden van de Tweede Kamer stelden naar aanleiding van de defensie-
begroting voor 1946 de vraag of de regering, net als voor de oorlog, vrijwilligers-
organisaties zou willen instellen die de regering in moeilijke omstandigheden
zouden kunnen steunen. De meningen hierover waren echter verdeeld. Som-
mige kamerleden waren voor:

'De aanwezigheid van een dergelijk instituut zou ongetwilfeld preventieve wer-
king hebben. Ecnige andere leden hadden tegen herleving eener dergelijkeformatie
be:waar, omdat zulks hun inziens de tendens hecft een tegenstelling te scheppen

,239tussen bevolkingsgrocpen.

In de toelichting bij de defensiebegroting gaf de regering het bekende antwoord
dat er'in een geordend staatsbestel' naast politie en krijgsmacht geen gewapende
organisaties mochten zijn, zelfs niet wanneer deze verklaarden zich onvoorwaar-
delijk achter de regering te scharen. De regering onderbouwde dit standpunt
als volgt:

'Niet alleen maken deze de Overheid afiankelijk van de daarin georganiseerde
stroomingen uitdebevolkingenderhalveonvrij in haarbeslissingen, dochbovendien
weihen zij ontwrichtend ten aanzien van het leger op hetwelk zij, voor wat betreft

encadreering, bewapeningen uitrusting, in hooge mate een beroep moeten doen. Dc
Regeering oordeelt de binnenlandsche ordehandhaving bij uitsluiting de taah van de
daan,oor bestemde gezagsorganen en acht deze daarvoor berekend.•240

239  Rilksbegrooting voor het dienstjaar 1946,2. VNIA, nr. 7. p. 13.
240  Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1946,2, VIII A, nr. 8, p. 26.
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Uit dit citaat blijkt dat de regering in 1946 vooralsnog geen capaciteitsproble-
men zag. Opvallend is de redenering dat de ondersteuning van vrijwilligersorga-
nisaties door de strijdkrachten deze laatsten zou ontwrichten. De in 1948 opge-
richte Nationale Reserve werd wel degelijk door de krijgsmacht ondersteund.

Dit argument werd later in de besluitvorming niet meer gebruikt.
Later werd wel over de rolverdeling tussen politie en krijgsmacht gesproken,

maar een uitgebreide discussie is dit niet te noemen. Op 26 november 1946, bij

de behandeling van de begroting voor het departement van Oorlog, stelde het
Tweede-Kamerlid Vorrink bezwaren te hebben tegen'afzonderlijk' voor openba-
re ordehandhaving aangewezen delen van de krijgsmacht. Alleen de Koninklijke
Marechaussee moest bijstand kunnen verlenen. Vorrink gaf aan niet precies te

begrijpen wat de minister van Oorlog bedoelde met het oproepen van vrijwillige
dienstplichtigen voor handhaving van de openbare orde:

'Maar dat hiermee de weg geopend wordt om organen als de B. WL. de voordeur uit
te zetten en ze de achterdeur weer in te laten, lijkt voor de hand te liggen en daarte-
gen zou ik ernstig bezwaar willen maken. Terloops moge ik hieraan toevoegen, dat

het mv voorhomt de moeite waard te zijn eens te onderzoeken of ergeen aanleiding
is het instituut van de "Hulppolitie", zooals dat in Amsterdam bestaat, weer alge-
meen door te voeren. Daardoor zou een mogelijhheid van versterhing der normale

politioneele gezagsorganen hunnen worden verkregen, zonder de bezwaren, aan
een organisatie als den B. VL.  verbonden, op te roepen.'

Vorrink gaf bovendien te kennen'kritisch te staan' ten aanzien van de oprichting
van bewakingsbataljons voor de beveiliging van het eigen grondgebied tegen
strategische overvallen. Hij pleitte dus tegen het inschakelen van de strijdkrach-
ten bij binnenlandse onlusten, met uitzondering van de Koninklijke Marechaus-
see. Reservepolitie achtte hij een betere optie, maar een uitgebreide of duidelijke
argumentatie daarvoor werd ook door hem niet gegeven.

Minister Fievez van Oorlog ging niet in op Vorrinks suggestie slechts de
Koninklijke Marechaussee in te zetten. Hij benadrukte dat de rol van de krijgs-
macht tot bijstand beperkt moest blijven. Hij stelde:

'Wat betreft de taak van het leger met betrehking tot de binnenlandsche handhaving

van orde en tuchtmerh ik op, dat deze uiteraard secundairis. Primairligt deze taak op
hetgebied van de politie; slechts in noodgevallen zal het leger moeten bijspringen.'

Hij herhaalde dat een organisatie als de BVL niet nodig was, maar zag wel een
andere optie:

'Te overwegen valt (...) of de dienstplichtigen voor hun vertreh met groot verlof bil
hun horps een verbintenis zouden kunnen sluiten om bij binnenlandsche onlusten
vrijwillig op te homen bij hun horps in daartoe te organiseeren verbanden. ,241

241 18'1, vergadering, 26 november 1946,2 en 300, begroting VIll A (Dept. Van Oorlog) voor
1946 en 1947, pp. 459 en 502.
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Deze suggestie komt echter niet overeen met de wijze waarop de Nationale Reserve
zou worden georganiseerd: een aparte organisatie bestaand uit vrijwilligers die
niet noodzakelijk in militaire dienst waren geweest. Maar de minister bleek wel te
denken aan een onder de krijgsmacht vallende eenheid van reservisten met onder
andere binnenlandse veiligheidstaken. Uit de archieven is niet gebleken dat bin-
nen de krijgsmacht zelf al zo vroeg over deze kwestie werd gesproken.

4.2.2 Een horte toelichting op de oprichting van de Nationale Reserve

Pas in 1948 kwam de Nationale Reserve weer in het parlement aan bod. Naast
het kamerlid Zegering Hadders (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) ging
alleen de minister van Oorlog kort op haar oprichting in.

Bij de behandeling van de begroting van Oorlog voor 1948 stelde de heer
Zegering Hadders het eens te zijn met de oprichting ervan 'gezien het feit, dat
nog geen voldoende troepen en vooral ook geen kader aanwezig is voor de
handhaving der binnenlandsche rust en orde'. Het gebruik van het woord 'nog'
suggereert dat volgens Zegering Hadders de Nationale Reserve tijdelijk zou zijn.
Bij voldoende uit Nederlands-Indie teruggekeerd troepen zou ze kunnen wor-
den opgeheven. Dit is nooit gebeurd; de Nationale Reserve bestaat nog steeds.

Minister Fievez wilde een leeftijdsgrens voor ex-militairen die wilden deel-
nemen aan de Nationale Reserve:

'Een mobilisatie van de B. WL. en een daarop volgende mobilisatie van het leger zou
chaos hebben gegeven.  Dat was algemeen bekend vaar 1940.  Van daar dan ook,
dat in deze Nationale Reserve diegenen thuishoren, die bif een eventuele mobilisatie
niet of niet onmiddellijk in het leger behoeven te komen; vandaar dan ook, dat il:
wei een beroep doe op de militair geoefenden, maar op diegenen, die boven een
zekere leeftijdsgrens zijn en die ik dus niet behoefop te roepen bij een mobilisatie
van het leger'

Slechts een paar maanden hierna werd de Nationale Reserve formeel opgericht.
Zij zou echter hoofdzakelijk bestaan uit burgers die niet in militaire dienst had-
den gezeten. De dreigende chaos die de minister zijn gehoor eerder nog voor-
hield, was blijkbaar een paar maanden later geen belangrijk argument meer.

Fievez vervolgde met een wat opvallende toelichting op de taken van de
Nationale Reserve:

'De opzet is, dat de Nationale Reserve zal worden gebruilitvoorde handhaving van
de inwendige rust en orde,  wanneer dit nodig mocht zijn.  Of en in hoeverre zijook
in geval van oorlog kan worden benut, moet nader worden overwogen.

,242

242 30'« vergadering, 1 april 1948,600, begroting VIll A (Dept. Van Oorlog) voor 1948,
pp. 338 en 345.
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Dit laatste lijkt in tegenspraak met de archiefstukken waarin al wel werd gespro-
ken over een militaire taak voor de Nationale Reserve. Of minister Fievez hiervan
niet op de hoogte was of dat hij dit niet wilde noemen valt helaas niet meer te
achterhalen. Ook deze passage biedt geen antwoord op de vraag waarom een
militaire en niet louter een politiereserve-eenheid moest worden opgebouwd.
Bovendien maakt het met duidelijk welke taak van de Nationale Reserve het
parlement belangrijker vond: de militaire of de civiele taak?

4.3 Conclusie

In de voorgaande twee paragrafen werd op basis van archiefstukken en parle-
mentaire stukken beschreven hoe de beslissing werd genomen om de Nationale
Reserve op te richten. Welke conclusies kunnen uit deze gevalsstudie worden
getrokken? Hoe moet deelvraag drie voor wat betreft de oprichting van de
Nationale Reserve worden beantwoord? In hoofdstuk drie werden zes vragen
geformuleerd die in elke gevalsstudie zouden moeten worden beantwoord (coa-

litievorming, verloop van de besluitvorming, civiele alternatieven, belangrijhste argu-
menten, verhouding tussen bronnm en verklaring).Op deze vragen kan nu voor de
oprichting van de Nationale Reserve een antwoord worden gegeven.

Van significante coalitievorming is in deze gevalsstudie niets gebleken. In het
algemeen bestond er weinig weerstand tegen de oprichting van de Nationale
Reserve en voor haar binnenlandse veiligheidstaak. Uit zowel de archieven als
de parlementaire stukken blijkt dat sommigen liever los van de regering staande

vrijwilligerseenheden wilden instellen. De regering wist echter de medewerking
van gezagsgetrouwe organisaties aan de Nationale Reserve te bewerkstelligen
en ook in het parlement daarvoor voldoende steun te krijgen. Vanuit de civiele
politie, de civiele autoriteiten en de Tweede Kamer kwam slechts geringe tegen-
stand tegen de oprichting van een mobilisabele vrijwilligersorganisatie binnen
de krijgsmacht. Toen de autoriteiten ervan overtuigd waren dat aanzienlijke
extra capaciteiten voor binnenlandse orde handhaving nodig waren, werd zon-
der veel discussie gekozen voor de oprichting van zowel een politie- als een
krijgsmachtreserve.

Er kan worden geconcludeerd dat de besluitvorming over de oprichting van de
Nationale Reserve betrekkelijk soepel verliep. De keuze voor zowel een militaire
als een politionele reserve werd zonder veel discussie gemaakt. Over de plaats
van reservisten van de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Marine, de mari-
tieme bedrijven, de staatsmijnen en de studentenkorpsen werd wel gediscus-
sieerd, maar heel hoog liepen de spanningen hierover niet op. Toen de regering
van de noodzaak van extra capaciteit voor de openbare ordehandhaving was
overtuigd, werd binnen een jaar tot de oprichting van de Nationale Reserve
besloten. Het grootste probleem voor de regering was dat voorkomen moest
worden dat rechtse organisaties zichzelf wel gingen organiseren, maar zich niet
onder het gezag van de regering zouden scharen.

De vorming van louter civiele reserves werd door de regering, het parlement
en de betrokken departementen geen reeel alternatief gevonden. In theorie was
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dit uiteraard wel een alternatief. Waarom zouden vele gezagsgetrouwe burgers
niet tot de vrijwillige politie-eenheden zijn toegetreden als het gezag dat had
gevraagd? De Nationale Reserve kreeg duidelijk een taak in de handhaving
van de binnenlandse veiligheid. Uit archieven en parlementaire stukken is niet
gebleken of men de optie om enkel een politiereserve OP te richten onmogelijk
of onwenselijk vond. Wel is gebleken dat niet serieus werd overwogen om alleen
een politionele reserve in te stellen.

Argumenten voor of tegen de openbare orde taak en oprichting van de
Nationale Reserve zijn nauwelijks aangetroffen. Het werd blijkbaar vanzelfs-
prekend gevonden dat deze taak werd gegeven aan een militaire organisatie.

Over de oprichting van de Nationale Reserve is een geringe hoeveelheid
literatuur beschikbaar. De kwestie kreeg weinig parlementaire aandacht. De
archieven zijn de enige uitgebreide bron waaruit voor deze gevalsstudie kon
worden geput. In die zin zijn er tussen de archieven, de beschikbare literatuur
en de parlementaire stukken geen inhoudelijke verschillen waarneembaar. De
conclusie is in zeer grote mate gebaseerd op de inhoud van de archieven.

Tot slot, het geheeld overziend, lijken twee factoren te verklaren waarom de
Nationale Reserve werd opgericht met als taak de handhaving van de openbare
orde. Ten eerste kan dit worden verklaard uit de combinatie van de behoefte
van de regering aan extra capaciteit voor de handhaving van de openbare orde
en de wens van de regering te voorkomen dat rechtse vrijwilligersgroepen een
oncontroleerbare factor in de binnenlandse veiligheid zouden worden. Welke
van deze twee, capaciteit of cooptatie, belangrijker was valt niet te zeggen. Over
beide werd enkele jaren gesproken. Toen de regering overtuigd was dat zij voor
de handhaving van de openbare orde capaciteit te kort kwam, werd niet alleen
capaciteit gecreeerd, maar werden ook de rechtse groeperingen overtuigd om deel
te nemen in de Nationale Reserve. Als aanvullende verklaring kan dienen dat zij
door de legerleiding ook voor militaire taken geschikt werd geacht. Een dergelijke
bijdrage had een politionele reserve waarschijnlijk niet kunnen leveren. De twee

verklaringen hebben gemeen dat de krijgsmacht onder bepaalde omstandighe-
den extra capaciteit zou kunnen leveren aan de civiele autoriteiten.
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De Explosievenopruimingsdienst
op civiel terrein

Een van de binnenlanclse veiligheidstaken van de krijgsmacht is het ruimen van
explosieven (zie paragraaf 3.4.4). Dit wordt gedaan door de explosievenoprui-

mingsdiensten (EOD's) van de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht
en de Koninklijke Luchtmacht. Ze maken conventionele, uit oorlogen achterge-
bleven militaire explosieven, en geimproviseerde, bijvoorbeeld door terroristen

geplaatste explosieven (improvised explosive devices, IED's) onschadelijk.
De Hulpverleningsdienst (HVD) van het ministerie van Binnenlandse Zaken

ruimde al sinds de Tweede Wereldoorlog conventionele explosieven. De EOD
deed dit toen slechts op of zeer nabij militaire terreinen. In oorlogstijd zou zij ook
daarbuiten actief zijn, maar slechts ter ondersteuning van militaire operaties. De
Bescherming Burgerbevolking (BB) zou dan in niet-militaire (operatie)gebieden
actie f zijn.

Begin jaren zeventig van de vorige eeuw veranderde deze taakverdeling.  Er

werd besloten om de HVD op te nemen in de EOD. De krijgsmacht ging ook bui-
ten militaire terreinen conventionele explosieven ruimen. Juist toen deze taak-
overdracht plaatsvond, weird Nederland voor het eerst op grote schaal gecon-
fronteerd met IED's. In 1976 werd formeel besloten ook de ruiming hiervan
als taak bij de EOD onder te brengen. Maar waarom werd de HVD opgeheven?
Waren er geen civiele alternatieven om IED's te gaan ruimen? Hoe kreeg de
krijgsmacht de taak om overal in Nederland explosieven te ruimen?

5.1 Een langdurige kwestie tussen Defensie en Binnenlandse Zaken

Uit de archieven blijkt dat Binnenlandse Zaken al vroeg in de jaren zestig van
de vorige eeuw werd geprobeerd de HVD op te heffen en haar taak over te
dragen naar de EOD. Behalve deze twee organisaties was er geen andere dienst
in staat om conventionele explosieven te ruimen. Over het opzetten van een
nieuwe civiele dienst werd niet veel gesproken. Toen een tiental jaren later de
taak inderdaad was overgenomen en de IED-dreiging sterk opkwam, werd door
de civiele instanties aanvankelijk wel gedacht en op kleine schaal ook begonnen
aan de toerusting van de civiele politie en andere civiele organisaties om deze

explosieven te gaan ruimen. Uiteindelijk bleek de dreiging echter zo omvangrijk
dat alleen de EOD voldoende capaciteit had om de IED-taak uit te voeren.
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5.1.1 Binnenlandse Zahen wil van de ruimingstaah af
Al begin jaren zestig van de vorige eeuw leek de ruiming van conventionele
explosieven zonder veel problemen over te kunnen gaan van de HVD naar de
EOD. Binnenlandse Zaken wilde toen al van de taak af.

Op 29 maart 1962 schreef de commandant van de HVD in een verslag van
een bespreking met vertegenwoordigers van Binnenlandse Zaken en van de
Technische Dienst van de Koninklijke Landmacht (waar de EOD onder ressor-
teerde):

'ih stelde, nu die taah voor vredestijd van BiZa zal overgaan op de KL, dat ook de
oorlogstaah op de KL diende over te gaan, daar BiZa nu niet meer over de wei-
nig overgebleven specialisten zou beschikken. Men was het daarmede volhomen
eens v w.b. het ruimen. Echter t.a. v. de bomverkenning stonden de heren (...) op
het standpunt dat daarvoor de medewerking van de BB nict zou kunnen worden
gemist.'

Overigens werd afgesproken dat de taakovername pas formeel zou worden voor-
gesteld als het HVD-personeel, die er al jaren op wachtte, een beter salaris zou
krijgen.243 De betrokken partijen leken het toen al eens over de overdracht van
de taak. Dit zou echter nog tien jaar duren.

De inspecteur van de Technische Dienst van de Koninklijke Landmacht
schreef op 29 juni  1962 een expliciete nota aan de chef van de generale staf, met
daarin de achtergronden en argumentatie voor het overnemen van deze taak.
De inspecteur gaf aan dat er steeds minder explosieven werden geruimd. Met de
huidige organisatie zou ruiming in oorlogstijd 'praktisch onmogelijk' zijn. Een
ander voordeel van een taakovername door Defensie zou zijn dat de organisatie
van de explosievenruiming in Nederland gelijk zou zijn aan die in de Verenigde
Staten, het Verenigd Koninkrijk, Belgie en Frankrijk. De inspecteur vervolgde
zijn opsomming van voordelen. Hij schrijft:

'In vredestild zal de opleiding van het personeel in de sfeer van de werhelijkheid
homen te liggen. In oorlogstijd zal zekerheid bestaan dat zowel civiel- als militair
belangrijke objecten of toevoerwegen snel en qfdoend worden geruimd. Voor ons
waardevollegegevensovervijandelijke apparaten zullen voorons behouden blijven.
Het verkennen van bijv. gevallen bommen zal geschieden door de B.B., met melding
aan de militaire autoriteiten. Door deze centralisenng is cen deugdelijke opleiding
van bomopruimers, die immers hoog "gescreened" moeten worden, mogelijk.'244

Binnenlandse Zaken wilde dus vanuit meer economisch perspectief van de taak
af (steeds minder ruimingen) en Defensie wilde de taak graag hebben vanwege

243  Archief BZK, HVD-archief.
244  Archief BZK, HVD-archief
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de relatie met de oorlogstaak, inclusief de oefenmogelijkheden die de taak met
zich mee zou brengen.

Dezelfde argumenten werden binnen Binnenlandse Zaken gehanteerd, zoals

blijkt uit een brief van 7 november 1962 van de directeur-generaal openbare
orde en veiligheid aan zijn minister (Toxopeus). Hij schreef dat de ruiming van
munitie in vredestijd een aflopende zaak was. De HVD bestond oorspronkelijk
uit enkele honderden medewerkers, inmiddels nog maar veertien. Hij gaf nog
meer redenen waarom de krijgsmacht de taak zou moelen overnemen. In de
brief staat:

'Aanvulling van het personeel lijht in verband met de geringe perspectieven en het
specialistisch harahter van de mimingswerkzaamheden niet wel mogelijk, zodat
het etnde van het bestaan van de HVD in het verschiet komt. Dit leidde degedachten
in de richting om na te gaan of het niet juister zou zijn zowel de mimingstaak als

het Korps HVD over te dragen aan de brijgsmacht. In dit verband zij aangetekend
dat in de USA, Engeland en Belgie de mimingstaak voor het hele grondgebied aan
de militaire autoriteiten is toevertrouwd.'

De directeur-generaal openbare orde en veiligheid schreef dat orienterende

besprekingen met Defensie waren gehouden en hoe deze waren verlopen:

'Daarbij is gebleken dat ook van die zijde er veel voor wordt gevocld om tot een

systeem te home waarbij in oorlogstijd de Koninklijke Landmacht wordt belast

met de ruiming van het hele grondgebied, terwijl de bomverkenningswerkzaamhe-
den door de civiele instanties worden verricht. Het ontbreekt de Koninklijke Land-
macht echter in vredestijd aan voldoende praktische oefengelegenheid en ervaring,

waarom van die zijde erprijs op wordtgesteld om ook onder vredesomstandigheden
te worden belast met ruiming van munitie in die gebieden, welke tot dusver tot de

competentte van Binnenlandse Zaken behoort ,245

Binnenlandse Zaken ging dus mee in de redenering dat de EOD de ruimingstaak
in vredestijd zou moeten overnemen om te oefenen voor oorlogstijd. Blijkbaar
was het departement geen optie om de HVD ook in oorlogstijd explosieven te
laten ruimen o f de HVD haar bestaande taak te laten behouden. Al op 20 novem-
ber 1962 deed minister Toxopeus van Binnenlandse Zaken zijn collega Visser
van Defensie het voorstel de explosievenruiming, zowel in vredes- als oorlogs-
tijd, als taak aan Defensie over te doen. In de brief werden dezelfde argumenten

gebruikt: de staat waarin de HVD verkeerde, het afnemend aantal ruimingen, de
praktijkervaring die de EOD zou kunnen opdoen, de problemen van de BB in
haar taakuitvoering en het komen tot een systeem zoals in de VS.246

245  Archief BZK, HVD-archief.
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5.1.2   Defensie kan de ruiming nog niet overnemen

In de archiefstukken staan echter ook minder optimistische inschattingen. Bin-
nenlandse Zaken wilde de taak van de HVD aan Defensie overdragen, maar de
krijgsmacht bleek over te weinig capaciteit hiervoor te beschikken.

De plaatsvervangend chef van de BB stelde als eerste niet te verwachten dat
Defensie zomaarde vredestaakzou overnemen. Hij gafaan vooral de explosieven-
opruiming in oorlogstijd aan de krijgsmacht te Willen overdragen:

'Vooral ook de hulp  C..) van HVD-zijde aan civiele instanties, als Waterstaat,
baggerfirmak, grondbedrijven en de schroothandel blilft van belang voor het
algemecn economisch leven. Doch hier wil de kn-lgsmacht zich van distantieren.
Als dus de overname van de HVD door Defensic niet gemakkelijh te bereiken is, de
ovei-name van de explosievenmiming in oorlogstijd lijkt mij toch het voornaamste

,247dot:l om er cen bevredigende oplossing voor te vinden.

Dit laatste, de overname van de ruiming in oorlogstijd, was tot dan toe de taak
van de BB. De BB had grote moeilijkheden met uitvoering van deze taak en wilde
ervan af.

Binnen Defensie zelf nam ondertussen de tegenstand steeds meer toe, vooral
omdat de Koninklijke Landmacht te weinig mankracht bleek te hebben. Op 21
september 1962, nog voor het voorstel van Binnenlandse Zaken, wees de chef
van de generale staf de overname af 'op grond van de personele en financiele
consequenties'. Hij voegde daaraan toe dat geen bezwaren bestaan tegen 'hulp-
verlening in vredestijd, terwijl in oorlogstijd hulp zal worden geboden, daar
waar zulks mogelijk is.'

Bijna een jaar later, op  7 juni 1963, schreef minister Visser van Defensie dat
hil nog niet kon instemmen met het overdragen van de taak van ruiming van
niet-ontplofte munitie. Wel stemde de minister in om een interdepartementale
commissie in te stellen om de kwestie te bestuderen.248 Binnenlandse Zaken
ging hiermee akkoord. Waarom pas een jaar later aan Binnenlandse Zaken werd
geantwoord en wat er in de tussentijd gebeurde, blijkt helaas niet uit de archie-
ven. Wel is duidelijk dat Defensie niet enthousiast en intern verdeeld was over
de kwestie.

De eerste vergadering van deze interdepartementale Advies Commissie Inza-
ke Explosievenopruiming vond plaats op 15 november 1963, bijna een halfjaar
later. De vertegenwoordiger van de Koninklijke Landmacht stak zijn mening niet
onder stoelen of banken:

'Voor vredestijd ziet hij in de taken van de H. V.D., in het bijzonder m.b. t. munitic-

opruiming bij bouw- en baggenverkzaamheden, geen enkel raakvlah met de krjgs-
macht. Voor 00,"logstifd geldt  voor  de ICL hetzelfde  personeelsprobleem  als  bij

247  Archie[ BZK, HVD-archief
248 CAD/MvD, archief ministerie van De[ensie (MinDeD, dossier 278.303 B conf (Operatie)



DE EXPLOSIEVENOPRUIMINGSDIENST OP CIVIEL TERREIN 137

de B.B.  (...) De K.L. ziet er geen hans toe in voldoende personed voor de haar
toebedachte munitie-opruimingstaken te voorzien. De K.L. han al niet doen, wat
ze moet doen en kan er dus geen nieuwe taken bij nemen.'

Hierop meldden ook de Koninklijke Marine en de Koninklijke Luchtmacht dat
zij te weinig personeel konden leveren voor de nieuwe taak.249 Door de krijgs-
machtdelen werd een combinatie van praktische en meer principiele argumen-
ten gebruikt tegen overname van de taak. Zij zouden deze positie de komende
jaren volhouden. De onderhandelingen leken daarmee niet te kunnen slagen.

Op 22 november 1963 vond de tweede vergadering plaats. Er werd veel
besproken, maar de voorzitter moest concluderen dat niet tol een taakover-
name kon worden besloten. De besprekingen waren volgens hem in een impasse
geraakt. In het verslag staat:

'Het enige resultaat is dat we weten, dat de uitvoering van een KL-plan voor explo-
sievenopruiming in de territoriale sector is mislukt door de negatieve wervings-
resultaten voor het benodigde personeel. Als de EOD school in Culemborg niets op

te leiden heeft, zal de overname van de HVD taak door de KL, om deze opkiding
,250practische ervaring te geven, weinig zin hebben.

Tijdens de derde vergadering, op 9 april 1964, bleek het nog steeds onwaar-
schijnlijk dat de krijgsmacht de taak zou overnemen. Wel werd gesproken over
de vraag of de werkzaamheden tot het takenpakket van de krijgsmacht behoor-
de. Er bleek sprake van een duidelijke verandering in opvatting. Het verslag:

'De Commissie is het er na enige discussie over eens,  dat  infeite  de explosieven-

opruimingeen taak voorde krijgsmacht dient te zijn, alleen al uit hoofde van hetfeit
dat het omgaan met explosieven haar dagelijks werk is.  De huidige situatie t. a.v  de
verantwoordelijkheid voor de explosievenruiming in het grootste deel van het land
is historisch zo gegroeid, omdat er na het einde van de vijandelijkheden nog een
krijgsmacht moest worden opgebouwd en daarna alle aandacht aan het voormalige
Ned. Indie moest worden besteed. Van de nood een deugd makend, werden civiele

instanties met de ruimingen belast. ,251

De commissieleden waren het er dus over eens dat explosievenopruiming bui-
ten militaire terreinen een taak was van de krijgsmacht. Niet vanwege de relatie
met de oorlogstaak, maar omdat Defensie dagelijks met explosieven omging.
Men leek dus te accepteren dat de krijgsmacht een rol ging spelen in de bin-
nenlandse veiligheid. Het is opvallend dat men het aan de omstandigheden weet
dat de krijgsmacht deze taak niet al helemaal uitvoerde - de krijgsmacht moest
nog worden opgebouwd, terwijl tegelijk de kwestie rondom Nederlands-Indie

249  Archief BZK, HVD-archief
250 Archief BZK, HVD-archief.
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speelde. Er is hier sprake van een duidelijke parallel met de in hoofdstuk vier
besproken gevalsstudie, de oprichting van de Nationale Reserve, waarbij de te
geringe reguliere capaciteit en 'Indie' eveneens een duidelijke rol speelden.

Op 8 juni 1964 verscheen het rapport van de commissie. Daarin staat dat
explosievenopruiming wel tot de taak van de krijgsmacht behoort:

'niet omdat zums het geval blijkt te zijn bij de grote NAVO-partners, maar reeds

uit hoofde van hetfeit, dat de omgang met explosieven van allerlet aard afhomstig
van een krijgsmacht logischerwilze meer op het arbeidsterrein van de hrijgsmacht
ligt dan op dat van civiele instanties. Dat dit in ons land niet het ge'val is, vindt zijn
oorzaah in dehistorischeontwikkeling Immers toen na betindiging van de vijande-
lijkheden van de 2' wereldoorlog het ruimen van explosieven in ons land dringend
noodzakelijk was, moest nog eerst een krijgsmacht worden opgebouwd, terwijl deze
gelijhtijdig de handen vol had in het voormalig Ned. -Indie.'

Dat het argument van adoptie van het systeem in de VS en andere landen hier
duidelijk wordt ontkend, mag opvallend heten, want eerder werd het door twee
ministeries als argument genoemd. Er werd herhaald dat de taakovemame bete-
kende dat de krijgsmacht praktijkervaring met explosievenopruiming zou krij-
gen. Maar dit woog niet op tegen de'verzwaring van de taak van de krijgsmacht,
in het bijzonder waar thans door de krijgsmacht om financiele redenen geen
taakverzwaring kan worden aanvaard.' Wel nieuw was het argument dat in een
nieuwe oorlog met de mogelijkheid rekening moest worden gehouden dat niet
zozeer conventionele, maar nucleaire explosieven zouden vallen. Deze explosie-
ven zouden door de krijgsmacht moeten worden geruimd. Voor de krijgsmacht
werd het dus niet nodig gevonden een grote conventionele explosievenoprui-
mingsgroep te hebben. Dit argument komt in deze fase van de besluitvorming,
maar ook begin jaren zeventig van de vorige eeuw, overigens niet meer voon Hoe
dan ook, Defensie wilde de taak nog niet overnemen. Wel staat in de conclusie:

'Deze aangelegenheid ware evenwel opnieuw in beschouwing te doen nemen indien
bij de krijgsmacht de taakovername organisatorisch wel mogelijh zal zijn. ,252

De taakoverdracht werd door Defensie uiteindelijk dus niet op principiele gron-
den, maar bij gebrek aan capaciteit afgewezen, terwijl voor de toekomst duide-
lijk een deur werd open gehouden.

5.1.3   De NAVO als aanleiding om de hwestie weer te bespreken

Uit de archieven blijkt dat dezelfde kwestie ruim driejaar later weer op de inter-
departementale agenda kwam. De aanleiding hiervoor lag buiten Nederland, in
ontwikkelingen binnen de NAVO. Daar werd gesproken over de relatie tussen
militaire en civiele organisaties bij de ruiming van explosieven.

252  Archief BZK, HVD-archief
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Op 22 maart 1968 schreef de voorzitter van het Comite Verenigde Chefs van
Staven namens minister Den Toom van Defensie aan minister Beernink van
Binnenlandse Zaken. Hij wijst erop dat in NAVO-verband drie Standard NATO

agreements over explosievenruiming werden besproken, inclusief'de samenwer-

king van militaire en civiele instanties op het gebied van explosieven ruiming
en -verkenning.' De minister werd gevraagd of hij met deze teksten kon instem-

men.253 Het is onduidelijk of binnen De fensie eerst werd onderzocht of nu wei
voldoende capaciteit bestond.

Overigens gingen de NAVO-documenten niet zozeer over de overname van

de explosievenruiming in vredes- en oorlogstijd, waartoe uiteindelijk in Neder-
land wel besloten zou worden. In een memorandum van 5 april 1968 schree f de
commandant van de HVD:

'overkoepelende instanties voor de effectuering in oorlogstijd dienen nog te worden
georganiseerd. En zulks is in het bijzonder nodig met betrekking tot te nemen acties

op de resultaten van de explosievenverkmningsorganisaties, waarin reeds in de
civiele sector is voorzien (bomverkenningsorganisatie van de BB), doch niet van de

zijde van de krijgsmacht, althans niet de KI_'

Hoewel de gesprekken binnen de NAVO dus een goede aanleiding waren de
kwestie van de taakoverdracht te heropenen, kon een volledige taakovername
door de krijgsmacht er niet op worden gebaseerd.

De directeur-generaal openbare orde en veiligheid van Binnenlandse Zaken

heropende het dossier in een nota aan zijn minister (Beernink) van 26 april
1968. Daarin staat:

'Waar thans een uitspraak over onderwerpelivke concept Nato-overeenkomsten aan

deordeis, meenikechterdatdit een uniekegelegenheid isomdeze overdrachtshwestie
daarbij in het geding te brengen. Bovendien lijkt mij dat dit zou passen in de door de
Ministerraad genomen beslissing de gehele rijksdienst te doen doorlichten. ,254

Dit laatste was een verwijzing naar meer bedrijfseconomische argumenten. De
directeur-generaal zag de gesprekken binnen de NAVO dus meer als aanlei-
ding dan als onderbouwing van de wens de explosievenruimingstaak over te
hevelen.

Minister Beernink van Binnenlandse Zaken schree f hierop op 7 mei 1968 aan
zijn collega Den Toom van Defensie dat waar aanvankelijk het aantal te ruimen
conventionele explosieven vrij snel terugliep, dit nu vrij constant bleef. Dit is niet
alleen een andere inschatting dan enkele jaren geleden, het is ook een ondergra-
ving van het toen gebruikte argument dat de HVD als vanzelf zou verdwijnen.

253  Archief BZK, HVD-archief.
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Niet het dreigen te verdwijnen van de HVD, maar haar ondercapaciteit was nu
het argument. De minister schreef:

'het sterk verouderde horps HVD (. ..) han deze taak nauwelijks meer aan, tenvijl
M vervanging van deze specialisten niet is te voorzien. (...) Ik maak me daarom
ernstig bezorgd met betrekking tot het civiele aandeel van de explosievenoprui-
mingsdienst hier te lande well:e zeher niet zal hunnen voldoen aan de daaraan
in de Stanags (de Standard NATO agreements, MdW) gestelde eisen.  (...) Met
betrekking tot de explosievenopruiming meen ik echter U ernstig in overweging te
moeten geven de taakverdeling in die zin te doen herzien dat de verantwoordelijk-
heid hiervoorgeheel bij de hrijgsmacht homt k liggen. ,255

Na zes jaar lag dezelfde vraag dus weer voor. De staat waarin de HVD verkeerde
moet in die tijd zijn verslechterd.

5.1.4 De overdracht van de conventionele ruiming aan de EOD

Het antwoord van De fensie liet meer dan een jaar op zich wachten. Waarom dit
zo lang duurde, blijkt niet uit gevonden archiefstukken. De secretaris-generaal
van De fensie antwoordde op 8 juli 1969 dat'explosievenopruiming in het alge-
meen een taak van de krijgsmacht is' en dat 'mede gezien de feitelijke situatie,
waarin de H.VD. verkeert' de krijgsmacht haar taak zou moeten overnemen. Hij
maakte echter een uitzondering:

'omdat de consequenties hiervan voor oorlogssituaties nog niet geheel hunnen wor-
den overzien (. ..) zouth dekwestie vande verantwoordelijkheid voorde explosieven-
opruiming hier tot vredestijd willen beperken. ,256

Defensie zette dus in op overname van de taken in vredestijd. Dit zou als gevolg
kunnen hebben dat de HVD niet kon worden opgeheven, omdat zij in oorlogs-
tijd de ruimingen zou moeten blijven uitvoeren.

Binnen Binnenlandse Zaken werd gespeculeerd over dit verrassende stand-
punt van Defensie. Eerder was immers steeds over overname van de hele taak
gesproken, ook door Defensie.  Op  11  augustus 1969 schreef een medewerker
van de Afdeling BB:

'Blijkens onderhandse inlichtingen aarzelt Defenste  t.a.v. de overname van de
oorlogstaak, omdat nog niet is ultgemaakt, welke organisatte daarvoor nodig is. Dit
is echter reeds tn studie genomen, hetgeen zover gevorderd is dat hierover spoedig
een beslissing van de Chef Generale Staf is te venvachten. ,257
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Ook  in  een  memo  van 15 augustus 1969 stond de inschatting dat Defensie
afhield 'om de gelegenheid te krijgen de oorlogsorganisatie bij Defensie op te
zetten.,258 Bij Binnenlandse Zaken werd dus geen principiele weerstand van
Defensie tegen ruiming in oorlogstijd gezien.

In een historisch overzicht van onbekende, latere datum staat een wat pes-
simistischere verwachting en een behoorlijk stevige reactie van een directeur-

generaal van Binnenlandse Zaken. Een onbekende schrijver stelt:

'ik heb het gevoel, dat door deze zaakbetrekkelijke brief van de Min. v. Defensie het

principe van de overdracht van de taak van de HVD in vredes- en oorlogstijd onder-

graven is. Als dat gevoel juist is,  kan er naar mtin mening nu nog geen sprake Zyn

van ophe#ing van de HVD. Antwoord DirGen.: Ik heb gen behoefte de hele zaak

op te rakelen en eindeloos te zeuren over de oorlogstijd. Wanneer we de vredestaak

overdragen en de HVD ophejfen kan Defensiegewoon niet stellen dat BiZa nog een
taak in oorlogstijd op dit terrein heeft.'

Bij de directeur-generaal van Binnenlandse Zaken (waarschijnlijke van openbare
orde en veiligheid) was gezien de toon wel irritatie ontstaan, maar hij twij felde er
niet aan dat de gewenste uitkomst alsnog zou worden bereikt. Zijn tactiek was
blijkbaar om Defensie door de opheffing van de HVD te dwingen de ruiming in
oorlogstijd te gaan verzorgen.

Defensie bracht haar standpunt hierna duidelijker naar voren. Op 26 sep-
tember 1969 vond een gesprek plaats tussen de BB, HVD en de plaatsvervangend
secretaris-generaal van Defensie. In het verslag staat het standpunt van laatst-

genoemde:

'dat het naar zijn mening hoog tijd werd dat de taakverdeling tussen Defensie en Bin-
nenlandse Zaken op ditstuk zou worden herzien. De leiding van Defensie acht het een
natuurlijke zaak dat de ruiming van explosteven, zowel in vredes- als oorlogstijd, toe

wordt vertrouwd aan de krijgsmacht, en zulks vooral omdat in een toehomstige oorlog

burgerexpcrts eenvoudig niet over voldoende technische know-how zullen beschikken

om verantwoord te hunnen werken.'

De taakoverdracht aan Defensie leek met dit gesprek dus wederom in kannen
en kruiken. Er werd bovendien gesproken over de gevolgen van een overname
van de HVD door het ministerie van Verkeer en Waterstaat, waarvoor zij veel
opruimingen verzorgde. Er werd afgesproken het ministerie in de gelegenheid te
stellen twee of drie medewerkers van de HVD in dienst te nemen als'permanente
verkenners' die Defensie de feitelijke ruiming zouden laten verzorgen.259 Uit de

gevonden archiefstukken blijkt niet of dit ooit is uitgevoerd, maar het had er in
kunnen resulteren dat naast de civiele politie en de Koninklijke Marechaussee ook
het ministerie van Verkeer en Waterstaat eigen bomverkenners zou hebben.

258  Archief BZK, HVD-archief
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Defensie was ondertussen nog steeds niet overstag, ondanks de toezeggingen
van de plaatsvervangend secretaris-generaal. De overname van de explosieven-
ruiming in oorlogstijd bleef het obstakel, tot grote verbazing van Binnenlandse
Zaken. De secretaris-generaal van Defensie schreef op 27 februari 1970 namens
zijn minister (Den Toom) een pittige brief aan de minister Beernink van Binnen-
landse Zaken, daarmee afstand nemend van zijn plaatsvervanger:

'Het is (...) nietjuist, dat tussen ons overeenstemming zou bestaan over de algehele
overname van de ruimingstaak voor oorlogstijd. Voor wat dit betreft blvft de laatste

,260alinea van mijn brief van 8 juli 1969  (...) onverhort gelden.

Wederom werd binnen Binnenlandse Zaken gegist naar de beweegredenen van
De fensie. Op 9 maart 1970 schreef de waarnemend nationaal commandant van
de BB aan de directeur-generaal openbare orde en veiligheid:

'Dat Defensie nog niet klaar is met die studie, hoc die oorlogstaah zal moeten
worden verricht, behoeft n. m. m. nog niet te impliceren, dat Defensie die taak niet
zou overnemen op het moment dat de HVD zijn vredestaah overdraagt en wordt
opgeheven. Ik heb het gevoel, dat (...) het principe van de overdracht van de taah
der HVD in vredes- en oorlogstijd ondergraven is. Als datgevoel juistis, han ernaar
mijn mening nu noggeen sprahe zijn van opheffing van de HVD. Om well:e redenen
de (. . .) bereikte overeenstemming thans door de Secretaris-Generaal van het Min.

,261Van Defensie wordt gedesavoueerd, onttreht zich aan mijn inzicht.

De overname van de taak in vredestijd ging wel gewoon door, ondanks de b]ok-
kade van de ruiming in oorlogstijd. Op 28 april 1970 werd het rapport van de
interdepartementale werkgroep met een advies afgerond. In het advies staat te
lezen:

'dat de werkgroep de indruk had dat naast organisatonsche, materiele, financide en

administratieve consequenties de personele mogelijkheden binnen de KL bepalend
zullen zijn voor de oplossing. Blijkens verstrekte gegevens C..) is het huidige perso-
neelsbestand  (...) onverdeeld gunstig om het formeren van een sectie EOD en een

uitbreiding van de EOD/KL voor vredestijd (...) aanvangende heden zonder moeilijk-
heden uit het bestaande potentieel te realiseren in een tijdsbestek van ca 3 jaar'.

Kort gezegd: nu had de Koninklijke Landmacht wel voldoende mankracht, in
tegenstelling tot eind jaren zestig, toen Binnenlandse Zaken eveneens probeerde
de taak aan Defensie over te hevelen. Volgens het rapport drong Binnenlandse
Zaken aan op een snellere overname, liefst per 1 januari 1971 en uiterlijk 1 januari
1972. Dit in verband met het te verlenen functioneel leeftijdsontslag van het HVD-
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personeel en het aanstaande vertrek van haar commandant. In het rapport staat
waarom Defensie tegen een taakovername was:

'De Defensie-vertegenwoordigers hadden hiertegen ernstige bezwaren vanwege
bestaande verschillen in resp. personeelsstatus, werkwilze, commandovoering,

bezoldiging, gevarentoelage, declaraties etc., hetgeen ongetwijfeld aanleiding  zal
geven tot wrvvingen'.

De gevonden tussenoplossing bestond hieruit dat de 'HVD in ophe ffing' als een-
heid in tact werd gehouden, maar'min of meer onder bevel van de sectie EOD'

werd geplaatst. De 'EOD/KL nieuwe stijl' zou op  1 januari 1973'of zoveel eerder
als mogelijk is' de hele taak overnemen. Per jaar zou de taak in een deel van
Nederland worden overgenomen. Ook in dit rapport werd de overname van de

oorlogstaak voor civiele ruimingen nog voor'afzonderlijke bespreking in breder
verband' vooruitgeschoven.262 In de archieven zijn overigens geen documenten
van latere datum meer aangetroffen die gingen over de ruiming in oorlogstijd.

De overdracht van de taak in vredestijd werd een halfjaar daarna beklonken.
Minister Beernink van Binnenlandse Zaken schreefop 28 mei 1970 aan zijn col-
lega Den Toom van Defensie dat hij instemde met de conclusies van het rapport
en een snelle beslissing van Defensie wilde.263 Dit gebeurde pas met een brief
van 13 oktober 1970.264 Twee maanden later,  op 14 december 1970, meldden
de beide ministers de taakoverdracht formeel aan de commissarissen van de
Koningin, de burgemeesters en de landdrost van het Openbaar Lichaam de Zui-
delijke Usselmeerpolders. Over geimproviseerde explosieven staat in de laatste
alinea vermeld dat de ruiming daarvan 'voorshands' door de HVD zal worden
uitgevoerd.265

Dit vraagstuk had met name betrekking op door terroristen gefabriceerde

bompakketjes. Het ging hierbij dus niet om de na de oorlog in Nederland over-

gebleven militaire explosieven. Ondanks het besluit om de HVD in de EOD op te
laten gaan, waardoor de EOD als enige explosieven zou kunnen ruimen, zou het
nog veel overleg te vergen voordat de krijgsmacht de ruiming van IED's eveneens
als taak op zich wilde nemen.

5.1.5     Gaat de politie zelf IED's ruimen?

Al veel eerder werd in ambtelijke kringen over bestrijding van IED's geschreven.
Daarbij werd niet onmiddellijk gedacht aan de mogelijkheid om deze taak aan
de krijgsmacht, de EOD, over te dragen. Aanvankelijk werd gedacht dat de
HVD en de plaatselijke politie tegen deze nieuwe dreiging waren opgewassen, al
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werden achteraf bezien nogal wat amateuristische en pragmatische oplossingen
gesuggereerd.

Op 5 april 1968 beschreef de commandant van de HVD hoe in het buitenland
op bommeldingen werd gereageerd. In Nederland werd deze methode over-
genomen. Volgens Nederlandse experts, die met buitenlandse experts contact
hadden gehad, werd in het buitenland niet geprobeerd de aangetroffen explo-
sieven of verdachte pakketjes te demonteren. In de notitie staat de gevolgde
werkwijze:

'dergelijke voonverpen met een lange stok, voorzien van een lus weg k trehken van
hunplaats naar een openplek, waardedetonatie dan meestal beperkt wordt tot glas-
schade. Een andere toegepaste wijze om het verdachte voonverp van de gevaarlijke
plaats te verwijderen was het wegspuiten met een sterke straal van een brandspuit.
C..) Bij de gemeente-politie in Amsterdam zijn (...) na overleg met (...) de HVD
reeds dienstorders voor het personeel vervaardigd, hoe te handelen bv het aantreffen

van een bom of als zodanig verdacht voorwerp, o.a. evacuatie etc. ,266

Later zou besloten worden dat de civiele politie en de Koninklijke Marechaussee
de 'bomverkenning' zouden gaan uitvoeren, maar bommen niet onschadelijk
zouden maken. In deze passage is er nog wel sprake van dat de politie zel f bom-
men zou moeten verwijderen. Naast eventuele detonatie of demontage zouden
verwijdering en transport de taak worden van de EOD. Blijkbaar vond men
verwijdering niet zo gevaarlijk.

De gedachtevorming ontwikkelde zich verder in de richting van een IED-
taak voor de politie. Op 9 april 1968 stuurde de directeur-generaal openbare
orde en veiligheid een nota aan zijn minister, mede naar aanleiding van een
bespreking tussen de ministers Beernink van Binnenlandse Zaken en Polak van
Justitie. De directeur-generaal gaf aan dat de minister van Justitie vond dat bij
de grote gemeente- en andere politiekorpsen waar bedreigde objecten waren,
'eerste klas deskundigen' steeds onmiddellijk inzetbaar moesten zijn. Hij dacht
aan tenminste vier deskundigen per korps. De directeur-generaal openbare orde
en veiligheid schreef dat hij contact had opgenomen met de commandant van
de HVD. Zijn conclusie:

'Bommendeskundigheid is van geen waarde bij de bommen waar het in casu om
gaat. C ..) Inzicht in watgedaan moet worden (. ..) han via een eenvoudige instruc-
tie aan het daarvoor in aanmerking homende politiepersoneel worden verschaft
(...) U Z0udt Uw ambtgenoot globaal hunnen inlichten over wat U denkt te doen.
(...) Justitiele aspecten 1:unnen zich hierbij niet voordoen, zodat Uw ambtgmoot
van Justitie deze zaak met gerust hart aan U kan overlaten. ,267

266  Archief BZK, HVD-archief
267  Archief BZK, HVD-archief.



DE EXPLOS1EVENOPRUIMINGSDIENST OP CYVIEL TERREIN 145

Opmerkelijk is dat de directeur-generaal vond dat de ruiming van IED's geen
'bommendeskundigheid' vergde.   De  HVD  zag  geen  rol voor zichzel f in deze

taak. Later zou juist omwille van haar expertise de EOD deze ruimingstaak
worden toebedeeld. De directeur-generaal leek er bovendien van overtuigd dat
Binnenlandse Zaken deze taak met de steun van Justitie aan de politiekorpsen

kon geven. In de archieven is overigens niet veel bronmateriaal gevonden over
de rol die Justitie in de besluitvorming speelde. Duidelijk is wel dat aanvankelijk
werd gedacht dat de politie de ruiming zelf kon verzorgen.

Minister Beernink van Binnenlandse Zaken schreef op 23 april 1968 aan de
burgemeesters van Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. In zijn brief staat als

aanbeveling:

Wet lijkt mij dienstig, dat door een eenvoudige instructie van het daarvoor in aan-

merking homend personeel, inzicht wordt verschaft over C..) het gebruik van een
lange stok of schepnet. beveiligingsmaatregelen voor de man o. a stalen scherm en

masker, borstplaat en andere beschermingsmiddelen; het afvoeren op een speciale
zandtrailer met bovenhangende cocosmat om eventuele scherfwerking te reduce-
ren, matras in de rug van de chauffeur van de trekker etc. ,268

Ook het transport van de explosieven zou volgens deze beschrijving door de
politie, of in ieder geval door civiele autoriteiten, moeten worden verricht.

5.1.6 Een chaotische situatie

Voordat de ruiming van geimproviseerde explosieven aan de EOD werd toege-
wezen richtte niet alleen de politie, maar steeds meer organisaties zich op de
ruiming van IED's.

Op 2 juli 1970 stelde minister Den Toom van Defensie perbrief aan zijn collega's
Beernink van Binnenlandse Zaken, Polak van Justitie en Luns van Buitenlandse
Zaken voor om een gezamenlijke werkgroep in het leven te roepen die een voorstel
moest uitwerken waarin moest staan welk ministerie'te belasten met de coordinatie
en de uitvoering van de te nemen maatregelen.' Volgens de minister van Defensie

was gebleken dat de civiele ministeries en bedrijven zelf niet over'voldoende kun-
digheid t.a.V. explosieven' beschikten. Hij schreef dat zij zich daarom:

'regelmatig wenden tot het ministerie van Defensie (...) met een verzoek om bij-

stand.  (...) De huidige ontwikkeling echter is dusdanig, dat het aantal verzoeken
om bijstand steeds toeneemt, waardoor Defensie ztch thans voor een taah geplaatst

ziet die zij niet alleen kan oplossen.'

Defensie zou wel voorlichting kunnen geven en explosieven onschadelijk kun-
nen maken, hoewel voor dit laatste de capaciteit niet was afgestemd op 'de
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toenemende vraag van civiele zijde'. De minister stelde dat Defensie geen preven-
tieve maatregelen tegen aanslagen zou kunnen nemen.269 Uit dit fragment blijkt
dat verdergaande betrokkenheid van de krijgsmacht om twee redenen wenselijk
werd geacht: de kennis bij de civiele partijen bleek toch te gering en het aantal
incidenten nam zodanig toe dat de inmiddels al vaak ingeschakelde bijstands-
capaciteit van de krijgsmacht tekortschoot.

Anderhalf jaar later was nog steeds niet duidelijk wie formeel welke taak
zou krijgen. Op 4 juni 1971 schreef een medewerker van de Afdeling Open-
bare Orde van Binnenlandse Zaken dat van Justitie was vernomen dat zij twee
medewerkers van de Militaire Inlichtingendienst (MID) in Harderwijk zouden
overnemen. Hun taak staat omschreven:

'(Medewerkers, MdW) diepolitiegaan instrueren en eventueel worden ingezet voor
lokaliseren + advies (ook voor onderzoek na een ontploffing); onschadelijk maken
en opruiming blijft dan zaah voor leger ,270

Justitie dacht blijkbaar aan de mogelijkheid om zelf bomverkenners in te zetten,
maar meende dat de krijgsmacht voor het transport en het onschadelijk maken
van de explosieven zou zorgen.

De chef van de Hoofdafdeling Politie van Binnenlandse Zaken schreef op 29
oktober 1971 aan zijn minister (Geertsema): 'de materie m.b.t. bommeldingen
en ruiming explosieven is in een wat chaotische toestand verzeild geraakt'. Hij
wees op de brief die de voorganger van de minister (Beernink) in 1968 had
verstuurd aan de burgemeesters van de drie grote steden. In de brief stond de
aanbeveling aan de politie om ruimingsmateriaal aan te schaffen. De chef vroeg
zich af of deze aanbeveling nog wel moest worden gehandhaafd:

'de vraag A of deze aanbeveling nog wel opgeld doet en Of het wel verantwoord is,
gezien de ervaringen in Engeland en in Amerika, om de politie explosieven te doen
verplaatsen.

,271

Binnenlandse Zaken had naar buiten toe dus nog als standpunt dat de politie de
lED's zou gaan verplaatsen, maar binnen de organisatie had men daar twijfels
over. Vooral de ervaringen in het buitenland lijken ertoe te hebben geleid dat de
krijgsmacht toch de verwijderingstaak kreeg.

In een conceptbrief van de Hoofdafdeling Organisatie van de BB van 6
oktober 1972 aanminister Geertsema van Binnenlandse Zakenstond eenbredere
beschouwing over de vraag wie de IED-taak zou moeten krijgen, inclusief enkele
suggesties die nog niet eerder uit de archiefstukken naar voren kwamen. De
schrijver gaf aan dat na de opheffing van de HVD alleen de EOD de IED's,
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wellicht op geimproviseerde basis, zou kunnen ruimen. Hij gaf ook aan tot wan-
neer ze deze taak zou moeten uitvoeren:

'tot het moment waarop deze dienst ofeen speciaal daarvoor in het leven te roepen

ruimingsorgaan, voorzien van deskundig personeel en uitgerust met het getigende
materieel die taak definitief overneemt   (.. .) Het voordeel van een keuze voor de
EOD is vooral gelegen in de "inbreng" van deze dienst en de contacten in inter-

nationaal verband (NATO). Het alternatief is de ruiming van geimproviseerde
explosieven ter hand te doen nemen door een onder BiZa oflustitie ressorterend
orgaan al of niet ingepast in een groter op bestrijding van terreur gericht, orgaan.
De voordelen hieraan verbonden zijn vooral gelegen in de hans op grotere en
e#icientere coordinatie en aanpak.

'272

Het is opvallend dat niet alleen werd gesuggereerd om later een onder Binnen-
landse Zaken ofJustitie vallende dienst op te zetten die zich bezig zou houden
met de ruiming van IED's, maar ook om deze in een bredere, OP terreurbestrij-
ding gerichte organisatie op te nemen. Wellicht werd er gedacht aan een samen-
werking met eenheden die (terroristische) gijzelingen zouden moeten gaan
bestrijden (zie hoofdstuk zes: de oprichting van de Bijzondere Bijstandseenhe-
den (BBE)). De suggestie hen te verbinden aan een IED-opruimingsorganisatie
is niet onlogisch: in veel gevallen van terreuractiviteiten zouden ze inderdaad
samen kunnen worden ingezet. In de archiefstukken over de besluitvorming
rondom de oprichting van de BBE werd die relatie overigens niet vaak gelegd.
Het is daarmee niet waarschijnlijk dat een 'brede antiterreurorganisatie' als een
aantrekkelijk alternatief werd gezien.

5.1.7 Defensie houdt de boot af

De krijgsmacht werd steeds vaker bij de ruiming van IED's betrokken. Ondanks
de oplopende druk nam zij echter de ruimingstaak niet op zich.

Defensie werd van verschillende kanten benaderd om hulp te bieden. Op 11
maart 1970 schreef het hoofd van de Sectie EOD van de Landmachtstaf aan de
kwartiermeester generaal, tegenwoordig de directeur materieel genoemd, dat
hij na de aanslag op een vliegtuig van Swissair door bedrijven en Justitie werd
benaderd om informatie over explosieven. In zijn notitie staat:

'De EOD-KL wordtgeleidelijhmeerenmeerbenaderddoorpolitie-autoriteiteninzake
het verstrekken van kennis en informatie C ..) m.b.t. geimproviseerde springsto#en
en ontstekingsmiddelen, waarbij er ten onrechte van wordt uitgegaan dat de EOD de
reddende engel is die alles haadijn weet en die alle hulpmiddelen ter beschikking heeft
voor een doelmatige en effectieve bestrijding. Niets is minder waar'
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Uit dit citaat blijkt dat de EOD zichzelf destijds niet deskundig genoeg achtte.
De EOD hield de taak van het ruimen van IED's zelfs actief at zoals blijkt uit

een brief van 20 maart 1970 van hetzelfde sectiehoofd aan de kwartiermeester
generaal naar aanleiding van een gesprek met een functionaris van de gemeente-
politie van 's-Gravenhage. Het hoofd van de sectie schrijft wat hij had gezegd:

'dat momenteel binnen de KLgeen instantie aanwezig is die adequaat isgeprepareerd

op het behandelen van deze inadenten. Dat wel aanwezig is, is een (...) EOD, die
ingevolge een internationaal standaard agreement (NATO) dit bijzonderfacet in de
naaste tockomst als deeltaak zal gaan uitvoeren en zich thans daarop voorbereidt.
Dat deze dienst (. ..) over de vereiste achtergrond kennis beschikt' maardat de dienst

'vooralsnog in eerste aanleg is bedoeld als een intern defensie-orgaan'.

Terwijl Binnenlandse Zaken de politie voorbereidde op het verwijderen van de
IED's, was de EOD dus in NAVO-verband bezig zich erop voor te bereiden dit
binnen de krijgsmacht te doen. Een doublure was in de maak, langs de bekende
lijn dat Defensie binnen de krijgsmacht alle taken zelf zou uitvoeren, terwijl de
civiele autoriteiten dit in de rest van Nederland zouden doen.

Bij Binnenlandse Zaken was ondertussen al wel het besef doorgedrongen dat
Defensie het best de daadwerkelijke vernietiging van de explosieven zou kunnen
verzorgen. Een notitie van de Afdeling Openbare Orde van 23 juli 1970 noemde
het onderkennen en veiligstellen van explosieve voorwerpen of stoffen'een zaak
voor de politie.' In de notitie staat verder:

'In een aantal horpsen wordt al op deze wijze gewerkt.  C..) Opleiding van dit

personeel lijkt mij mogelijk via de militaire inlichtingendienst in Harderwijh. (...)
Het onschadelijh maken van explosieven lijkt mij een zaak van het leger De politie

heeft geen trotyl en soortgelijke zaken. ,273

Het veiligstellen zou later toch aan de EOD worden toevertrouwd. Overigens
is opvallend dat er vanuit werd gegaan dat de krijgsmacht, in casu de MID,
voldoende van dit soort explosieven wist om de politiemensen op te leiden. De
opleiding tot bomverkenner wordt anno 2006 nog steeds door de krijgsmacht
verzorgd: door de EOD.

Binnen de HVD verwachtte men dat de EOD haar kennis zou uitbreiden, de
HVD zou overnemen en daarna de enige dienst zou zijn die de IED's zou kun-
nen ruimen. Op 19 augustus 1970 schreef de commandant van de HVD aan de
directeur-generaal openbare orde en veiligheid dat de commandant van de EOD
naar Engeland zou gaan om speciale uitrustingen te bekijken en dat een aantal
EOD'ers nog hetzelfde jaar naar Engeland zouden gaan om opgeleid te worden
voor de ruimingvan gelmproviseerde explosieven. De commandant van de HVD
schrijft wat hij verwachtte:
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'dat injanuari a.s. alle meldingen naar Defensie zullen gaan en de ruimingen daar
worden gecoardineerd.  Met de dan opgeleide ruimers voorgeimproviseerde explo-
sieven is BiZa dan van die verantwoordelijkheld af

,274

Twee dagen later echter meldde hij aan de directeur-generaal dat hij van de chef
van de EOD had gehoord dat deze de ruiming van geimproviseerde explosieven
niet als deel van de overname van het takenpakket van de HVD zag. De com-
mandant schrijft:

'Wel zal hij zulke ruimingen doen in de militaire sector overcenhomstig Stanag
2313, zodra hij over de voorgeschreven middelen beschiht en het personeel daar-
voor is opgeleid. Zvn chefs zouden deze opvatting delen.'

De commandant van de HVD drong er vervolgens nogmaals op aan met Defensie
een vergelijk te treffen over de IED-taak. 275

De verwachtingen liepen dus uiteen. De EOD bereidde zich voor alleen bin-
nen de krijgsmacht IED's te gaan ruimen. De HVD verwachtte dat de EOD dit
ook daarbuiten zou gaan doen. De directeur-generaal openbare orde en veilig-
heid streefde ernaar dat de politiekorpsen zelf de verkenning en veiligstelling
zouden doen.

Misschien veroorzaakte de afhoudende opstelling van Defensie een opval-
lende verandering van het streven bij de HVD. Haar commandant ging in een
brief op 16 oktober 1970 aan de directeur-generaal openbare orde en veiligheid
in op de situatie in de VS, Canada en Engeland. Hij schrijft

'Slechts in zeer grote steden van deze landen beschikt de politie over eigen specia-

listen-demonteurs met adequate uitrusting voor het opruimen van deze geimpro-
viseerde explosieven. In ons land ware het nader te bezien welke grote steden in
aanmerking zouden moeten komen voor eigen mimingsinstanties, ten*ijl dan voor
de rest van Nederland een beroep zou hunnen worden gedaan op Defensie.

,276

Deze optie werd in de besluitvorming niet vaker genoemd, maar had erin kun-
nen resulteren dat naast de EOD de politiekorpsen van grote steden explosieven
onschadelijk zouden kunnen maken.

Ook de rol van Justitie was nog onduidelijk.  Bij de bespreking van boven-
staande nota gaf de directeur-generaal openbare orde en veiligheid aan niet
te willen dat de melding van IED's bij de Onderafdeling Opsporingsbijstand
van Justitie zou worden gedaan, zoals door de commandant van de HVD op
1 december 1970 in een nota aan hem had voorgesteld.277 In de archieven is
hierover niet meer gevonden, maar mogelijk was sprake van een zekere strijd

274  Archief BZK, HVD-archief
275  Archief BZK, HVD-archief.
276  Archief BZK, HVD-archief.
277  Archief BZK, HVD-archief.
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om invloed tussen Justitie en Binnenlandse Zaken. Bovendien is onduidelijk
welke rol Justitie zichzelf toebedeelde. Ambieerde zij om het centrale meldpunt
voor de lED's te worden, de rol die anno 2006 door het EOC van de Koninklijke
Landmacht wordt vervuld? Wilde Justitie bij de bestrijding van IED's dezelfde
centrale rol gaan spelen als later bij de bestrijding van gijzelingen (zie hoofdstuk
zes)? Of wilde de commandant van de HVD met Justitie in zee te gaan omdat
taakoverdracht naar Defensie te lang duurde?

5.1.8    Binnenlandse Zaken laat de tild voor zich werken

Terwijl begin jaren zeventig van de vorige eeuw de HVD naar de EOD overging,
konden de ministeries niet tot overeenstemming komen over de ruiming van
de lED's. Binnenlandse Zaken volgde bewust een Verelendungstaktik: naarmate
de HVD meer werd opgenomen in de EOD, zou Defensie zich minder aan taak-
toebedeling aan de EOD kunnen onttrekken. En uiteindelijk zou een alternatief
voor de EOD niet meer bestaan.

Uit de archieven blijkt dat de kwestie een jaar niet ter sprake is geweest. Op

20 augustus 1971 schreef een medewerker van de Afdeling Openbare Orde
(Binnenlandse Zaken) dat er een 'stilstaand' overleg was tussen de ministeries
van Defensie, Justitie en Binnenlandse Zaken. Volgens de schrijver zou Defensie
met een voorstel komen. Hij beschreef de activiteiten die verschillende organi-
saties in de tussentijd hadden ondernomen. De ambtenaar gaf aan dat de HVD
en de EOD vonden dat Justitie twee 'ondeskundigen' had aangesteld om de
politiekorpsen te instrueren en te helpen bij opsporing van explosieven. Volgens
hem was Binnenlandse Zaken verzocht hieraan mee te doen. Uit de nota blijkt
dat nog meer activiteiten werden ondernomen:

'De HVD ontwerpt een circulaire (. ..) waarin politie opdracht hrijgt te verkennen

bij bommeldingen; daarna de E.O.D. te waarschuwen, die op haar beurt (...) de ex
HVD opdrachtgeeft te ruimen. (Speciale eis Ministervan Defensie) (. . .) De Haagse

politie belegde met medewerking van de C ..) BVD een bveenkomst (. ..) met de (. ..)
EOD om te homen tot een cursus voor politiemensen (verkenners).  (..) HVD fts,
MdW') bezig om materialen uit te zoehen waarmede gemimd kan worden. (Aan
Bm.'s Grotestedenging in 1968 een bnefuit, waarin materiaal voor de politic werd

aanbevolen, welke nog niet werd ingetrokken.)'

De nota spreekt van een 'chaotische situatie', waarin 'enige coordinatie op z'n
plaats zou zijn., 278 Nog steeds had Defensie dus niet ingestemd ook de IED's te
gaan ruimen. Het is opvallend dat uit dit fragment blijkt dat de HVD IED's zou
gaan ruimen, ondanks dat inmiddels al besloten was dat zij haar ruimingstaak
van conventionele explosieven naar de EOD zou overhevelen. Blijkbaar was dit
nog een serieuze optie. Overigens valt in deze nota de rol van de Binnenlandse

278  Archief BZK, DG OO X Directie Politie 1970-1979, nr. 744, st. 615 G, doos 121.
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Veiligheidsdienst (BVD) op. Terwijl eerder (ook) de MID werd genoemd om
bomverkenners te gaan instrueren, werd nu de BVD genoemd. Blijkbaar waren
beide diensten, net als HVD en EOD, een alternatief en een kanshebber voor het
verkrijgen van een rol in de IED-taak.

Op 17 januari 1972 schreef de commandant van de EOD van de Koninklijke
Landmacht een memorandum voor een 'eerste voorbespreking'. Hij stelde dat
de EOD wel vaak voor IED-ruiming werd benaderd, maar nog met goed in staat
was dit uit te voeren. Vanaf 1970 werd op de technische kanten van het vraagstuk
gestudeerd, vooral ingegeven door besprekingen in NAVO-verband. De com-
mandant stelde voor om voor 1 januari 1973 een militair team zo goed mogelijk
uit te rusten, betaald door de drie betrokken ministeries, 'hetgeen tevens tech-
nische steun verleent in de civiele sector (. .) Indien meer teams noodzakelijk
blijken moet worden afgevraagd of dit militaire dan wel civiele (politie) teams
zouden moeten zijn.

,279

De verwarring hield dus aan, terwijl vanuit het land urgente signalen werden
gegeven. Op 3 februari 1972 schreef de secretaris van de kring van hoofdcom-
missarissen een brief aan minister Geertsema (Binnenlandse Zaken) over het
bomalarm. De hoofdcommissarissen hadden grote behoefte aan richtlijnen voor
het optreden in die gevallen. De secretaris schrijft verder:

'Het is ons behend dat bij de b.vd. en bij het ministerle van defensie deskundigen
op het gebied van bommen zijn m wij zouden graag zien dat wij in voorkomende
gevallen van hun diensten gebruik zouden hunnen maken, dan wel dat er speciaal
voor de politie deskundigen worden opgeleid.

,280

Voor de hoofdcommissarissen was het niet duidelijk welke organisaties welke
taken zouden moeten vervullen.

Weer een half jaar later, op 5 september 1972, schreef de waarnemend
commandant van de BB een weinig verhullende brief aan de nieuwe directeur-
generaal openbare orde en veiligheid (Binnenlandse Zaken). Hij gaf niet alleen
aan dat de IED-vraag jarenlang was blijven liggen, maar bood ook een blik op
de door Binnenlandse Zaken gevolgde tactiek. Hij haalde aan hoe de voorgaande
directeur-generaal had gereageerd op een brief van de commandant HVD, waar-
in werd gesteld dat de IED-taak nog niet was geregeld. Volgens de waarnemend
commandant had de directeur-generaal'bij voorkeur doodzwijgen' in de marge
geschreven. Vervolgens gaf hij zijn verklaring voor deze reactie:

'lk meen dat zijn redenering was "als per 1 januari 1973 de HVD wordt opgeheven
kan BiZa toch niets meer doen en zal Defensie wei moeten" ,281

279  Archie f BZK, HVD-archief.
280 Archief BZK, DG 006« Directie Politie 1970-1979, nr. 744, st. 615 G, doos 121.
281   Archie f BZK, HVD-archief.
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Hieruit kan worden afgeleid dat de directeur-generaal openbare orde en veilig-
heid een Verelendungstahtik volgde: beter wachten totdat de HVD opgeheven zou
zijn, dan al eerder met Defensie over de taaktoebedeling praten.

5.1.9   De EOD hrijgt de IED-taah
In het najaar van 1972 wisten de partijen elkaar wel te vinden. De maatschap-
pelijke actualiteit speelde hierbij een grote rol.  In dat jaar vonden in Nederland
en in het buitenland gijzelingen en aanslagen plaats en was de regering intensief
bezig hierop een antwoord te vinden (zie ook hoofdstuk zes).

Op 29 augustus 1972 verscheen het eerste interimrapport van de inter-
departementale werkgroep die de IED-problematiek moest onderzoeken. Deze
werkgroep stelde dat de overheid wel 'verantwoordelijkheid draagt voor het
gehele pakket van maatregelen ten aanzien van de behandeling van zgn. geim-
proviseerde explosieven', maar dat ze niet beschikte over een'organisatie om op
juiste wijze te reageren op de problematiek rondom de (valse) bommeldingen en
bomaanslagen met deze explosieven.' Binnen de overheid waren bovendien de
'verantwoordelijkheden, taken en onderlinge verhoudingen van de bij het pro-
bleem betrokken instanties' nog onduidelijk. Bij het vinden van een oplossing
zou streven naar een'minimale inzet van personeel waarmede toch een optimaal
overheids-optreden op elk tijdstip kan worden gegarandeerd' onontkoombaar
zijn. Op het resterende HVD-personeel werd 'een grote wissel getrokken', hoe-
wel de ruiming van IED's oorspronkelijk niet hun taak was. Ze zou per 1 januari
1973 opgaan in de EOD, maar zou dan nog niet gereed zijn de taak uit te voeren.
De EOD trof echter al wel voorbereidingen,'om na eventuele aanvaarding van de

verantwoordelijkheid voor de rt;timing van geimproviseerde explosieven, onno-
dig tijdverlies te voorkomen.' Voor het ruimen van dergelijke explosieven was

een hoge mate van deskundigheid, ervaring, een gedegen opleiding en beschik-
king over internationale kennis nodig. De IED-taak zou daarom het beste aan
de EOD kunnen worden gegeven.

282

Binnenlandse Zaken drong aan. Op 19 oktober 1972 schreef de directeur-
generaal openbare orde en veiligheid aan de secretaris-generaal van Defensie
dat de HVD nu al dringend assistentie voor de ruiming van IED's nodig had. De
specialisten die daarvoor nodig waren, konden bij de EOD worden gevonden.
Hij stelde een pragmatische oplossing voor:

'De vraag is Ofhet Ministerie van Defensie bereid kan worden gevonden, de miming
(...) vermoedelijk aanvankelijk op improvisatie-basis, op zich te nemen. Vanzelf-
sprekend zijn er definitieve regelingen onder meer ook in verband met financiele
aspecten noodzakelijk, doch het lijkt mujuist dit gezien de huidige omstandigheden,
daarover in een later stadium (desnoods een regerings) beslissing te vragen.

,283

282  Archief BZK, HVD-archief.
283  Archief BZK, HVD-archief.
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Ineenbesprekingop 24 oktober 1972 wareneindelijkallebetrokkenenaanwezig,
inclusief de directeur-generaal openbare orde en veiligheid en de secretaris-
generaal Defensie. Er werd hard aangedrongen op een snelle oplossing, vooral
ingegeven door de maatschappelijke omstandigheden. De vraag welk ministerie
de verantwoordelijkheid zou krijgen voor de ruimingen zou separaat worden
behandeld. In het verslag staat verder:

'Thans moet deze zaak voor het oog van de natie draaiend wordengehouden.  (...)
SKY Gen. meent dat snelle besluitvorming thans geboden is en gaat ervan uit, dat
wanneer Defensie nu maatregelen treft BiZa later niet terughomt op financiele
kwesties en verantwoordelijkheden. Zaak is, dat voorkomen moet worden dat er nu
iemand de lucht in gaat omdat 2 ambtenaren het niet eens kunnen worden.  (...) In
feite hoort een dergelijke taah niet thuis onder een departement van Civiel Bestuur

Secr Gen. is het ermee eens, dat Defensie het meest aangewezen departement is.

hoewel de verantwoordelijkheid niet bg dat departement moet liggen.'

Overeengekomen werd dat Defensie bijstand zou verlenen voor het onbekwaam
maken van IED's en de EOD voor deze taak zou uitbreiden. 284

Nu werd de situatie blijkbaar zo ernstig ingeschat dat pragmatische oplos-
singen geboden waren. Defensie vond het niet meer nodig te wachten op een
beslissing wie de verantwoordelijkheid zou gaan dragen. Bovendien werden
financiele kwesties niet van wezenlijk belang geacht.

Op 7 november 1972 stuurde de plaatsvervangend kwartiermeester generaal
van Defensie aan vertegenwoordigers van Binnenlandse Zaken en Justitie een
uitgebreid 'gespreksbasisstuk', waarin een volledige uitwerking van de organi-
satie, capaciteitsverdeling, procedures en materieel van de IED- en de conven-
tionele explosievenopruimingstaak staat.285 Dit voorstel werd op 10 november
besproken. Daarbij waren onder andere een aantal vertegenwoordigers van de
verschillende EOD's van de krijgsmacht aanwezig. Deze EOD'ers hadden al een
vooroverleg gehouden op basis van hetzelfde stuk.

Enkele dagen later, op 13 november 1972, stuurde de directeur-generaal
openbare orde en veiligheid zijn minister (Geertsema) een brief met daarin de
resultaten van het gesprek van 24 oktober: tot 1 januari 1973 zal de Konink-
lijke Landmacht 'permanent bijstand verlenen', daarna 'de uitvoering van de
ruimtaak op geimproviseerde basis op zich nemen' en op een later tijdstip 'de
verantwoordelijkheid voor de taakuitvoering van de ruiming volledig op zich

,286nemen.
De volgende dag, op 14 november 1972, stuurde de chef van de Hoofd-

afdeling Politie namens zijn minister een brief aan de commissarissen van de
Koningin en de burgemeesters met daarin de mededeling dat de Koninklijke

284  Archief BZK, DG 006« Directie Politie 1970-1979, nr. 744, st. 615 G, doos 121.
285  Archief BZK, HVD-archief.
286  Archief BZK, HVD-archief.
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Landmacht vanaf 1 januari 1973 ook geimproviseerde explosieven zou gaan rui-
men.287 De omschrijving van de directeur-generaal openbare orde en veiligheid
dat de EOD 'permanent bijstand' zou gaan leveren is een contradictio in terminis.
Anno 2006 is het evenwel nog steeds zo dat de EOD formeel als bijstand, maar
feitelijk dagelijks bezig is met conventionele explosievenruiming. Bijstand voor
de lED-taak is overigens veel minder frequent.

Op 4 januari 1973 schreef minister Koster van Defensie nog aan zijn col-
lega De Gaay Fortman van Binnenlandse Zaken dat nu Defensie de ruiming
van geimproviseerde explosieven in het kader van militaire bijstand wilde gaan
uitvoeren, dit alsnog aan alle burgemeesters zou moeten worden gemeld en dat
Binnenlandse Zaken Defensie voor eventuele schade zou moeten vrijwaren.

288

Met deze aanmerking was de lED-taak definitief toebedeeld aan de EOD.

5.1.10 Formalisering door de ministerraad

De overdracht van de IED-taak werd pas in 1976 door de regering geformali-
seerd. Toen besprak de ministerraad wat al eerder tussen Justitie, Binnenlandse
Zaken en Defensie was overeengekomen.

Op  18 januari 1973 was het rapport van de Interdepartementale Werkgroep
Explosieven gereed. In dit rapport wordt ervoor gepleit om de EOD de IED-taak
te geven, omdat ze een hoge mate van deskundigheid vereist. Betoogd wordt
dat die deskundigheid'niet alleen mag steunen op ervaring, maar vooral op een
gedegen opleiding en het kunnen beschikken over specifiek materieel.' Het rap-
port vermeldt ook argumenten voor de taaktoedeling. De EOD kon 'ontwikke-
lingen in de wereld' goed volgen. Zij had 'internationale kennis'. Eveneens wees

de werkgroep op 'materieels- en personeelsbesparing' en de aanwezigheid van
personeel dat een 'vakopleiding heeft gehad waarop gemakkelijk kan worden
aangesloten'. Er werd benadrukt dat de EOD de ruiming van IED's op improvi-
satiebasis en 'in de vorm van militaire bijstand' zal uitvoeren. Tot slot deed de
werkgroep de aanbeveling'de huidige regeling (...) te legaliseren. ,289

Dit laatste liet echter nog drie jaar op zich wachten. Op 5 juni 1973 schreef
de voormalige waarnemend commandant van de HVD, toen al opgegaan in de
EOD, dat was geprobeerd een regeringsbeslissing te krijgen. In de nota staat:

'een poging tot Kabinets-uitspraah slaagde niet. Terugverwijzing naar ambtelijk
overleg tussen Defensie, BiZa en Financien had geen overleg tot gevolg. Thans is

door de D.G., in nauw overleg met de Voorzitter van de Werkgroep Geimprovi-

seerde Explosieven een nieuwe benadering ontwikkeld
,290

287  Archief BZK, HVD-archief.
288  Archief BZK, HVD-archief.
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290  Archief BZK, HVD-archief.
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Uit de archieven blijkt niet of de ministerraad de kwestie later wel besprak. Een
formele beslissing werd echter niet genomen. De zaak lijkt tussen 1973 en 1976
geen aandacht te hebben gekregen.

Minister De Gaay Fortman van Binnenlandse Zaken stuurde in 1976, mede
namens zijn collega's Vredeling van Defensie en Van Agt vanJustitie, een brief aan
de ministerraad over de ruiming van IED's. Hierin staan de ontwikkelingen van
de voorgaande jaren nog eens vermeld en wordt gevraagd de ontstane situatie
alsnog goed te keuren. Dit gebeurde op 27 augustus 1976 'zonder discussie , 291

In de brief staat dat eerst de HVD was aangewezen om de IED's te ruimen, maar
dat die net de ruiming van conventionele explosieven begin 1973 naar de EOD
had overgeheveld 'gezien de vergrijzing van het personeel en het inzicht dat
de ruiming van explosieven in het algemeen een taak is van de krijgsmacht'
Beschreven staat dat Defensie aanvankelijk de verantwoordelijkheid voor de rui-
ming van IED's niet wilde dragen, waardoor'de ruiming in een vacuum' terecht
dreigde te komen. Er wordt ook ingegaan op de sterke toegenomen terroristische
dreiging. De piek van hiervan lag in 1972, toen in vier maanden tijd 111 keer een
IED-melding werd ontvangen. Hierna werd de EOD nog gemiddeld anderhalf
keer per week ingeschakeld. Ze werd ook achter de hand gehouden als voor-
zorgsmaatregel bij bepaalde gebeurtenissen, zoals rechtzaken tegen terroristen
en terroristische acties. Genoemd worden de gijzelingszaken'Wijster en Amster-
dam, in welke periode zich bovendien simultaan 2 gevallen van geimproviseerde
explosieven voordeden.' De politie riep de hulp van de EOD bovendien in bij
opsporingsacties en identificatie ten behoeve van justitieel onderzoek. In de
brief staat verder te lezen waarom Defensie toch instemde om de IED-taak te
gaan uitvoeren:

'DetommaligeMinistervanDefensietoondezichindezesituatieondankszjnvmegere

uitspraak en de zeer beperhte mogelijkheden bereid de ruiming van geimproviseerde
explosievenin het kader van militaire bijstand- qua verrekening- te doen verrichten
door de Explosieven Opruimingsdienst van de Koninklijke Landmacht.'

Defensie nam de taak dus over omdat de dreiging van IED's zo groot was.
Minister De Gaay Fortman van Binnenlandse Zaken gaf aan dat 'in orga-

nisatorisch opzicht slechts enige provisorische maatregelen' werden getroffen.
Hij drong aan op een definitieve taaktoebedeling, zodat meer aan opleidingen,
aanschaf van apparatuur en uitbreiding van de organisatie kon worden gedaan.
De minister lichtte de keuze voor de EOD nog eens toe:

'Voor de veiligheid en de effectiviteit van het in te zetten potentieel is het bovendien

noodzakelijk dat beschikt han warden over de meest recente informatie uit binnen-
en buitenland met betrekking totgeimproviseerde explosieven. Om deze redenen en
uit een oogpunt van personeels- en materieelsbesparing zal deze taak (..) het best

291 Nationaal archief, ministerie van Algemene Zaken, secretarie ministerraad, inventaris-
nummer  1930.
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definitief bij de Explosieven Opruimingsdienst van de Koninklijke Landmacht kun-
nen worden ondergebracht. Ook de centrale registratievangegevens metbetrekking
tot geimproviseerde explosieven hoort daar thuis, met name omdat de Explosieven

Opruimingsdienst ook  over de N.A.VO. -gegevens  han beschilthen
,292

De EOD had volgens de minister de IED-taak jarenlang vervuld met te weinig
mensen, onvoldoende opleidingen en zonder al het benodigde materieel.

Op 7 januari 1977 tekende de directeur materieel van de Koninklijke
Landmacht een memorandum aan de Legerraad ter'uitvoering van de aanbe-
volen definitieve maatregelen, opdat de taakuitbreiding van de ( . . . ) EOD ( . . . )
per 1 januari 1979 gerealiseerd kan zijn., 293 Na de beslissing van de minister-
raad had de EOD dus nog tweeenhalfjaar nodig om de organisatie geschikt te
maken voor de nieuwe taak. Maar feitelijk voerde ze die taak al zes jaar uit.

5.2 Een nauwelijks betrokken parlement
In de voorgaande paragraaf werd op basis van archiefstukken de besluitvorming
binnen de regering en de betrokken departementen over de overheveling van
de HVD naar en de toedeling van de IED-opruimingstaak aan de EOD gerecon-
strueerd. Gebleken is dat Binnenlandse Zaken de HVD wilde opheffen en haar
taak wilde geven aan de krijgsmacht. Voor de conventionele explosievenrui-
ming was er voor de EOD geen civiel alternatief. Toen de IED-dreiging begin
jaren zeventig van de vorige eeuw sterk opkwam, bleek de IED-ruimingstaak
zo omvangrijk dat alleen de EOD voldoende capaciteit had om deze taak uit te

voeren. Onduidelijk bleef waarom de formalisering van deze taak zes jaar op
zich liet wachten. Werd in het parlement gesproken over de toedeling van de
explosievenopruimingstaak aan de EOD? Bieden parlementaire stukken andere
inzichten of meer duidelijkheid?

Bij de besluitvorming over de ruiming van de conventionele explosieven en
de IED's, is het parlement nauwelijks aantoonbaar betrokken geweest.

De enige vermelding die is gevonden is de kamervraag van 24 oktober 1972
die de heer Roethof (Partij van de Arbeid) stelde naar aanleiding van een ruiming
van explosieven in Leiden. Tijdens deze gebeurtenis moest volgens de politie erg
lang worden gewacht op de daadwerkelijke ruiming. Roethof vroeg of dit voort-
kwam uit 'de ernstige onderbemanning van het Korps Hulpverleningsdienst'.
Hij stelt de vraag of veel onrust bij bewoners in de omgeving niet had kunnen
worden voorkomen:

'indien de genoemde Hulpverleningsdienst van zijn bevoegdheden had gebruih
gernaakt door onverwijld em beroep te doen op de Explosievenopruimingsdienst van

het leger, die wN over voldoende personeelssterhte beschiht voor snel ingrijpen.'

292 CAD/MvD, archief Explosievenopruimingscommando Koninklijke Landmacht, doos
159 "Wijziging EOD organisatie"

293 CAD/MvD, archie f Legerraad, inventarisnummer 205



DE EXPLOSIEVENOPRUIMINGSDIENST OP CIVIEL TERRElN 157

Roethof was blijkbaar op de hoogte van de onderbezetting bij de HVD en de
mogelijkheid van bijstand door de EOD. Minister Geertsema (Binnenlandse
Zaken) antwoordde mede namens minister De Koster (Defensie) dat de ruiming
niet dringend noodzakelijk werel geacht, zodat dit niet dezelfde nacht, maar de
volgende ochtend pas gebeurde. In het antwoord werd bovendien uitgelegd dat
de EOD tot 1 januari 1973 bijstand aan de HVD verleende en daarna de hele
opruimingstaak van de HVD zou overnemen.294 Voor de kamerleden was de
gebeurtenis in Leiden blijkbaar geen aanleiding om zich intensiever met de taak-
overdracht te bemoeien, want behalve de vermelding van de vraag van de heer
Roethof is de kwestie niet in de kamerstukken aangetroffen.

5.3 Conclusie

In de voorgaande twee paragrafen werd op basis van documenten uit archieven
en parlementaire stukken beschreven hoe werd besloten om de krijgsmacht eerst
conventionele en later ook geimproviseerde explosieven op civiele terreinen te
laten mimen. Welke conclusies kunnen wat betreft coalitievorming, verloop van de
besluitvorming, civiele alternatieven, belang,ijhste argumenten en verhouding tussen
bronnen (zie paragraaf 3.8) uit deze gevalsstudie worden getrokken? Waarom
kreeg de krijgsmacht de explosievenopruimingstaak buiten militaire terreinen?

Het valt op dat de overheveling van de conventionele explosievenruiming
van Binnenlandse Zaken naar Defensie en het geven van de IED-taak aan de EOD
nauwelijks tegenstanders kende. Van coalitievorming lijkt dan ook weinig sprake.
Alleen in de eerste, mislukte onderhandelingen stonden Binnenlandse Zaken en
HVD tegenover Defensie en EOD. Defensie wilde de taak niet overnemen, omdat
de EOD niet over voldoende personeel beschikte. Bij de overdracht van de con-
ventionele ruiming en de toewijzing van de ruiming van IED's was De fensie niet
principieel tegen, maar wilde niet alleen de verantwoordelijkheid dragen. Het
parlement was op de hoogte van de taakoverheveling van de HVD naar de EOD,
maar heeft daar niet over gediscussieerd.

Er kan worden geconcludeerd dat ondanks het ontbreken van coalitievor-
ming de besluitvorming moeizaam verliep. Er werd niet alleen vele jaren over de
kwestie gesproken en geschreven voordat zij in 1970 (conventioneel) en 1976
(IED) formeel werd bekrachtigd, maar er was bovendien tussen de partijen veel
onduidelijkheid over elkaars motieven. Zo vroeg vooral Binnenlandse Zaken
zich vaak af of De fensie de taak echt wilde overnemen. De fensie reageerde vaak
traag, terwijl Binnenlandse Zaken overduidelijk aandrong. Het is nog steeds
onduidelijk waarom de feitelijke taaktoedeling van de ruiming van IED's nog
drie jaar moest wachten op formele bekrachtiging door de ministerraad.

Voor de IED-taak waren civiele alternatieven voor de EOD aanwezig, maar
deze werden steeds minder reeel geacht. Zo werd aanvankelijk door de civiele
ministeries gedacht dat de lokale politie verdachte pakketjes zou kunnen verwij-

294 Tweede Kamer, vergaderjaar 1972-1973, aanhangsel, nr 381, p. 763
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deren, terwijl een enkeling de gedachte opperde een speciale civiele dienst voor
IED-taken in te stellen, eventueel als deel van een bredere antiterreurdienst. Uit
de gevonden archie fstukken valt niet te achterhalen waarom dit niet is gebeurd.
1n theorie was het wel mogelijk geweest de grotere civiele politiekorpsen, waar
de meeste incidenten zich voordeden, van een klein team te voorzien dat een IED
niet alleen aan een eerste onderzoek zou onderwerpen (bomverkenning), maar
deze ook daadwerkelijk onschadelijk zou maken. Als de civiele ministeries dit
hadden gewild, was dit wellicht gelukt. Er kan worden verondersteld dat men
inschatte dat in de loop van de tijd de risico's van ruiming van terroristische
explosieven groter werden, zodat het steeds aantrekkelijker werd om deze taak
aan de EOD over te laten. Wellicht speelde ook de toename van het aantal inci-
denten een rol. Uit het gevonden archiefmateriaal blijkt dat de politie een steeds
beperktere rol speelde bij het ruimen van explosieven, totdat haar uiteindelijk
slechts bomverkenning als taak restte.

Alsbelangrijksteargumentenvoortoedelingvandeexplosievenopruimingstaak
aan de EOD kunnen worden beschouwd: de daar beschikbare capaciteit - welke
langzamerhand bij de HVD steeds meer begon te ontbreken -, opleiding, ken-
nis, ervaring en toegang tot kennis van NAVO-partners. Het is opvallend dat er
blijkens de gevonden archiefstukken geen tegenstanders van taakovername meer
waren toen de Koninklijke Landmacht genoeg personeel had om de taken te
kunnen uitvoeren en de ruimte kreeg de benodigde capaciteiten op te bouwen.
Van discussie over en weer was geen sprake. De lED-taak werd zelfs pas ge forma-
liseerd jaren nadat ze feitelijk door de EOD was opgepakt.

Wat betreft de verhouding tussen literatuur, archiefstukken en parlementaire
stukken kan worden geconcludeerd dat in deze gevalsstudie alleen de archieven
veel informatie bevatten over de toedeling van de ruimingstaken aan de EOD.
Uit de literatuur (zie hoofdstuk drie) was al gebleken dat de HVD gezien haar
capaciteiten niet geschikt was om de taken uit te voeren. De gevonden archief-
stukken bevestigen deze bevinding. De drie bronnen bieden dus geen verschil-

lende verklaringen voor de taaktoedeling.
Tot slot, het geheel overziend, kan de beslissing om de EOD de explosieven-

opruimingstaak te geven worden verhlaard uit het feit dat de HVD niet langer
beschikte over de benodigde capaciteit. Binnenlandse Zaken had deze dienst

bewust laten krimpen, zodat de keuze voor een taakoverdracht steeds dwingen-
der werd. Toevalligerwijze werd in dezelfde tijd de dreiging van terroristische
aanslagen voelbaar. Gezien de staat van de HVD was de EOD de enige bestaande
organisatie die deze taak kon oppakken. De EOD kreeg deze taak dus vanwege
haar capaciteit, kennis en ervaring. Hij moest daarvoor overigens wel worden
uitgebreid.



6

De oprichting van de Bijzondere
Bijstandseenheden

In hoofdstuk drie werden de binnenlandse veiligheidstaken van de krijgsmacht
beschreven. Een daarvan was de bijzondere bijstand (zie paragraaf 3.4.5). Hier-
mee wordt het optreden tegen zware, gewelddadige criminele of terroristische
acties bedoeld, bijvoorbeeld gijzelingen en aanslagen.295 De taak wordt anno
2006 uitgevoerd door de regionale politiekorpsen, het Korps Landelijke Politie-
diensten (KLPD) en door de krijgsmacht. Deze laatste twee hebben Bijzondere
Bijstands€enheden (BBE's). De krijgsmacht levert er twee. De BBE-M(ariniers)
is bedoeld voor het binnendringen van de ruimte waar gijzelaars zich bevin-
den, inclusief het nabijgevecht (close-combat), en bestaat uit mariniers. De BBE-
K(rijgsmacht) is de eenheid van precisieschutters296 waarvoor de Koninklijke
Marine, de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Marechaussee militairen
leveren. De leiding ligt bij de Koninklijke Marechaussee. De BBE-K moet van
een afstand criminelen uitschakelen.

De BBE's werden in 1972/73 opgericht. Gijzelingen, kapingen en aanslagen
waren in die tijd een nieuwe bedreiging van de binnenlandse veiligheid. De
bestrijding ervan vormde een nieuwe taak. Maar waarom werd deze voor een
belangrijk deel ook aan de krijgsmacht gegeven? Kon de civiele politie het niet
aan? Of wilde ze dat niet? En waarom werd deze bijstandstaak niet enkel gegeven
aan de Koninklijke Marechaussee? Volgens de toen geldende Politiewet was dit
korps immers het deel van de krijgsmacht dat als eerste bijstand moest leveren.
Bovendien stond zij gezien haar werkzaamheden dichter bij de het civiele gezag
en de samenleving dan de andere onderdelen van de krijgsmacht.

295 In documenten, parlementaire stukken en interviews wordt gesproken van terreurbe-
strijding of optreden tegen terroristische acties. Optreden tegen criminele activiteiten,
dus niet politiek gemotiveerde acties, werd echter nooit uitgesloten. Uiteraard zijn ter-
roristische activiteiten ook criminele activiteiten Beter is het dus Om te spreken van

gewelddadige acties van criminelen
296  Dit is anno 2006 de officiele benaming. In verschillende bronnen wordt nog vaak gespro-

ken van langeafstandschutters of scherpschutters
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6.1    De regering kiest voor de krijgsmacht
Deze paragraaf is een reconstructie aan de hand van archiefstukken. Hieruit
blijkt dat de besluitvorming tussen de betrokken departementen (met name JUS-
titie, Binnenlandse Zaken en Defensie) betrekkelijk soepel verliep. Gezamenlijk
concludeerde men een beroep te moeten doen op de krijgsmacht. Het overleg
tussen de verschillende delen van de krijgsmacht die de militaire BBE zouden
moeten vormen, was moeizamer.

6.1.1     De Koninklijke Marechaussee brijgt als eerste de hans

Uit de archiefstukken blijkt dat de Koninklijke Marechaussee als eerste werd
benaderd om op te treden tegen zware, gewelddadige criminele of terroristische
acties.297 Aanvankelijk werd vooral gedacht aan kapingen op vliegvelden. Later
werd deze nieuwe taak verbreed tot gijzelingen die over het hele land konden
plaatsvinden. De Koninklijke Marechaussee was gezien haar aanwezigheid op
Schiphol voor de grensbewaking, haar functie als bijstandsorgaan voor de civiele
politie en haar zwaardere bewapening een voor de hand liggende eerste keuze.
Bovendien werd de civiele politie niet geschikt geacht voor het uitoefenen van
deze taak. Inschakeling van andere delen van de krijgsmacht werd vooralsnog
afgewezen. De Koninklijke Marechaussee wilde haar goede uitgangspositie ech-
ter niet benutten en de terreurbestrijdingstaak naar zich toe trekken. Het ont-
brak haar in die tijd vooral aan capaciteit voor een extra taak.

Op 4juli 1972 schreefde commandant van de Koninklijke Marechaussee een
uitgebreide nota aan de secretaris-generaal van Defensie. Hij meldde dat de door
het ministerie van Verkeeren Waterstaat ingestelde Veiligheidscommissie voorde
Burgerluchtvaart de Koninklijke Marechaussee twee nieuwe taken wilde geven:
beveiliging aan boord van vliegtuigen en optreden tegen gewapende acties aan
de grond. Het eerste werd omschreven als'visitatie van de inkomende passagiers'
en het tweede als het 'optreden tegen eventuele kapingactiviteiten aan boord,
alles in opdracht van en/of onder verantwoordelijkheid van de gezagvoerder.'
De marechaussees zouden hiervoor:

'gekleed moeten gaan in KLM-diensthleding en als supervisors quasi tot de beman-
ning moeten behoren; zij zouden hun diensten in beginsel onbewapend moeten
verrichten met dien verstande, dat in de stuurhut een afgesloten hastje met hand-
vuurwapens aanwezig zou zijn, waarover de gezagsvoerder zou hunnen (doen)

beschikhen.'

297  Timmer (2005, p. 421) stelt dat dit in het najaar van 1972 gebeurde, nadat de ministerles
van Binnenlandse Zaken en Justitie hadden aangegeven geen precisieschutterseenheden
te kunnen formeren. Uit archiefonderzoek blijkt dat al eerder over inschakeling van de
Koninklijke Marechaussee werd gesproken
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Naast de Koninklijke Marechaussee werd gedacht aan het Korps Rijkspolitie en
aan de douane. Voor de Koninklijke Marechaussee werd 'gedacht aan twintig
man, die tot in de wijde omgeving van Schiphol zouden kunnen wonen (regel-

matige, voorzienbare diensten).' Deze suggestie werd inderdaad uitgevoerd: als
vorm van bijstand aan het civiele gezag hebben marechaussees jarenlang mee-
gevlogen met de KLM en andere luchtvaartmaatschappijen.

In dit hoofdstuk wordt vooral gekeken naar het andere traject: de beveiliging
'aan de grond'. Hierover schreef de commandant van de Koninklijke Marechaus-
see in dezelfde brief van 4 juli  1972 dat het zou gaan om:

'het bemannen van ten vastegrondploeg op de Luchthaven Schiphol, die zou moeten
hunnen optreden bijaanwezigheid van een gekaapt vliegtuig op de luchthaven; voor

dit doel wordt gedacht aan ongeveer twintig man louter Koninklijke marechaussee-

personeel, welk aantal het mogelijk zou maken dat steeds, behalve 's nachts, een
ploeg van vilf man (waaronder twee scherpschutters) op Schiphol beschikbaar is'

De commandant schreef dat de Veiligheidscommissie voor de Burgerluchtvaart
de voorkeur gaf aan de Koninklijke Marechaussee, 'ook boven Mariniers en
Commandotroepen (die in de Veiligheidscommissie voor de Burgerluchtvaart in
dit verband eveneens ter sprake zijn geweest), mede op grond van haar geaard-
heid als militair orgaan met politiele instelling.' Deze suggestie werd gedeelte-
lijk uitgevoerd: de Koninklijke Marechaussee leverde sindsdien semi-permanent
bijstand aan de rijkspolitie om in balies en toestellen van specifieke luchtvaart-
maatschappijen te beschermen. Naast de uitvoering van de grensbewakingstaak
op Schiphol was dit begin jaren negentig van de vorige eeuw een argument om
de hele politietaak op burgerluchtvaartterreinen over te hevelen van het Korps
Rijkspolitie naar de Koninklijke Marechaussee (zie hoofdstuk zeven).

De commandant van de Koninklijke Marechaussee vervolgde zijn brief van
4 juli 1972 met een beschouwing over de juridische aspecten van de beveiliging
aan de grond. Hij gaf aan dat het om bestrijding van crimineel gedrag ging.
De Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie was volgens de commandant
'blijkens zijn taakomschrijving' voor de bestrijding van criminaliteit de meest

aangewezen organisatie. De dienst was:

'immers in het algemeen belast met de opsporing van de strafbarefeiten, gepleegd

op burgerluchtvaartterreinen. Indien men de Koninklijke marechaussee voor deze
"

gronddienst" zou willen bestemmen, rijst ook hier wecr enige problematiek voor
wat betreft de grondslag. Het "Takenbesluit Koninklijke marechaussee" geeft geen
expliciete bevoegdheid. Een constructie via het bjstandshoofdstuk van de Politiewet
lijht volgens de huidige tekst van de Politiewet te ver gezocht, omdat het hier toch

ook primairnietgaat om de handhaving van de openbare orde.'

Als juridische basis stelde de commandant voor om artikel 2 van de Aanwij-
zingsbeschikking opsporingsambtenaren en hulpo#icieren vanJustitie breder te gaan

interpreteren, namelijk dat de opsporingsbevoegdheid 'op een doorlaatpost,
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gevestigd in een luchthaven' zou worden gelezen als 'de hele luchthaven'. De
beschikking zou op dezelfde wijze kunnen worden aangepast. Het is opvallend
dat in latere archiefstukken de juridische basis van de nieuwe taak nauwelijks
meer aan bod kwam. Het siert uiteraard de commandant hier wel bij stil te staan,
maar voor de Koninklijke Marechaussee werden de kansen om de taak te krijgen
vast niet groter door voor le stellen de wet aan te passen of anders te gaan inter-
preteren. Waarom de commandant deze complicaties opriep, is onduidelijk:
wilde hij niet dat de Koninklijke Marechaussee de taak kreeg of wilde hij de taak
alleen met de juiste juridische basis?

Vervolgens maakte de commandant een aantal opmerkingen over de perso-
nele invulling van de gronddienst. Hij schrijft

'Gelet op de op zon minst zorgelijke personcelssituatie C..) kunnen deze zestig man
beslist niet meet" aan de reguliere marchaussee-dienst worden onttrokken. (. ..) De
entge ten deze op horte termijn denkbare oplossing lijht mij bovenbedoelde zestig
man in mindering te brengen op het totale contingent marechaussee-personeel, dat
momenteel "oneigenlijke" bijstand verleent aan degemeentepolitie van Amsterdam
en/oft-Gravenhage

Deze zestig man zouden genoeg zijn voor Schiphol, niet voor inzet in de rest
van het land. Voor de gronddienst wordt een opleiding van 'naar globale schat-
ting minstens drie maanden' nodig geacht. De commandant was bovendien van
mening dat Justitie de gronddienst zou moeten betalen.298 Het is opvallend dat
hij in zijn brief de bijstand in Amsterdam en 's-Gravenhage als 'oneigenlijk'
bestempelde. Bovendien compliceerde hij de kwestie opnieuw door de uitvoe-
ring van de taak afhankelijk te maken van het gedeeltelijk stoppen met deze
vorm van bijstand.

Opvallend is dat in de gevalsstudies in de hoofdstukken zeven en acht (de
politietaak op burgerluchtvaartterreinen en het Mobiel Toezicht Vreemdelingen)
de bijstandstaken die het korps dan uitvoert geen obstakel vormen voor het ver-
krijging van nieuwe taken. In het huidige hoofdstuk is dit echter wel het geval.
Uit de brief van de commandant van de Koninklijke Marechaussee blijkt verder
dat het stellen van opleidingseisen, een voorbereidingstijd van drie maanden, de
eis dat Justitie ging betalen en de suggestie dat voor de rest van het land (veel)
meer marechaussees nodig zouden zijn, niet hebben bijgedragen aan de kansen
dat de Koninklijke Marechaussee de taak mocht uitvoeren.

Een nieuwe taak is een aanwinst, een extra bestaansrecht voor de eigen orga-
nisatie. Onderhandelingstechnisch gesproken had de Koninklijke Marechaussee
beter minder obstakels kunnen opwerpen en in plaats daarvan enthousiaster op
de uitdaging moeten reageren. Waarschijnlijk waren in een latere fase dan ook
de middelen daarvoor wel ter beschikking gesteld, zoals in het vorige hoofdstuk
over de explosievenopruimingsdienst bleek en later in het huidige hoofdstuk zal
blijken voor het Korps Mariniers.

298 CAD/MvD, archief Staf KMar, map 94
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Waarom bleef de commandant bezwaren opwerpen? Meende hij dat zijn uit-
gangspositie zo sterk was dat hij eisen kon stellen? Speelde hij pressiepolitiek
om meer in de wacht te slepen? Wilde hij de taak niet? Of kon de Koninklijke
Marechaussee de taak niet aan zonder de extra middelen?

6.1.2   Defensie moet uithomst bieden

In deze fase van de besluitvorming benaderden de ministeries van Justitie en
Verkeer en Waterstaat de krijgsmacht om een rol te spelen in de bestrijding van
gewapende acties. De civiele politie werd hiertoe niet in staat geacht.

Het ministene van Defensie werd eerst door het ministerie van Justitie
benaderd om een rol te spelen in de bestrijding van gewapende acties. Op 14 juli
1972 meldde de voorzitter van het Comite Verenigde Chefs van Staven (CVCVS)
van het ministerie van Defensie, dat hij was benaderd door de plaatsvervangend
secretaris-generaal van Justitie over optreden tegen acties op vliegvelden, zoals

kapingen en aanvallen door'kwaadwillende commando's.' Bovendien was con-
tact geweest over het meevliegen met luchtvaartmaatschappijen. In het gesprek
was duidelijk geworden dat het ging om:

'een verzoek tot «harde militaire" bijstand in de vorm van a) een overval op een aan
de grond staand gekaapt vliegtuig; b) aanvallen op bezetters van gebouwen op vlieg-
velden, waarbij gedacht wordt aan een detachement van twintig man dat binnen

ten uur beschikbaar moet kunnen zijn evt. met behulp van KLM-helicopters. Het
tweede punt (verdediging van vliegvelden) zou door organieke eenheden moeten

geschieden indien eT aanwijzingen zouden zijn voor een voorgenomen actie. Voorz.
merkt op dat de minister reeds kenbaar heeft gemaakt positief te staan tegenover
verlenen van bijstand, doch niet t. a.v. het meevliegen in vliegtuigen. ,299

Minister De Koster van Defensie was kennelijk voorstander van bijstand van de
krijgsmacht bij de bestrijding van gewapende acties. Blijkbaar sloot de militaire
top zich hierbij aan. Het was alleen nog de vraag welk deel van de krijgsmacht
deze taak zou gaan uitvoeren. De Koninklijke Marechaussee was al benaderd,
maar gezien de positieve stellingname van de minister was het heel goed moge-
lijk dat indien zij de taak niet zou gaan uitvoeren, een ander deel van de krijgs-
macht zou worden gevraagd dit te gaan doen.

Minister Van Agt van Justitie en staatssecretaris Kruisinga van Verkeer en
Waterstaat schreven op 17 juli 1972 aan minister De Koster van Defensie over de
noodzaak snel eenheden op te richten die konden worden ingezet bij gewapende
acties van criminelen of terroristen. Volgens de schrijvers was het wel denkbaar
om eenheden van de civiele politie te trainen voor de bestrijding van dit soort

acties, maar deze optie werd afgewezen. Optreden van de politie tegen acties
zou niet passen 'in het patroon van de Nederlandse politie'. Vervolgens werd

299 CAD/MvD, archief CVCVS, 1972, doos 8.
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ingegaan op de mogelijkheid van inschakeling van de Koninklijke Marechaus-
see. De bewindslieden schrijven:

'Het zou evenzeer denkbaar zijn daarvoor een eenheid Koninklijke Marechaussee
gereed te mahen. Hetpersoneel van dat Wapen beschikt thans echter niet overoplei-
ding en bewapening om daartoe te warden gebruikt. Omdat een optreden als hier
bcdoeld niet of uiterst zeldzaam zal voorkomen ligt het voor de hand te oven*egen
ofpersoneel dat wti adequaat han regeren niet reeds bij de strijdkrachten aanwezig
is en met een hone doelgerichte bijscholing han worden ingezet in situaties waarop
wij hier doelen. Wij verzoeken u dit te willen doen nagaan.'

Er werd gedacht aan een groep van ongeveer twintig man die binnen een uur ter
beschikking kon staan 'voor het leveren van keiharde bilstand in gevallen van
kaping, al dan niet gepaard gaand met gijzeling, van vliegtuigen of in andere
gevallen waarin het luchtverkeer wordt overvallen met middelen waartegen de
reguliere politie niet is opgewassen'. De reeds aanwezige karabijnbrigade van
het Korps Rijkspolitie op Schiphol werd niet voldoende geacht. Aan minister De
Koster van Defensie werd gevraagd of:

'de strildkrachten op afroep binnen een tijdsbesteh van twaalf uur een voor de
afweer van aanvallen op luchthavens van buitenafberehende bewakingsgroep (zou
hunnen, MdW) opleveren van ongeveer honderd man.'

Ook werd verzocht om meevliegend bewakingspersoneel. Het zou daarbij
eventueel om dezelfde personen kunnen gaan als degenen die tegen kapingen
zouden moeten optreden. Tot slot werd gevraagd of het mogelijk was 'dat in
zich daartoe lenende gevallen de strijdkrachten een of meer scherpschutters ter
beschikking van de Politie (kon, MdW) stellen'. 300 De Koninklijke Marechaus-

see, de civiele politie in het algemeen en de karabijnbrigade in het bijzonder
werden zowel door minister Van Agt (Justitie) als door de Veiligheidscommissie
voor de Burgerluchtvaart (Verkeer en Waterstaat) gepasseerd. De vraag om hon-
derd man was bovendien een aanzienlijk omvangrijker verzoek dan het eerdere
verzoek om twintig.

De Koninklijke Marechaussee zelfbleef echter problemen opwerpen. De com-
mandant herhaalde in een brief van 16 augustus  1972 aan de voorzitter van het
CVCVS dat voor optreden op Schiphol slechts genoeg personeel zou kunnen
worden ingezet als de bijstand in Amsterdam of Den Haag zou worden vermin-
derd. Om overal in het land op te kunnen treden en aan de gestelde paraatheideis
te kunnen voldoen, werd gedacht aan 'zeker twee maal twintig man (. . .) op een
centrale plaats in den lande, waarbij dan nog de vraag rijst of de gevraagde man-
kracht immer binnen de gestelde tijdslimiet ter plaatse van het kapingsvoorval
kan zijn'. Volgens de commandant waren voor Schiphol drie maanden training

300 CAD/MvD, archief Staf KMar, map 93.
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nodig en voor een taak in heel het land vijf. Bovendien wees hij erop dat zijn
eenheden de beschikking moesten krijgen over onder andere geweren voor pre-
cisieschutters en gepantserde voertuigen. Afrondend stelde hij:

'wegens het in dit stadium nog niet voorhanden zijn van exacteregegevens overtaak
en werkwijze van de anti-kapingsploegen en verantwoordelijkheid en leiding bij de
betre#en :le operaties, is het mij op dit ogenblik nog niet mogelijk tot een afgeronde

beschouwing te geraken. ,301

Dit is de laatste keer dat in de gevonden archiefstukken de suggestie werd gedaan
om de Koninklijke Marechaussee geheel of gedeeltelijk te belasten met de bestrij-
ding van gewapende acties. Of zij op dat moment nog een reele kans maakte
om deze taak te krijgen, viel niet uit de archieven te achterhalen. Het was overi-
gens wel de eerste keer dat werd gesproken van legering op een centrale plaats,
zoals het Korps Mariniers later de BBE in Doorn zou plaatsen en de Koninklijke
Marechaussee haar Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) in De Bilt
(inmiddels in Soesterberg). Bovendien  werd  er  voor het eerst gesproken  over
gepantserde wagens en geweren voor precisieschutters.

6.1.3   Besluitvorming in en na de ministerraad

Uit de notulen van de ministerraad blijkt dat meer dan eens over bestrijding
van gewapende acties werd gesproken. Op ten keer na werden echter alleen

procedurele mededelingen gedaan.
302

Op 8 september 1972 kwam de opzet van de gespecialiseerde eenheden

wel inhoudelijk aan bod. Minister Van Agt verzorgde een inleiding. Hij zei dat
de betrokken departementen overlegd hadden over vliegtuigkapingen. De con-
clusie was dat er in Nederland geen organisatie was die ertegen kon optreden. De
minister ging vervolgens in op de inschakeling van de krijgsmacht. In de notulen
staat:

'De directies politie van Binnenlandse Zaken en van Justitie hebben voorstellen
ontworpen waarbij deze taken zouden worden opgedragen aan de krijgsmacht.
Gevraagd is of uit de krijgsmacht enkele groepen scherpschutters hunnen worden
gevormd die in geval van nood snel ter plaatse hunnen zijn. Noch mentaal, noch
qua training is op het moment de gewone politie op deze taak berekend. Geblehen

is echter dat de legerleiding niets voor deze voorstellen voelt. Indien echter een
dergelijke organisatie niet via Defensie tot stand han homen dan zal deze taak wel
moeten worden opgedragen aan de rijkspolitie.'

301 CAD/MvD, archief Staf KMar. map 94
302  Uit de verslagen van de ministerraad blijkt dat procedurele mededelingen werden gedaan

op 22 september en 1 december 1972,9 en 23 februari 1973.
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Dat de legerleiding niets in de nieuwe taak zag, komt uit de archiefstukken niet
zo duidelijk naar voren. Mogelijk hadden de chefs van staven negatief gereageerd
op de boven vermelde mededeling (14 juli 1972) dat minister De Koster van
Defensie zelf wel voorstander was. Het is opmerkelijk dat minister Van Agt in
zijn commentaar het Korps Rijkspolitie als optie noemde. Wilde hij de nieuwe
taak voor het Korps Rijkspolitie claimen? Wilde hij voorkomen dat de gemeen-
tepolitiekorpsen (van de grote steden) de taak zouden krijgen als de krijgsmacht
de taak niet zou gaan uitvoeren? Wilde hij aangeven dat hij dacht dat inderdaad
de kans groot was dat Defensie de taak niet wilde gaan uitvoeren? Uit de tekst
blijkt niet waarop de minister van Justitie doelde. Het valt verder op dat hij de
Koninklijke Marechaussee niet noemde, wat erop wijst dat zij op dat moment
niet langer werd gezien als kandidaat voor de taak.

In de ministerraad ontstond daarna vooral een discussie over de vraag wie
de bestrijding van gewapende acties als nieuwe taak zou knjgen: de politie of de
krijgsmacht. De meningen waren verdeeld. In de notulen staat:

'Minister Van Veen (van Onderwijs en Wetenschappen, MdW) vindt dat het een
typische politietaak is. Minister Geertsema fran Binnenlandse Zahen, MdW) acht
het (..) juist nategaanofeenorganisatiehan worden opgebouwd diebij dergelijhe
gebeurtenissen kan optreden. Sprekermeent dat minister Van Agt er terecht op heeft
gewezen dat het infeite militaire acties zijn van Palestijnen en dan is er meer reden
een vergelijking te trekken met het optreden in een oorlogssituatie, hoc klein dan
ook, dan met de handhaving van de openbare orde en veiligheid.'

Staatssecretaris Van Es van Defensie wees op het feit dat er slechts weinig mili-
taire precisieschutters waren. De precisieschutters waren bovendien verspreid
over de hele krijgsmacht. Van Es gaf aan niet te begrijpen waarom het personeel
van de rijkspolitie geen opleiding tot scherpschutter zou kunnen krijgen. Er
staat verder:

'Hij is het er niet mee eens dat het om een vorm van militaire acties gaat waarvoor
militairen zouden moeten worden gebruiht. Deze taah moet aan de politie worden

opgedragen en de militairen zouden dan hunnen worden gebruiht om de politic
haar taak te hunnen laten uitvoeren. Het optreden van commando's kan achter de
hand worden gehouden, maar eerst dient er een uitspraak te homen wie primair
verantwoordeljk is. Minister van Agt meent dat de totstandhoming van een derge-
li ike organisatie niet te veel tild in beslag mag nemen. '

Het is opvallend dat werd gesproken over precisieschutters en commando's.
Onduidelijk is of de ministers dachten dat de commando's zouden worden inge-
zet als precisieschutter of voor het nabijgevecht.

Helaas worden de woordelijke weergaven van de bijeenkomsten van de
ministerraad nooit openbaar gemaakt. Wellicht dat daarin meer te lezen zou
zijn over de onderbouwing van de standpunten van de verschillende bewinds-
lieden.
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Na deze discussie deed minister-president Biesheuvel een procedureel voorstel.
De inhoudelijke discussie over de vraag of de politie dan wel de krijgsmacht de
taak zou moeten gaan uitvoeren, werd in het vervolg van de beraadslagingen niet

echt afgerond. Het verslag eindigt:

'De minister-president acht het niet uitgesloten dat Defensie er in zekere zin een
nieuwe dimensie bij krvgt, nameljk de verdediging van de samenleving, ook in
vredestild. C...) De minister-president stelt de volgende conclusies voor: C ..) 2. De
minister-president en de ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken en Defensie
zullen, elk vergezeld van een ambtenaar, op horte termijn overleg plegen over de

vorming van een werkgroep voor de analyse van het optreden in andere landen en
over de mogelijke voorbereiding van maatregelen

,303

Premier Biesheuvel  en de ministers van Justitie  (Van Agt), van Binnenlandse
Zaken (Geertsema) en van Defensie (De Koster) stelden in een bespreking op 26
september 1972 een aantal uitgangspunten en eerste maatregelen vast voor de

bestrijding van de zware, gewelddadige criminaliteit. Deze moesten verder wor-
den uitgewerkt door de Ambtelijke Stuurgroep Terroristische Acties (ASTA).

Op 29 september 1972 werden de resultaten van dit overleg gemeld in de
ministerraad. Minister-president Biesheuvel zie'afgelopen dinsdag' met de minis-
ters van Justitie   (Van Agt), Binnenlandse Zaken (Geertsema) en Defensie   (De
Koster) te hebben gesproken. Er was besloten dat de primaire verantwoordelijk-
heid bij de minister vanJustitie zou komen te liggen. Voor deze beslissing werden
in de notulen overigens geen argumenten genoemd.  Wel werd gemeld dat de
maatregelen waartoe was besloten, verder moesten worden uitgewerkt. De maat-
regelen zelf werden niet nader gespecificeerd. De minister-president merkte nog
op het vreemd te vinden dat 'in feite in het weekend geen maatregelen kunnen
worden genomen omdat dan vrijwel niemand is geconsigneerd'.

304

6.1.4   De uitwerking door de ASTA

ASTA werd geleid door het hoofd van de Directie Politie van het ministerie van
Justitie. In de stuurgroep zaten verder de chef van de Directie Politie, de chef van
de Afdeling Openbare Orde van Binnenlandse Zaken, het hoofd van de Binnen-
landse Veiligheidsdienst (BVD), het hoo fd van de Directie Juridische Zaken van
Defensie, de voorzitter van het Comite Verenigde Chefs van Staven van Defensie,
de commandant van de Koninklijke Marechaussee en een raadsadviseur van de
minister-president. Later kreeg de ASTA twee subgroepen: de Werkgroep Ana-
lyse Terroristische Acties en de Begeleidingscommissie. Deze laatste richtte zich
op de begeleiding van de BBE's, zoals die in het jaar hierna zouden ontstaan. Aan

303 Nationaal archie f, Algemeen Rijksarchief, tweede afdeling, ministerraad, inventarisnum-
mer 1157.

304 Nationaal archief, Algemeen Rijksarchief, tweede afdeling, ministerraad, inventarisnum-
mer 1157.



168 DE BlNNENLANDSE VEILIGHEIDSTAKEN VAN DE NEDERLANDSE KRUGSMACHT

de ASTA werden in de loop van datzelfde jaar de commandant van het Korps
Mariniers, de algemeen inspecteur van het Korps Rijkspolitie en de voorzitters
van de twee subgroepen toegevoegd.305

Op 30 oktober 1972 leverde ASTA haar eerste adviesrapport op. De precieze
inhoud hiervan is slechts bekend uit de samenvatting in het derde rapport van
de ASTA: terrorismebestrijding is een politaak, waarvoor bij de politie en de
krijgsmacht eenheden van precisieschutters en close-combat moesten worden
opgericht.

306

Op  6  november 1972 bespraken de betrokken ministers en enkele  hoge
ambtenaren de te nemen maatregelen. In de conclusies staat dat 'Defensie zal
nagaan of enkele leden van de uit de krijgsmacht te vormen eenheid lange-
afstandschutters kunnen worden geincorporeerd bij het op Schiphol dienst-
doende personeel van de Koninklijke Marechaussee' en dat de 'consignering
gedurende het weekend' van een militaire eenheid voor afzetting en beveiliging
door de werkgroep nader moest worden bezien.

Het tweede rapport van de ASTA verscheen op 23 november 1972. Daarin
werd beschreven dat een aantal scherpschutters van de Koninklijke Marechaus-
see bij haar brigade op Schiphol zou worden geplaatst. Aan deze plaatsing werd
de voorwaarde verbonden 'van de bereidheid van betrokkenen om vrijwillig
naar Schiphol te worden overgeplaatst en voorts van andere bij verplaatsingen in
het geding zijnde personeelsaspecten'. De precisieschutters van de Koninklijke
Landmacht en het Korps Mariniers zouden niet bij deze groep worden ingedeeld,
'aangezien voor hen bij de brigade Schiphol geen normale taak is weggelegd'.307
Er was blijkbaar al besloten de precisieschutters ook uit de andere delen van
de krijgsmacht te rekruteren. Bovendien werd vooralsnog niet gedacht aan een
landelijk inzetbare eenheid, maar aan een op Schiphol gelegerde en alleen daar
inzetbare eenheid. In het rapport werd verder ingegaan op de eventuele inzet van
militaire beveiligings- en afzettingseenheden. Het was de vraag o f er permanent,
vooral in de weekenden, zo'n eenheid op Schiphol nodig zou zijn. De ASTA
adviseerde van niet. In het rapport staat:

'Degrondgedachte (...) is echter dat depolitie (op deduur) nietbij machte zou zijn
een terreurgebied af te sluiten, zowel naar buiten als naar binnen. In het algemeen
moet het mogelijk zijn op zeer kone termijn mobiele eenheden van de politie op de
been te brengen. Daarna blijft cr naar schatting voldoende tijd om een militaire
eenheid aan te trehken.'

De ASTA vond het niet wenselijk de militaire beveiliging permanent op Schiphol
te plaatsen en deze in de weekenden achter de hand te houden, maar meende te
kunnen volstaan met een meer algemene bijstandsmogelijkheid voor beveiliging

305 Van Leeuwen (2002, pp. 19 en 20).
306 Van Leeuwen (2002, pp. 19 en 20).
307 Nationaal archief, Algemeen Rijksarchie[, tweede afdeling, ministerraad, inventaris-

nummer 1157
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en bewaking. Deze zou door de week binnen vier tot zes uur ter plaatse moeten
zijn en in de weekenden binnen twaalf tot vierentwintig uur. Alleen in 'bijzon-
dere omstandigheden - b.v. een spectaculaire terreurgolf' zou tot permanente

plaatsing moeten worden overgegaan.
308

Op 2 oktober 1972 besloot minister De Koster van Defensie dat de Konink-
lijke Marechaussee de coordinatie en de opleiding zou krijgen van de BBE-K.
Bovendien staat in de besluitenlijst:

'Daar de taak van de scherpschutters uiteindelijk (na plusminus 1 jaar) door de
politie zal warden overgenomen zal MinDefbij MinJus aandringen op een spoedige

opleiding van politiepersoned.309

De eenheid met precisieschutters van de krijgsmacht zou nooit worden opgehe-
ven, omdat de Civiele politie te weinig capaciteit had om de taak over te nemen,
zoals later in dit hoofdstuk zal blijken. De tijdelijke opzet werd dus permanent.
Anno 2006 leveren krijgsmacht en civiele politie nog steeds beide ten eenheid

precisieschutters.
In de ministerraad van 1 december 1972 werden de belangrijkste punten uit

het tweede rapport van de ASTA middels een korte notitie besproken. 310

Begin 1973 werd door Binnenlandse Zaken gewerkt aan een verklarende brief
aan de Tweede Kamer. Op 12 februari stuurde de directeur-generaal openbare
orde en veiligheid een ontwerptekst hiervan naar minister Geertsema. Hij gaf
aan dat bestrijding van zware, gewapende criminele of terroristische acties een
vorm van misdaadbestrijding was en dus een politietaak. De ASTA stelde voor
om zo veel mogelijk van bestaande organisaties gebruik te maken. De directeur-

generaal schrijft:

'Hieraan ligt de gedachte ten grondslag, dat door uit te gaan van het bestaande en

dat op bepaalde punten uit te bouwen, dan wel daarop aanvullingen aan te bren

gen in organisatorische, personele en materiele sfeer snelheid en doelmatigheid het
meeste zijn gediend. Een afzonderlijke organisatie, alleen belast met voorkoming
en bestrijding van terreuracties, zou vrij lange tijd behoeven om van de grond te

komen, terwill bovendien het gevaar dat zj te zeer in een isolement zou moeten

werhen, niet denkbeeldig is. Dit laatste zou, afgezien nog van andere bezwaren,

afbreuk doen aan de doelmatigheid van haar optreden.'

Er was blijkbaar niet langer een meningsverschil over de vraag of bestrijding
van gewapende acties door de politie dan wel de krijgsmacht zou moeten wor-
den uitgevoerd. De pragmatische aanpak overheerste, terwijl duidelijk werd

gestreefd naar een snel beschikbaar komen van eenheden.

308 Nationaal archief, Algemeen Rilksarchief, tweede afdeling, ministerraad, inventarisnum-
mer 1157.

309 CAD/MvD, ministerie van Defensie, Operatien, dossier 354.488/3d.
310 Nationaal archie f, Algemeen Rijksarchief, tweede afdeling, ministerraad, inventarisnum-

mer 1157.



170 DE BINNENLANDSE VEILIGHEl DSTAKEN VAN DE NEDERLANDSE KRUGSMACHT

In een conceptbrief aan de Tweede Kamer van 12 februari 1973 staat dat orga-
nisatorische maatregelen waren genomen en wordt de reden genoemd voor de
inschakeling van de krijgsmacht:

'omdat het bestaande politieapparaat voor de bestrijding van deze vorm van mis-
drilf niet voldoende is toegerust. In oprichting zijn twee eenheden lange-afstand-
schutters. Etn eenheid wordt gevornid uit de politie, de andere uit de krijgsmacht
Om praktische redenen vindt de vorming van de eenheid uit de politie aanvankelijk
alleen uit het Korps Rijkspolitie plaats. Voorts zijn er maatregelen in voorbereiding
om ook in anderopzicht dan door de vorming van een eenheid lange-afstand-schut-
ters aan de mogelijkheid van het verlenen van bijstand aan de politie door de krijgs-
macht meer inhoud te geven, in het bijzonder door een beperlit aantal militairen
een bijzondere oplciding en vorming daartoe te geven.'

Blijkbaar waren de belangrijkste argumenten om de krijgsmacht bij deze nieuwe
taak in te schakelen dat de politie hiertoe niet in staat werd geacht en dat de
krijgsmacht wel snel eenheden ter beschikking had. Het is vreemd dat geen mel-
ding werd gemaakt van de tijdelijkheid van de militaire bijstand in de vorm van
precisieschutters en dat niet gelijk werd aangekondigd dat de politie deze taak na
een jaar zou overnemen. Ook is het opvallend dat de Koninklijke Marechaussee
in het geheel niet werd genoemd. In bovenstaand citaat komt voor het eerst de
wenselijkheid ter sprake van een andere eenheid dan de precisieschutters ('een
beperkt aantal militairen'), waarbij overigens gelijk wordt aangegeven dat de
betrokken militairen nog'opleiding en vorming' nodig hebben. Het is wrang dat
de pragmatische aanpak, aanvulling van bestaande organisaties, een maatregel
die eerder door de commandant van de Koninklijke Marechaussee werd voorge-
steld en toen leidde tot een passeren van zijn korps, nu wel voor andere eenhe-
den werd geaccepteerd.  In de brief werd opvallend genoeg gewaarschuwd voor
een geisoleerd staande en ondoelmatige, gespecialiseerde organisatie. De latere
keuze voor het Korps Mariniers als close-combateenheid, die de bestrijding van
gewapende acties aanvankelijk naast zijn gewone taken ging uitvoeren, leverde
uiteraard wel doelmatigheid op, maar er kan toch moeilijk worden gesteld dat
zij niet geisoleerd van de politie werd op- en ingezet.

Nieuw was dat afzettingseenheden van de krijgsmacht en de civiele politie
werden opgevoerd. Op 27 februari 1973 schrijft de voorzitter van de ASTA:

'Voorts beschikken de gemeentepolitiehorpsen te Amsterdam en te 's-Gravenhage
over enkelepantservoertuigen, terwill voorhet Korps Rijkspolitie vierpantserauto's

in bestelling zijn; een en ande, b.v. ter del:king bij benaderingsacties. Tevens hunt
u aannemen dat zo nodig militaire bustand wordt verleend, in de vorm van een
pantserinfanterie compagnie die het terrein van actie binnen- en buttenwaarts
afschermt,

,311

311 Archief ministerie van Justitie, RA 1972/001.
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Ook wat betreft afzettingseenheden was het dus 'alle hens aan dek'; iedere
betrokken organisatie spande zich in om middelen ter beschikking te stellen en
te krijgen. Opnieuw werd er geen duidelijke keuze gemaakt tussen politie en
krijgsmacht.

In een gezamenlijke vergadering van de ASTA en haar werkgroepen op 20
maart 1973 werd de keuze voor een militaire close-combateenheid wel duidelijk
gernotiveerd. In het verslag staat:

'militairen wordt als militairgeleerd koste wat het host de tegenstanderuit te scha-
helen. Z. i. is er bij de terreurbestrijding sprake van een ander uitgangspunt, ni. dat
pas in uiterste noodzaak tot bloedvergieten wordt overgegaan. C..) De voorzitter
beaamt dit verschil in benadering. In bepaalde situaties zal echtergeen andere weg
meer open staan dan het doden van de terroristen. ,312

Met andere woorden: militairen kregen deze taak omdat van hen verwacht kon
worden dat zij indien nodig de terroristen zouden doden, van politiepersoneel
werd dat blijkbaar niet verwacht.

6.1.5 De hritiek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) reageerde op de Terreurbrief van
de regering.313 Als belangenbehartiger van de gemeenten, zou een standpunt ten
gunste van de civiele politie verwacht mogen worden. De VNG leverde in haar
brief van 26 maart 1973 nog wel kritiek op de door de regering gemaakte keuzes,
maar niet op de voorkeur de krijgsmacht zo'n grote rol te geven. De VNG bekri-
tiseerde de inspraak, de wettelijke onderbouwing en het feit dat er geen precisie-
schutters werden opgeleidbinnen de gemeentepolitie. Maar de VNG liet een snelle

oplossing prevaleren boven een meer principiele discussie. In de brief staat:

'In de eerste plaats merken wij op er op zichzelf begrip voor te hebben dat de

regering op korte termijn maatregelen ter bestrijding van terreur heeft genomen,

liggende op zowel coardinerend als organisatorisch vlak Dat daarbij overleg met
de burgemeesters en de politie achterwege moest blijven kan, gezien de urgentie van
de maatregelen, wellicht voor het ogenblik gebillght worden.'

De VNG had er blijkbaar wel begrip voor dat niet met de burgemeesters en de
politie was overlegd, maar gaf tevens aan in het vervolg wel betrokken te willen
worden bij de besluitvorming over maatregelen tegen gewapende acties. Of dit
werkelijk is gebeurd blijkt niet uit de archieven.

312  CAD/MvD, KMAR, doos 200, bundel'Begeleidingscommissie'.
313 Archief ministerie van Justitie, A 73/284.
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Met klem drong de VNG aan op een wettelijke basis voor de nieuwe taak en
eenheden. Er werd gewezen op de strijdigheid met de Politiewet. Bij een terroris-
tische actie ging het volgens haar voor een zeer belangrijk deel om een verstoring
van de openbare orde. De strafrechtelijke bejegening van de daders was secun-
dair ten opzichte van het herstel van de 'normale toestand'. Wat haar betrof zou
de verantwoordelijkheid voor het inroepen van militaire bijstand dus moeten
liggen bij de burgemeester, de commissaris van de Koningin en de minister van
Binnenlandse Zaken. De regering had echter besloten de minister van Justitie
verantwoordelijk te maken. De VNG bekritiseerde dit besluit als volgt:

'De beslissing van de minister van justitie over het dirigeren en de inzet van de
langeafstandschutters past in dit licht bezien absoluut niet in de hiervoorgeschetste
bijstandsbepalingen van de Politiewet.  (...) Er is in de thans getroffen maatregel
dus sprake van een novum, waarbij de beslissing om militairen in te zetten bij
misdaadbestrijding niet op een wettelijke bepaling steunt.   ( . . . )  In dit verband doet
zich eveneens de vraag voor of het veronderstelde optreden van de scherpschutters
zich verdraagt met de bestaande geweldsinstructie voor de politie.'

lIn de ministerraad was de juridische basis geen onderwerp van discussie
geweest. Ook uit andere archiefstukken blijkt dat de aandacht meer uitging
naar organisatorische vraagstukken. Dat was ook het geval in het parlement,
zoals in de volgende paragraaf kan worden gelezen. Het standpunt van de VNG
was duidelijk: bestrijding van gewapende acties was openbare orde handhaving
en viel daarom in de eerste plaats onder de bevoegdheid van de burgemeester.
De regering streefde naar een snelle beschikbaarheid van eenheden en wilde de
controle over hun inzet in eigen hand houden. Dit laatste sloot een te grote rol
van de burgermeesters uit. Binnen de regering is de minister van Binnenlandse
Zaken verantwoordelijk voor openbare orde. Door bestrijding van gewapende
acties echter te kenmerken als criminaliteitsbestrijding, werd de minister van
Justitie verantwoordelijk. Uit het archief blijkt helaas niet in hoeverre Binnen-
landse Zaken het (on)eens was met de leidende rol van Justitie.

De VNG wees er nog op dat onduidelijk was wat met terrorisme werd bedoeld
en maakte zij bezwaar tegen de samenstelling van de precisieschutterseenheden.
In de brief van de VNG staat verder:

'Naar onze mening zijn er evenveel, zoal niet meer prahtische redenen aanwezig
om de eenheden te vormen uit de grotere korpsen van de gemeentepolitie. De abso-

luut vereiste paraatheid zal van de scherpschutters bij deze grotere horpsen, die een
24-uurs dienst kennen, groter zijn dan bij de over zeer vele posten versnipperde
rijkspolitie. Bovendien valt te verwachten dat gebeurtenissen waarbij het optreden
van scherpschutters gewenst is, meer in gemeenten met gemeentepolitie dan in
rijkspolitie-gemeenten zullen plaatsvinden.

,314

314 Archief ministerie van Justitie, A 73/284.
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Hoe valide deze argumenten ook mochten zijn, ze waren strijdig met het streven

van de regering om zelf over de inzet te kunnen beslissen en werden daarom in
feite genegeerd. De precisieschutters werden overigens in de jaren zeventig van
de vorige eeuw vaak in gemeenten met rijkspolitie ingezet, zoals in Beilen, De
Punt en Bovensmilde.

6.1.6 Verzet binnen de brijgsmacht

Inmiddels waren binnen Defensie de besluitvorming over en oprichting van de
militaire BBE's gestart. Uiteindelijk werden de eenheden opgericht in de constel-
latie zoals zij nu nog bestaan (mariniers, precisieschutters en afzettingseenheid),
maar dit gebeurde niet zonder slag of stoot. Uit archiefstukken blijkt dat er
binnen Defensie nogal wat kritiek was. Er werd gesteld dat de politie zelf tegen
gewapende acties zou moeten optreden. Als de krijgsmacht dan al de taak zou

krijgen, dan zou de Koninklijke Marechaussee geschikter zijn dan het Korps
Mariniers. Deze laatsten wilden de taak niet en bleven zich lang verzetten.

Op 3 oktober 1972 werd in de admiraliteitsraad van de Koninklijke Marine
over de taak van het Korps MaI'iniers gesproken. In het verslag van de bijeen-
komst staat dat er in een vergadering van onder andere de secretaris-generaal en
de chef van de generale staf was gesproken over militaire bijstand op vliegvelden
bij calamiteiten als kapingen. De raad gaf haar reactie. In het verslag staat:

'Vastgesteld werd dat deze bgstand in principe een taak voor de politie is. Zolang

de politie hiertoe echter nog niet in staat is zal defensie moeten bijspringen.  (...)
Zolang de politie nog niet over (voldoende) scherpschutters beschikt, zal voor
militaire scherpschutters van de drie hrijgsmachtdelen een paraatstelling worden

ontworpen. Overigens krijgen deze militaire scherpschutters nog wel een nadere

opleiding bij de politie.
,315

Defensie ging er in deze fase dus nog van uit dat de militaire precisieschutters-
eenheid tijdelijk zou bestaan. Maar anno 2006 bestaat deze nog steeds.

Al vroeg in de ontstaansgeschiedenis van de BBE was sprake van een hoofdrol
voor het Korps Mariniers. De leiding van dit korps betwijfelde of de mariniers
wel geschikt waren voor de nieuwe taak. Op 10 oktober 1972 schreef de com-
mandant van het Korps Mariniers aan de bevelhebber der zeestrijdkrachten en
aan minister De Koster van Defensie.  In de brief staat:

'een grondige studie is vereist om vast te stellen wat de bestrijding van terroristen

infeite inhoudt. Op basis daarvan kan pas beslist worden omtrent de grootte (...),
kwalitatieve eism (. . .), de vereiste personele en materiele middelen.  (. . .) Eenhe-

den van het korps mariniers zijn thans alleen geschikt voor het afsluiten van een

315 CAD/MvD, verslagen Admiraliteitsraad 1972
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bepaald gebied en indien noodzakelijh het uitvoeren van een orthodoxe infanteric
aanval op een bepaald object.

,316

Binnen het Korps Mariniers wist men dus niet wat terrorisme was, terwijl vol-
gens zijn commandant voor orthodoxe infanterieaanvallen net zo goed land-
machteenheden konden worden aangewezen.

De leiding van de Koninklijke Marine sloot zich aan bij het Korps Mariniers.
Op 8 december 1972 schreef de bevelhebber der zeestrijdkrachten een brief
aan minister De Koster van Defensie. Hij constateerde dat het Korps Mariniers
inderdaad'naar zwaarte zowel als naar omvang' het grootste deel van de taak had
gekregen. Vervolgens merkte hij op dat'de Koninklijke Marechaussee door haar
andere geaardheid principieel beter geschikt is voor deze taak.' Het Korps Mari-
niers zou wel als infanterie kunnen optreden, maar dit zou volgens hem'zelden'
terroristische acties kunnen bestrijden. Het korps zou aanvullende opleidingen
nodig hebben. De inzet van de mariniers bracht volgens de bevelhebber 'voor-
lopig zeer grote risico's met zich mede, daar zij niet zijn opgeleid in het toepas-
sen van een uitgebalanceerde hoeveelheid geweld.' De inzet van het korps zou
niet  mogelijk zijn zonder 150 extra mariniers, terwijl de Koninklijke Marine
niet voor de kosten van dit extra personeel wilde opdraaien. Ook zou het korps
moeten worden uitgebreid om de tijdelijke bijdrage aan de BBE-K om te zetten
in een permanente bijdrage.

317

Uit dit fragment wordt niet duidelijk of de bevelhebber de taak echt niet
wilde. Misschien dekte hij zich in tegen het mogelijke mislukken van acties.
Aangezien de weerstand tegen de nieuwe taak meermalen werd herhaald en de
archieven het tegendeel niet bewijzen, mag worden aangenomen dat de mariniers
echt niet wilden. Het is opvallend dat binnen Defensie de overtuiging leefde dat
het Korps Mariniers met de close-combateenheid de grootste bijdrage aan de
bestrijding van gewapende acties zou gaan leveren, terwijl een half jaar eerder
in de Terreurbrief aan de Tweede Kamer het accent van de maatregelen werd

gelegd bij de precisieschutterseenheden. Het is ook opmerkelijk dat de bevel-
hebber de Koninklijke Marechaussee als het beste alternatief noemde, terwijl de
ministeries vanJustitie en de Veiligheidscommissie voor de Burgerluchtvaart van
Verkeer en Waterstaat dit korps al hadden gepasseerd. Tot slot is het opmerkelijk
dat het Korps Mariniers om veel meer extra militairen vroeg dan de Koninklijke
Marechaussee eerder dacht nodig te hebben. Het is mogelijk dat men ervan uit-

ging dat de dreiging van gijzelingen en aanslagen steeds groter werd. Misschien
meende de Koninklijke Marechaussee met minder personeel hetzelfde te kun-
nen doen, of durfde het Korps Mariniers extra mankracht te vragen omdat het
ervan overtuigd was dat het over een betere onderhandelingspositie beschikte.
Helaas geven de archieven hierover geen uitsluitsel.

316 CAD/MvD. archief MinMar, dossier 979378.
317 CAD/MvD, archief MinMar, dossier 979378/980463.
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Binnen de Koninklijke Marine bleef de discussie woeden over de vraag of
bestrijding van gewapende acties wel een taak voor de krijgsmacht was. Op 23
januari 1973 werd in de admiraliteitsraad opnieuw over de close-combateenheid

gesproken. De hoofdintendant der zeemacht (HIZ), een schout-bij-nacht, was
er tegen om het Korps Mariniers de bestrijding van gijzelingen en andere gewa-
pende acties als taak te geven. Het verslag vermeldt:

'HIZ acht inzetten van de mariniers niet juist. Het betreft hier in de eerste plaats
een dviele taak. Ten tweede meent HIZ te hebben geconstateerd dat de politic wel
degelijk bezig ts antiterreurgroepen op te leiden. Ten slotte stelt HIZ dat militairen
(althans mariniers) geen politiebevoegdheden hebben. De Raad concludeert het
rapport van de desbet«fende werkgroep af te wachten. ,318

Het is onduidelijk aan welke politie-eenheden werd gerefereerd: de precisie-
schutters, pantserwagengroepen of de arrestatie-eenheden die later in de gevals-
studie nog ter sprake komen.

Op 5 maart 1973 schreef de commandant van het Korps Mariniers aan zijn
minister (De Koster) dat inmiddels duidelijker was geworden wat de mariniers
nodig hadden aan opleidingen en personeelsinzet. Hij maakte zich zorgen over
het feit dat er een tweespalt dreigde te ontstaan binnen zijn korps, omdat de taak
van de close-combateenheid 'in feite buiten het normale werkterrein' lag. In de
brief staat:

'Met het signaleren van bovengenoemde problemen heb ik bepaald niet de bedoeling

C ..) controversen nog verder toe te spitsen. Ik heb echter de indruk dat de thans
gestelde eisen ver uitgaan boven datgene wat U voor ogen stond toen de eenheden
van het horps mariniers C..) ter beschikking werden gesteld.  (...) Ik moge U dan
ook verzoeken mij te willen meedelen of ik mij ongeacht de consequenties die e. e.a.
voor de taken, het karakter en de kwaliteit van het horps mariniers heeft, dien te

conformeren aan de gestelde cisen. ,319

Het Korps Mariniers had blijkbaar grote bezwaren tegen de taak.

6.1.7    Depolitie wil de taak terug

Tot slot werpen drie documenten van bijna een jaar later nog extra licht op
de oprichtingsgeschiedenis van de BBE. Uit de archieven blijkt dat de civiele
ministeries de inschakeling van de krijgsmacht wilden terugdraaien, Defensie
dit weigerde en probeerde de inbreng van de Koninklijke Marechaussee te ver-

groten.
Op 10januari 1973 schreefde intendant van het Korps Mariniers, waarschijn-

lijk over de BBE-M, aan de vlagofficier personeel van de Koninklijke Marine. Hij

318 CAD/MvD, verslagen Admiraliteitsraad 1973.
319 CAD/MvD, ministerie van Marine, Operatien, deel 1, dossier 980375/979378.
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stelde dat hem niet bekend was dat 'de politie genoemde taak overneemt.' De
intendant:

'Voor zover dzz. (dezerzijds, MdW) behend was 2 aanvankelijk een tijdelijke
opdracht voor een periode van 1 jaar doch deze is inmiddels omgezet in een per-
manente taakstelling

,320

Uit het fragment kan worden opgemaakt dat binnen een jaar werd besloten de
BBE-K permanent te maken. De archieven vermelden niet waarom deze beslis-
sing werd genomen. In de volgende paragraaf wordt verder ingegaan op deze
kwestie.

Tussen de betrokken ministeries werd gesproken over de ontbinding van
de BBE's. Defensie zelf wilde de taak niet afgeven, maar alsnog geheel aan de
Koninklijke Marechaussee toedelen. Het aanvankelijke verzet van het Korps
Mariniers droeg hier wellicht  aan  bij.  In  het verslag van de ASTA-vergadering
van 14 december 1973 staat het volgende fragment:

'De voorzitter (...) brengt verslag uit van het overleg tussen de politieke top van
Defensie en van Justitie, in aanwezigheid van (de directeur juridische zaken van
Defensie,   MdW)  en  van  hemzelf   terzake militaire bijstand  aan de politie.   Vast
kwam te staan, dat de bo*indslieden van Defensie debijzondere bilstand terbestrij-
ding van terroristische acties nkt willen beeindigen. Wel gaat hun voorkeur er
naar uit deze op den duur volledig te concentreren bij het Wapen der Koninklijke
marechaussee. C   De directeurjundische zaken, MdW) geeft te kennen, dat hij
aan het verslag (...) niets heeft toe te voegen

,321

In het fragment is onduidelijk of over de BBE-K, de BBE-M of over beide werd
gesproken. Terwijl Defensie aanvankelijk van tijdelijke eenheden uitging, ging
zij een jaar later lijnrecht tegen Justine in en claimde de taak permanent. Defen-
sie creeerde een opening om alsnog de taak aan de Koninklijke Marechaussee
te geven.

Helaas laat het archiefonderzoek vier vragen onbeantwoord. Ten eerste;
waarom wilde Justitie de taak aan de krijgsmacht ontnemen, terwijl ook zij een
jaar eerder had geconstateerd dat de politie niet geschikt was voor deze taak?
Had Justitie een alternatief achter de hand? Ten tweede: waarom slikte Justitie,
het politiek verantwoordelijke departement, de weigering van Defensie de taak
terug te geven? Ten derde: wat maakte dat Defensie na een jaar de taak wel per-
manent wilde? En ten vierde: waarom heeft de Koninklijke Marechaussee de taak
later niet daadwerkelijk overgenomen?

In ieder geval heeft de Koninklijke Marechaussee de vervanging van precisie-
schutters van de andere krijgsmachtdelen door marechaussees een jaar later
voorgesteld. Op 16 januari 1974 schreef de commandant van de Koninklijke

320 CAD/MvD, ministerie van Defensie, Operatien, dossier 354.488/3b.
321 Archief ministerie van Justitie, A 73/284.
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Marechaussee aan zijn minister (Vredeling) dat de alarmering van de BBE-K
'vlotter' zou kunnen verlopen 'indien alle schutters tijdens hun normale werk-
zaamheden onder een commandant zouden ressorteren'. Dit in verband met
niet-beschikbaarheid wegens oefeningen en cursussen. Hij stelde voor de schut-
ters van de Koninklijke Landmacht en het Korps Mariniers te vervangen door

marechaussees. Op 18 februari schreef de secretaris-generaal van Defensie aan
de commandant dat minister Vredeling hiermee instemde.322 In het kader van
dit onderzoek is niet geprobeerd in de archieven te achterhalen of dit voorstel
daadwerkelijk is uitgevoerd, maar anno 2006 wordt de BBE-K samengesteld uit
militairen van verschillende krijgsmachtdelen, niet uit enkel de marechaussees

(zie paragraaf 3.4.5).

6.1.8 Civiele weerstand tegen de BSB

In hoofdstuk drie werd al beschreven dat de Koninklijke Marechaussee in 1975
de BSB oprichtte. Was de BSB bedoeld om de close-combattaak van de mariniers
over te nemen? Eind jaren zestig van de vorige eeuw werden de eerste (infor-
mele) politieteams voor het verrichten van'politietaken met een verhoogd risico'
operationeel. Deze verkeerden in dejaren zeventigdusnogin een pioniersfase.

323

In hoeverre vormde de BSB een concurrent voor deze civiele teams? Zetten
Defensie en de Koninklijke Marechaussee de BSB bewust op om het werkterrein
van deze latere arrestatieteams aan de bijzondere bijstand toe te voegen?

De oprichting van de BSB en haar eerste acties riepen duidelijk weerstand op
bij de civiele veiligheidsorganisaties. Uit archiefstukken blijkt dat een jaar later
een interdepartementale werkgroep werd ingesteld om te bepalen hoe er moest
worden omgegaan met criminelen die beschikken over zware vuurwapens en/of
explosieven. Op 25 juni 1976 schreef de directeur politie van Binnenlandse
Zaken een brief aan de directeur juridische zaken van Defensie, met daarin de
doelstelling van de werkgroep. Er staat in:

'Primair gaat het ons om de vraag well:e bewapening, bescherming en andere
uitrustingsstukken nodig zijn C ..) Ook zullen daarbij de tactische en technische

aspecten van de afweermaatregelen moeten worden belicht. Indien ons het begeerde
inzicht is verschaft, zullen wij nader bezien Of het doenlijk is voor het doel een  spe-
ciaal onderdeel te vormen uit de politie dan wel te streven naar een opzet, waarbij
militaire eenheden bijstand verlenen. ,324

Hiermee leken nog alle opties open: zowel de civiele politie als de Koninklijke
Marechaussee (de BSB bestond toen al), de BBE of andere delen van de krijgs-
macht konden deze taak gaan uitvoeren.

322 CAD/MvD, ministerie van Defensie, Operatien, dossier 354.488/3d.
323 Timmer (2005, pp. 290-296).
324  Archief BZK, DG 00,Szf directie politie, 1970-1979, nr. 766, doos 125.
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Binnenlandse Zaken en Justitie waren bekend met het bestaan van de BSB en de
taak die Defensie en de Koninklijke Marechaussee voor haar zagen. De civiele
ministeries wilden dat de taak van de BSB niet verder zou gaan dan incidentele
bijstandsverlening. De civiele politie moest zelf kunnen optreden mocht op gro-
tere schaal vuurwapengeweld nodig zijn.

In een handgeschreven memo van een ambtenaar van Binnenlandse Zaken
aan de directeur politie van 3 mei 1977 staat:

'ik weet (...) dat men ooh bij Justitie niet gelukkig is met deze ontwikkeling en dat
men hierover via D.G. ons wil benaderen. Kernpunt: Zo'n KMar-club is prachtig,
maar alleen in noodgevallen. Eerst politie zelf + daartoe maatregelen treffen.'325

Op 9 mei 1977 schreef de directeur-generaal openbare orde en veiligheid van
Binnenlandse Zaken in een memorandum aan de directie politie van Justitie:

'Ik vindhetbestomons voorzichtigop testellen t.a.v. Marechaussee-initiatieven. Maar
dan wel genoeg doen om de politie (althans een deeD geschikt te maken voor harder
geweld. Als we weinig dom blijft de politie zeggen dat hit haar zaah niet is.

,326

De directeur-generaal openbare orde en veiligheid schatte de situatie zodanig in
dat als geen actie werd ondernomen, de politie geneigd zou zijn ook deze taak
aan de krijgsmacht over te laten.

Dat men er bewust voor koos dit te voorkomen, blijkt uit een notitie die
een  medewerker  van de directie politie van Binnenlandse Zaken  op  11  mei
1977 schreef voor het overleg tussen de directeuren-generaal. Hij noemde twee
recente gevallen waarin de politie niet over de benodigde mankracht, uitrusting
en bewapening beschikte en daarom bijstand van de Koninklijke Marechaussee
had gevraagd. Dit was gebeurd 'in Vaassen (Molukkers) en Amsterdam (kwets-
baar bezoek van socialistische regeringsleiders)'. De Koninklijke Marechaussee
had de BSB ingezet. Volgens de medewerker was dit een eenheid die'graag' door
de commandant van de Koninklijke Marechaussee paraat werd gehouden voor
bijstand. Hij gaf aan dat ze claimde taken te verrichten waar de politie het liet
afweten. De politie liet het in deze situaties 'graag' afweten. Door de BSB in te
schakelen zouden de politie en de gezagsdragers in de mening gesterkt worden
dat deze taken niet tot haar eigen werkterrein behoorden. Bovendien kon de
Koninklijke Marechaussee aan dit soort inzet bestaansrecht ontlenen voor de
eenheid. De medewerker was tegen deze ontwikkeling. In de notitie staat:

'Ook met het oog op de nieuwe politieorganisatie, lijkt zulks ongewenst. Het lijkt
dringendgewenst dat een duidelijke beleidsuitspraakgegeven wordtofdegenoemde
taken in het beginsel door de politie zelf dienen te worden verricht Of niet. Naar

325  Archief BZK, DG 00&V, directie politie, 1970-1979, nr. 735, doos 120.
326  Archief BZK, DG 00&  directie politie, 1970-1979, nr. 735, doos 120.
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dezerzijdse opvatting dient de politietaak, ook in de gevallen dat geweld, inclusief
vuurwapengeweld, ook op wat grotere schaal wordt uitgeoefend of han warden

uitgeoefend, in beginsel door de politie zef te worden uitgevocrd; uiteraard han
bijstand gewenst zijn Echter van compleet overnemen van de politietaak in de
genoemde gevallen mag dunht ons geen sprahe zijn.

,327

De BSB was dus al enkele malen ingezet, waarmee geheel tegen de zin van de
civiele autoriteiten al precedenten waren geschapen om de BSB de door Defensie
nagestreefde taak daadwerkelijk te geven.

Bij de civiele autoriteiten waren ook voorstanders van een rol voor de BSB.
In het Landelijk overleg commissarissen van de Koningin (LOK) zaten voor- en
tegenstanders  van de oprichting van een eenheid  van de civiele politie.  In  een
ongedateerd verslag van een vergadering van het LOK staat:

'(De heer..., MdW) zegtgeen behoefte aan een dergelijke eenheid te hebben, temeer

daar op de Marechaussee kan worden teruggevallen. De heer (. ..) is er voorstander
van dat een dergelijke emheid uit de politte voort zou homen. Maar gezien de ver-
schillende gedachten die er leven over wat tot depolitietaah behoort, is spreker wel
benieuwd naar de zienswijze van het Ministerie hierover. De secretaris zegt naar
aanleiding van de discussie, dat er geen sprake is van afgeronde plannen.

,328

Of de secretaris van het LOK genoeg ingevoerd was om dit laatste te kunnen
weten is onduidelijk. Hij was in ieder geval niet op de hoogte van een eventuele
definitieve beslissing in deze kwestie.

6.1.9   Aanhoudende onduidelijkheid over de BSB

Ondanks de tegenstand tegen de rol die de Koninklijke Marechaussee voor de
BSB zag, bleef haar positie tussen de BBE en de civiele politie nog langer ondui-
delijk.

Op 2 juni 1977 schreef de commandant van de Koninklijke Marechaussee,
bij het operationeel worden van de BSB, aan zijn commandanten over de doelen
die deze eenheid zou dienen. Hij gaf aan dat ze binnen het takenpakket van het
korps primair bestemd was voor'het zwaardere werk' en'het werk met een meer
grimmig karakter'. Hij vatte samen waarom de BSB was opgericht:

'tegen de zwaardere vormen van criminaliteit (inclusiefterrorisme) (...) Met name
geldt dit voor het waken voor de veiligheid van Hare Majesteit de Koningin en de
Leden van Haar Huis en het uitoefenen van depolitietaak ten behoeve van de strijd-
hrachten doch de BSB han ook dienstbaar zijn bij het verlenen van bijstand aan de
civiele politie.  C   .) Ik zie echter ook op andergebied binnen het arbeidsveld van het

327  Archief BZK, DG OO•STM directie politie, 1970-1979, nr  735, doos 120.
328  Archie f BZK, DG 00&M directie politie, 1970-1979, nr. 735, doos 120.
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Wapen taken voor de BSB weggelegd en denk hierbij met name aan complexeen/of
rishante arrestaties, bijvoorbeeld wanneer zware weerstand en/of vuurwapenbezit
ts te verwachten. ,329

Het is opvallend dat de commandant de BSB - en niet de BBE - noemde om bin-
nen het taakveld van de Koninklijke Marechaussee terrorisme te bestrijden. De
BSB was geen BBE. De Koninklijke Marechaussee verzorgde wel de beveiliging
van het Koninklijk Huis en de politietaak voor Defensie, maar alleen de BBE's
waren door de regering ingesteld om ingezet te worden bij zware, gewelddadige
criminele acties, waaronder aanslagen en gijzelingen. In het bovenstaande citaat
gaf de commandant aan voor de BSB in de toekomst een bredere taak te zien.
Suggereerde hij dat de eenheid gegijzelde leden van het Koninklijk Huis zou
gaan bevrijden? Het mag misschien zo zijn dat ze werd opgericht om bijvoor-
beeld het de koningin en haar familie te beschermen, maar met de suggestie van
de commandant zou zij een stuk van de taak van de BBE's overnemen. De strijd
om de toekomst van de BSB ging blijkbaar gewoon door.

Dat ook eind  1977 nog behoefte zou zijn aan bijstand door de BBE of de BSB
en dat de rol van beide militaire eenheden nog niet was geaccepteerd, blijkt uit de
brief van 17 oktober 1977 die de plaatsvervangend algemeen inspecteur van het
Korps Rijkspolitie schreef aan de directeur-generaal en het hoofd van de Direc-
tie Politie van Justitie. Hij gaf aan dat de politie in het algemeen onvoldoende
was getraind en uitgerust voor het zo veilig mogelijk uitvoeren van gevaarlijke
aanhoudingen. Bijstand door mariniers of marechaussees was dus nodig in alle
gevallen 'waarbij op tegenstand ook met automatische wapens' moest worden
gerekend. Desondanks keerde de inspecteur zich tegen de militaire bijstand:

'aangezien conform de politiewet militaire bijstand alleen in het kader van de open-
bare orde en niet ten behoeve van justitie  (opsporing) han worden gerealiseerd en

het bovendien publiekelijk als onjuist zou worden ervaren bij voortduring militairen
voor deze normale zijhetzwaardereburgerpolitietaak in tezetten moet deze oplos-
sing worden afgewezen.

,330

Er kan worden geconcludeerd dat de BSB nooit de positie heeft gekregen die de

Koninklijke Marechaussee voor ogen had. De civiele politie ging door met de
ontwikkeling van eigen arrestatieteams en had eind jaren zeventig van de vorige
eeuw wel de capaciteiten om zware arrestaties te verrichten. Hiervoor was de BSB
dus niet meer nodig. Deze eenheid werd het persoonsbeveiligings-, observatie-,
aanhoudings- en ondersteuningsteam van de Koninklijke Marechaussee dat bin-
nen de taakvelden van dit korps opereert. Ze verleent wel bijstand aan de civiele
autoriteiten, maar niet op de schaal die het korps aanvankelijk in gedachten had.
Bovendien nam de BSB nooit de plaats in van de BBE-M. De Koninklijke Mare-

329 Archief Koninklijke Marechaussee, AOB, doos 7-1, 9649/11 R, 2 juni 1977.
330 Archief ministerie van Justitie, A77/412.
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chaussee werd ondanks haar positie als eerste bijstandsverlener aan de civiele
autoriteiten niet het leidende krijgsmachtdeel voor de bijzondere bijstand.

6.2 Het parlement wordt vooral geinformeerd
In de volige paragraaf werd op basis van de archieven de oprichtingsgeschiede-
nis van de BBE's en de BSB beschreven. Bieden parlementaire stukken andere of
nieuwe inzichten? Wat werd in het parlement gezegd over de rol van de Konink-
lijke Marechaussee? Was daar wel sprake van een civiel alternatief voor de mili-
taire BBE's? Werd er gesproken over een tijdelijke taak voor de krijgsmacht?

Uit de stukken blijkt dat in het parlement niet uitgebreid werd gediscussieerd
over de vraag waarom de krijgsmacht bij de bestrijding van zware, gewapende
acties werd betrokken. Door de regering werd besloten de BBE's OP te richten.
Ze deelde het parlement mede wat was besloten. Daar werd niet uitgebreid inge-
gaan op de wenselijkheid van de inzet van de krijgsmacht, de mogelijkheid van
tijdelijke militaire betrokkenheid en civiele alternatieven. Evenmin sprak men
uitvoerig over de vraag of de Koninklijke Marechaussee niet beter geschikt was
voor het uitvoeren van de taak van de BBE's, of in staat moest worden gesteld
daarbij een grotere rol te gaan vervullen.

6.2.1   Snelle maatregelen van de regering

Niet lang na de gijzeling in Munchen deelde de regering in de Tweede Kamer mee
dat maatregelen werden genomen om dergelijke situaties in Nederland beter aan
te kunnen. In de brief van 22 februari 1972 van minister-president Biesheuvel
aan de Tweede Kamer stonden de maatregelen te lezen. Om snel en doelmatig
eenheden ter beschikking te hebben werden ook militaire eenheden gevormd.
De politie was niet voldoende toegerust. De minister-president zei over deze op
te richten eenheden het volgende:

'In oprichting zijn twee eenheden lange-afstand-schutters. Etn eenheid wordt
gevormd uit de politie, de andere uit de krijgsmacht. Om praktische redenen vindt
de vorming van de emheid uit de politie aanvanhelijk alleen uit het Korps Rijks-
politie plaats. Voorts zijn voorbereidingen getroffen om een aantal militairen een
speciale opleiding te geven in het zg (zogenaamde, MdW) close combat. Enkele
onderdelen van de Koninklijke Landmacht zijn ter beschikking gesteld voor afslui-
tingen afzetting van deplaats van actie. C ..) De vorenbedoelde militairen treden op
ter assistentie van de plaatselijke politie. Hun commandanten staan daarbij onder
de ter plaatse het bevel voerende politiechef ,331

In de brief staan twee verklaringen voor het betrekken van de krijgsmacht bij de
bestrijding van gewapende acties: de snelle beschikbaarheid (inzetbaarheid) en

331 Tweede Kamer, vergaderjaar 1972-1973, rijksbegroting voor Justitie (VI), 12.000, nr. 11.
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de unieke middelen van de krijgsmacht. Er wordt duidelijk aangegeven dat de
politie op dat moment niet in staat was de taak uit te voeren. De langere termijn
komt in de brief niet aan bod. Zo wordt niet aangegeven of de krijgsmacht voor
een beperkte, bepaalde of onbepaalde periode ingeschakeld zou worden.

Op 19 oktober 1972 sprak minister vanJustitie Van Agt nog niet over inscha-
keling van militaire eenheden. Hij stelde dat maatregelen zouden worden geno-
men tegen bomaanslagen, terroristische overvallen en vliegtuigkapingen:

'Daartegen  is een forser en gecoordineerd optreden noodzakelijk.  Het  is  een zaak
die zeer snel van de grond moet homen. Daarom en om tot een zo e#ectief mogelijk
optreden te geraken, verdient het aanbeveling de te kiezen oplossing in te bouwen

in de bestaande organisatie.
,332

In de vorige paragraaf is gebleken dat de VNG vond dat zij ten onrechte niet werd
geraadpleegd. In de antwoorden op schriftelijke kamervragen van 21 maart
1973 staat te lezen dat over oprichting van de BBE met 'instellingen, organi-
saties en/of deskundigen van buiten het ambtelijk apparaat' geen overleg was
gepleegd, 'noch is daarvan advies ingewonnen'.333 Het fragment werpt geen
nieuw licht op de vraag waarom militaire eenheden werden opgericht - behalve
dan dat de wenselijkheid om de krijgsmacht in te schakelen uit de inschattingen
van een kleine groep was voortgekomen.

6.2.2 Enige discussie tussen regering en parlement

Hierna werd wel tussen regering en de Tweede Kamer gedebatteerd, maar de
discussie was niet uitgebreid of intensief.

Dat de militaire precisieschutters uit de verschillende krijgsmachtdelen
zouden worden betrokken was kort onderwerp van discussie in de Tweede

Kamer. De heer Keja (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (WD)) stelde op
4 december 1973 de leiding en vulling van de eenheid langeafstandschutters
'als een geeigende  taak voor de Koninklijke Marechaussee' te zien.334 Op  11
december 1973 schreef minister Vredeling van Defensie als antwoord:

'nader zal worden overwogen of de eenheid langeafstandschutters, welke de knjgs-
macht in het kader van de antiterreur maatregelen heeft gevormd, niet geheel uit

personeel der Koninklijke marechaussee zou moeten bestaan. Het voornemen
bestaat de bijdrage, die door de krijgsmacht ten behoeve van genoemde maatrege-
len wordt geleverd binnenhort te bespreken met andere daarbij betrokken depar-

,335
tementen.

332 Tweede Kamer, vergaderjaar 1972-1973,12' vergadering, 19 oktober 1972, p. 465.
333 Tweede Kamer, vergaderjaar 1972-1973, 12.000, nr. 14.
334 Tweede Kamer, vergaderjaar 1972-1973,4 december 1973, p. 1401.
335 Tweede Kamer, vergaderjaar 1973-1974, 12.600, rijksbegroting hoofdstuk X - Defensie,

nr. 15, p. 5.
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De inhoud van deze bespreking is in de archiefstukken teruggevonden (zie para-
graaf 6.1). Defensie wilde de nieuwe taak niet opgeven en gaf aan de uitvoering
van de taak bij de Koninklijke Marechaussee Ie willen concentreren. Uit de
archiefstukken blijkt niet of deze wens alleen op de BBE-K of ook op de BBE-M

betrekking had. Defensie wilde wel de BBE-K geheel uit marechaussees laten
bestaan, maar dit is nooit (volledig) geeffectueerd. De Koninklijke Marechaussee
hee ft vanaf de instelling de leiding over deze eenheid en levert net als de Konink-
lijke Marine en de Koninklijke Landmacht precisieschutters. Deze taakverdeling
is nooit veranderd.

Terwijl de BBE feitelijk al was opgericht werd in het parlement nog een paar
keer gesproken over de taakverdeling tussen politie en krijgsmacht bij de bestrij-
ding van gewapende acties.

Op 18 juni 1974 stelde de heer Polak (WD) dat ook door de politie werd
betoogd dat het niet haar taak was om gewapend tegen terroristen op te treden,
maar dat daarvoor speciale eenheden moesten worden gevormd. Polak zei:

'De Ministers staan hier qfwijzend tegenover Dat standpunt is niet onbegrijpelijk,
maar doet wel de vraag rilzen, of de uitrusting en bo*apening van de politie wei
voldoende zijn ter bestrijding van terroristen en andere desperado's. Zij Zijn vaah
gewapend met snelvuurwapens, die dood en verde« kunnen zaaien. Een flinke
politieman is daarvoorgeengelijhwaardige tegenpartij, zelfs nietgewapendmet een
harabijn. Zijn de Ministers van oordeel, dat oefening, uitrusting en bewapening van
de politie voldoende zijn. ook voor het onverhoopte geval, dat het terrorisme en de

stadsguerrilla ook in ons land wortel schieten?,336

Dit is een wat merkwaardige passage, want de ministers hadden al het jaar daar-
voor militaire eenheden aangewezen voor de bestrijding van gewapende acties.
Het lijkt erop dat dit de heer Polak was ontgaan. Of wilde hij de ministers ertoe
brengen om alsnog de politie in staat te stellen een groter deel van de bestrij-
dingstaak uit te voeren?

Op 25 juni  1974 ging de minister van Justitie, Van Agt, nader in op de taak
van de politie bij de bestrijding van terrorisme:

'Het is duidelijk, dat hetpistool en de harabijn veelal onvoldoende tegenweer bieden
tegen automatische sneivuunvapens. Hieromtrent is deskundig advies gevraagd
aan de zogeheten bewapeningscommissie. (...) In voorhomendgeval (wordt, MdW)
een beroep gedaan op de Koninklijke Marechaussee. Ik wijs in dit verband op Schip-
hol.  Htermede kom ik vanzelf op de vraag, Of de actieve bestrijding van het ter-
rorisme een politictaah is. Dat is naar onze mening het geval. Men mag evenwel
niet eisen, dat iedere politieman daarop bijzonder getraind is. In zekere zin is het

een specialisme.'

336 Eerste Kamer, vergaderjaar 1973-1974, 18 juni 1974, p. 908.
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Van Agt refereerde hier waarschijnlijk aan de bijdrage die de Koninklijke Mare-
chaussee op Schiphol leverde aan de beveiliging van de burgerluchtvaart. Deze
taak vervult zij anno 2006 nog steeds. Het werd een vaste taak toen begin jaren
negentig van de vorige eeuw de politietaken op Schiphol van het Korps Rijks-
politie aan de Koninklijke Marechaussee werden overgedragen (zie hoofdstuk
zeven). Met zijn stelling dat bestrijding van gewapende acties een politietaak is,
bedoelde Van Agt wellicht dat de taak terecht onder het gezag van Justitie werd
uitgevoerd, maar niet dat alleen politie-eenheden gewapende acties moesten

bestrijden. Hij gaf impliciet aan dat dit een specialisme was dat ook door mili-
tairen kon worden uitgevoerd.

Minister De Gaay Fortman van Binnenlandse Zaken gaf nog eens aan waarom
de krijgsmacht zo'n grote inbreng in de bestrijding van gewapende acties werd
gegeven:

'Het spreekt vanzelf, dat de politie ook bij het optreden in moeilijke situaties goed

op haar taak moet zijn voorbereid en daartoe doeltre#end moet zijn uitgerust en
beveiligd. (. ..) Een en ander betehent intussen niet, dat wij de politie zouden wil-
len belasten met taken, waarvoor zij onvoldoende is voorbereid en toegerust. Dit
is dan ook de reden (...) dat een regeling is getro#en om de politie in daarvoor in
aanmerking komende omstandigheden bijstand te geven van speciaal getrainde en

uitgeruste eenhe(in.'

De Gaay Fortman vond dus dat de politie voor de bestrijding van gewapende
acties niet de juiste uitrusting en training had.

De ministers benadrukten kortom dat het voorkomen en beeindigen van
aanslagen en gijzelingen weliswaar een politietaak was, maar legden niet precies
uit waarom militaire eenheden dan toch het grootste deel van deze taak hadden
gekregen.

Misschien kwam het hierdoor dat het kamerlid Troostwijk (Partij van de
Arbeid) dacht dat de ministers bedoelden dat alleen politie-eenheden voor de
bestrijding van gijzelingen en aanslagen zouden zorgen. Hij stelde in dezelfde

vergadering van 25 juni 1974:

'ik ben bijzonder blij met de opmerhing van de Minister van Binnenlandse Zaken,
dat ook bij harde criminaliteit het de politie is - en niet het leger dan wel andere
niet-politionele organisaties - die hiertegen tegenweer zullen moeten bieden. '337

Ruim een jaar later werd wel duidelijk gesteld dat de krijgsmacht bij de bestrij-
ding van gewapende acties was betrokken. Op 12 februari 1976 stelde minister
Van Agt:

337 Eerste Kamer, vergaderjaar 1973-1974,25 juni 1974, pp 995-997.
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'dat de politte hier wel tot taak heeft werkzaam te zvn, zv het (. ..) met assistentie
van de krugsmacht voor zover er gevechtshandelingen moeten worden verricht
waarvoor de politie niet is opgeleid en ook niet opgeleid behoort te worden. Het is
echter primair een politietaak die hier moet worden uitgevoerd.

,338

Helaas valt uit de parlementaire stukken en de archieven niet te achterhalen of
de bewindslieden zich aanvankelijk met opzet zo onduidelijk uitlieten over de
inzet van militairen bij aanslagen en gijzelingen. Het is mogelijk dat zij zich op
de vlakte hielden, omdat zij verwachtten dat de politie na verloop van tijd wel
zelf de hele taak zou gaan uitvoeren. Uit archiefstukken blijkt in ieder geval dat
er in 1973 binnen de ministeries nog zo over werd gedacht. Defensie gaf echter
in dat jaar aan dat zij de taak niet meer wilden afstaan. Mogelijk verschaften de
ministers pas duidelijkheid toen duidelijk was dat de politie de taak niet alsnog
geheel zou gaan uitvoeren.

6.3   De enige optie voor de besluitvormers

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk werd duidelijk hoe de besluitvorming
over de oprichting van de BBE verliep binnen de regering, tussen de departe-
menten en binnen de laijgsmacht. De parlementaire stukken in de voorgaande
paragraaf voegden hier weinig aan toe. Onduidelijk is nog waarom de Koninklij-
ke Marechaussee geen grotere rol kreeg in de BBE's. Ook is nog onduidelijk of er
alternatieven voor de krijgsmacht werden gezien. Was de rol van de krijgsmacht
tijdelijk? Wat beoogde de Koninklijke Marechaussee precies met de oprichting
van de BSB? Om antwoorden op deze kwesties te vinden werden voor deze
gevalsstudie interviews gehouden met betrokken besluitvormers.

Uit de acht interviews met betrokken besluitvormers werd een aantal zaken
duidelijk. Ze herinnerden zich dat de civiele politie en de civiele ministeries zelf
de gemeente- en rijkspolitie geen goed alternatief vonden voor de krijgsmacht.
Zij was de enige optie, want alleen zij kon op korte termijn eenheden leveren.

Een aantal kleinere kwesties werden ook verduidelijkt. De BBE-M was niet
tijdelijk bedoeld, maar de BBE-K wel. De BBE-RE de precisieschutters van het
Korps Rijkspolitie, bleek zoveel capaciteit te vergen dat de BBE-K permanent
werd gemaakt. De Koninklijke Marechaussee meende zelf niet genoeg capaciteit
te hebben om de gehele bijzondere bijstand uit te gaan voeren. Het Korps Mari-
niers meende evenmin voldoende capaciteit te hebben en had twijfels over de
eigen geschiktheid, maar bleef als laatste mogelijkheid over. Volgens de geinter-
viewden speelde het parlement een beperkte rol in de besluitvorming.

338 Tweede Kamer, vergaderjaar 1976-1977, terreuracties, 12 februari 1976, p. 2843.
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6.3.1 De departementen willen em oplossing

Aan de geinterviewden werd gevraagd de belangen van bij de besluitvorming
betrokken partijen aan te geven. Daaruit bleek dat de betrokken departementen
wel belang hadden bij het vinden van een oplossing, maar geen van de execu-
tieve organisaties het belang zag eenheden hiervoor te leveren.

Volgens Frackers (indertijd officier van het Korps Rijkspolitie en gedeta-
cheerd bij de directie politie van Justitie) had Defensie geen direct belang.  'Wel
wilde zij een bijdrage leveren aan ordehandhaving in de samenleving.' Frackers
zei wel: 'ik heb nooit iets van weerstand van de rest van de krijgsmacht tegen
deze nieuwe taak gemerkt, integendeel.' Stokreef (de eerste commandant van
de BBE-RP en later coordinator van alle BBE's) wees erop dat Defensie niet het
initiatief nam om de bestrijding van gewapende acties naar zich toe te trekken,
maar dat zij door Justitie op basis van de wet als eerst verantwoordelijke voor
criminaliteitsbestrijding werd gevraagd.

Verder gaf Frackers aan dat bestrijding van gewapende acties een taak was
van justitie, daarmee implicerend dat haar doel en belang lagen in een goede
uitvoering van de werkzaamheden. Dat de taak de verantwoordelijkheid werd
van Justitie en dus niet van Binnenlandse Zaken, kwam volgens Herklots (toen
chef-staf en plaatsvervangend commandant van de Koninklijke Marechaussee)
overigens ook doordat minister Van Agt en de directeur politie van Justitie in
die tijd sterkere persoonlijkheden waren dan hun evenknieen van Binnenlandse
Zaken.

Volgens Stokreef was het een belang van Binnenlandse Zaken dat in geval van
optreden tegen gewapende acties de handhaving van openbare orde onder de
verantwoordelijkheid van met name de burgemeesters zou worden uitgevoerd.
Volgens Stokreef ging het dan om de 'onrust eromheen' en 'de afstemming van
maatregelen, zoals verkeersomleiding.' Volgens Frackers wilde Binnenlandse
Zaken vooral het openbaar bestuur er goed bij betrekken en ook 'in de machts-
verhouding met Justitie haar aandeel blijven claimen'. De burgemeesters, die de
zeggenschap hadden over de gemeentepolitie, stonden in zijn woorden'buiten-
gewoon sceptisch' tegenover het centrale gezag, dat bij bestrijding van gewa-
pende acties zou gaan beslissen over wat in hun stad moest gebeuren. Frackers
vatte het standpunt van de burgemeesters samen:

'Ze waren daar tegen, maar toen de regering besloten had konden ze eT weinig
meer aan doen.'

Over het belang van het Korps Mariniers leken de geinterviewden het met eens
te zijn. Spiekerman van Weezelenburg (de eerste commandant van de BBE-M)
stelde dat het Korps Mariniers aanvankelijk geen belang had bij de nieuwe taak:
bestrijding van gewapende acties viel immers onder de verantwoordelijkheid
van Justitie. Later had het korps volgens hem wel het belang dat de opgelegde
taak zo goed mogelijk zou worden ingevuld. Lamers (in die tijd chef-staf van
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het Korps Mariniers) zei dat het korps 'nooit omwille van imagoverbetering de
BBE-taak' op zich nam. Stokreef zei te betwij felen of het Korps Mariniers de taak
echt niet wilde. Bij de eerste acties had hij in het korps'alleen maar enthousiasme

aangetroffen'.
De Koninklijke Marechaussee wilde in principe volgens Frackers wel mee-

doen, omdat zij bij de bestrijding van gewapende acties betrokken wilde zijn.
Volgens hem was dit korps echter minder geschikt:

'Het Wapen wilde  niet te moeilijke dingen op zich nemen,  want die moest je wel
kunnen waarmaken. Ze hadden nooit hunnen waarmaken wat de mariniers wisten
op te brengen, want de middelen en training daarvoor ontbraken nu eenmaal.'

Brand (toen medewerker van Binnenlandse Zaken) gaf aan dat betrokken par-
tijen gelet op de actualiteit in de jaren 1972/73 met name het belang hadden'dat
er op heel korte termijn goede en snel inzetbare eenheden zouden zijn'.

Schoenzetter (indertijd commandant van het Korps Mariniers) gaf in dezelf-
de lijn aan dat'iedereen tegen de taak op zag, het eng vond'. Voor de gijzeling in
Munchen werd ook al over vorming van gespecialiseerde eenheden gesproken,
maar pas daarna werd een beslissing doorgedrukt. Schoenzetter zei door zijn
militaire meerderen te zijn verrast. De toenmalige bevelhebber der zeestrijd-
krachten zei hem: 'iedereen verdomt het, dus blijven alleen de mariniers over'.
Volgens Schoenzetter had de regering wel het belang dat er een eenheid kwam,
maar de politie- en krijgsmachtorganisaties die de eenheden zouden kunnen
leveren, hadden er geen belang bij om de taak te krijgen. Daarvoor waren de
risico's te groot: er bestond een reele kans dat acties tegen criminelen Of ter-
roristen zouden mislukken. Schoenzetter gaf aan dat dit is meegevallen, met
uitzondering van de beeindiging van de gijzeling in de trein bij De Punt.

Hij stelde ook dat de betrokken organisaties misschien de stille hoop koes-
terden dat terroristische acties in Nederland zouden uitblijven. Volgens hen zou
het bij de bestrijding van terroristen niet direct gaan om een omvangrijke taak
en was het verkrijgen ervan daarom niet interessant. Bovendien was Defensie
volgens Schoenzetter in die tijd erg zuinig, zodat niet kon worden verwacht dat
met een nieuwe taak ook extra middelen beschikbaar zouden komen. Kortom,
volgens Schoenzetter zagen de betrokken politie- en krijgsmachtorganisaties
aanvankelijk geen voordeel in het verwerven van de taak en hadden zij er alleen
maar belang bij om deze niet te krijgen.

Er kan worden geconcludeerd dat de betrokken organisaties verschillende
belangen hadden bij de opzet van de BBE's. Justitie had een duidelijk doel en
belang: de bestrijding van gewapende acties moest zo goed mogelijk worden uit-
gevoerd. Defensie wilde wel een maatschappelijk relevante taak gaan uitvoeren.
Binnenlandse Zaken, de burgemeesters en de Koninklijke Marechaussee hadden

als belang bij de gekozen oplossing niet buitengesloten te raken. De organisaties
die konden worden gevraagd eenheden te leveren hadden geen positief belang
bij het krijgen van de taak: zij vonden het te risicovol en wilden liever dat deze
aan een ander zou worden gegeven.
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6.3.2 De politie vindt zichzelfgeen alternatief

Zagen de besluitvormers een alternatief voor inschakeling van de krijgsmacht?
Waarom werd niet voor de rijks- of gemeentepolitie gekozen? Was de Konink-
lijke Marechaussee een goed alternatief voor de uitvoering van de close-combat-
taak? Zes geinterviewden gingen in op de mogelijkheden om de civiele politie of
de Koninklijke Marechaussee bij gewapende acties in te zetten.

Schoenzetter zei dat zowel het Korps Rijkspolitie als de gemeentepolitie,
het Korps Commandotroepen en de Koninklijke Marechaussee in principe een
alternatief waren voor de inzet van het Korps Mariniers. Ook Spiekerman van
Weezelenburg stelde dat het Korps Rijkspolitie, de gemeentepolitie 'en andere
eenheden van de krijgsmacht zoals het Korps Commandotroepen' op zich wel
alternatieven boden voor debestrijding vangewapende acties, maargaftegelijker-
tijd aan dat de politie indertijd zichzelf geen reeel altematief vond:

'de reguliere politie beschouwde zich niet in staat om bij dit soort calamiteiten op
te treden. Hiervoor was een specialisme nodig dat bij de politie niet voorhanden
was.

Herklots gaf aan dat het 'in de rede lag dat de rijkspolitie en de gemeentepolitie
deze taak zouden ambieren, maar die waren daartoe volstrekt niet in staat' wat

betreft capaciteit, mogelijkheden personeel te concentreren, kennis en vaardig-
heden. Hij zei:

'Door de prove-beweging werden degemeentepolitie en de rijkspolitte al voldoende

beziggehouden. De KMar leverde veel bijstand, ook voor beveiliging van ambas-

sades.  De KMar werd gepluht; bijstandsaanvragen waren aan de orde van de dag.
De rijkspolitie had misschien gewild en gekund, maar die zaten teveel verspreid om
snel een eenheid te vormen.'

Herklots wees er ook op dat de commandant van de Koninklijke Marechaussee
zelf besloten moet hebben dat zijn korps 'zo belabberd in het personeel zat' dat
deze taak niet zou kunnen worden uitgevoerd.

Ook volgens Frackers vormde de civiele politie geen alternatief. Hij schetste
de situatie. De politie had wel direct inzetbare Mobiele Eenheden, maar beschik-
te niet over de kwaliteit en het materieel voor bestrijding van'een vijand en voor
een in wezen grootschalig militair optreden'. Frackers vertelde:

'In die tijd was er bif de civiele politie maar ten arrestatie-eenheid, binnen het district
Den Haag van het Korps Rilkspolitie. De politie had een totaal andere taahopdracht.

Zij beschikte niet over de wapens die het leger had. Men heeft denk ih niet overwogen
dat de rijkspolitte of degemeentepolitte die automatische wapens zou moeten brijgen.
De rijhspolitie was ook niet geinteresseerd om die taken te gaan dom.  Men wilde ook

geen vaste groepen, die altijdmet deze taakbezigwaren, wantpolitiemensen moesten

altijd weer terug naar hun gewone, individuele werk onder de bevolking.'
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Stokreef stelde dat Justitie besefte dat er bij het Korps Rijkspolitie, dat onder
Justitie ressorteerde, (nog) geen capaciteit was voor uitvoering van deze taak.
Hij vertelde dat de gemeentepolitie van Amsterdam wel een eenheid precisie-
schutters wilde oprichten, maar dat dit niet werd doorgezet omdat zij volgens de
geldende voorschriften, instructies en regelingen niet de benodigde vuurwapens
mochten krijgen.

Herklots benadrukte dat indertijd ook de Koninklijke Marechaussee in feite
geen alternatief vormde. De gemeentelijke politiekorpsen en het Korps Rijks-
politie kampten met personeelstekorten, terwijl het personeel mentaal, maar
ook qua opleiding, bewapening en mobiliteit, 'beslist ongeschikt was om tegen
deze terreuracties te worden ingezet'. Maar volgens hem kampte ook de Konink-
lijke Marechaussee met een tekort aan personeel. Het korps leverde reeds uit de

'organieke sterkte' bijstand aan de politie in Den Haag en vooral Amsterdam. Hij
wees er verder op dat de transport- en verbindingsmiddelen van de Koninklijke
Marechaussee'nog geheel ontoereikend' waren. Zij had pas sinds 1970 een eigen

begroting en bevond zich nog in een 'opbouwfase' Herklots zelf wees hier niet
op, maar voor de nieuwe taak schafte het Korps Mariniers later op kosten van
Justitie transport en verbindingsmiddelen aan.

Er kan geconcludeerd worden dat degenen die binnen de civiele politie en de
Koninklijke Marechaussee verantwoordelijk waren voor de beslissingen welke
organisaties gewapende acties zouden moeten bestrijden, geen echt alternatief
zagen voor de inschakeling van militaire eenheden.

6.3.3    Alleen de hrijgsmacht is geschiht

Wat gaf de doorslag om voor de inschakeling van de krijgsmacht te kiezen? Uit
de interviews kwam een verklaring prominent naar voren.

Volgens vij fgeinterviewden (Brand, Stokreef, Spiekerman van Weezelenburg,
Romijn en Frackers) werd de taak aan de krijgsmacht gegeven omdat alleen zij
daarvoor de nodig geachte middelen had. Zij wezen zowel op het materieel als

op de vaardigheden en mentale gesteldheid van het personeel. Brand gaf aan
dat begin jaren zeventig van de vorige eeuw door Binnenlandse Zaken samen
met de grote korpsen een landelijke opleiding voor de mobiele eenheden werd
gerealiseerd. In dat kader werd volgens hem ook gesproken over bijstand door
'ander krijgsvolk' (dus andere militairen dan marechaussees):

'We hebben in dit verband vastgesteld dat politie-eenheden geen tactieken en tech-
nieken moeten uitvoeren, die voor politieambtenaren een volstrekt ander denken
en handelen vereisen of waarvoor uitrusting en bewapening nodig is waarover de

politie niet beschikt. Het optreden van de bijzondere bijstandseenheid van het Korps
Mariniers, de close-combatunit vereiste specifieke militaire vaardigheden en een
militaire denkwijze.'
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Volgens Stokree f was de keuze voor de krijgsmacht logisch:

'de middelen en vaardigheden, die alleen zij hadden, maahten het noodzabelijk hen
in te schakelm. De Nederlandse politie was tot midden jaren zeventig helemaal niet
gericht op schieten.'

Spiekerman van Weezelenburg somde de verschillen met de politie op die de
doorslag gaven bij de keuze voor het Korps Mariniers: bewapening en uitrusting,
geoefendheid (fysieke en schietvaardigheid), mentale instelling en het optreden
in teamverband.

Ook Romijn (toen chef-staf van het Korps Mariniers) wijst erop dat de ver-
schillen in uitrusting en training een belangrijke factor waren: in die tijd had-
den de Koninklijke Marechaussee en de gewone politie alleen 'pistool en lat' als
uitrusting. Volgens hem hadden de mariniers toen scherpschutters die 'aan de
01ympische Spelen roken. De Koninklijke Landmacht had ook een paar goede
scherpschutters, de Koninklijke Marechaussee en de politie niet'.

Volgens Frackers waren de kwaliteit en kwantiteit van de krijgsmacht de
'primaire argumenten' om haar te benaderen voor de bestrijding van gewapende
acties:

'Voor inzet van units ter bestrijding van terroristen werd daadhracht en hierarchie

gevraagd.  Die vond je volledig bij bestaande eenheden van mariniers;  veel  min-
der bij de civiele politie en de Koninklijke Marechaussee. De rijkspolitie had niet
de mogeighheden om stormenderhand een trein of gebouw te bezetten.  Politie-
mensen zouden voor terieurbestrijding lang van huis moeten gaan oefenen. Voor
politiemensen was dat moeilgk, maar aan militaire kant was dat kennelijk minder
en probleem. Ik heb nooit gehoord dat de inzet van militairen - bijstand aan de
regulierepolitie -gevoeliglag. De Politiewet omschreef die mogelijkheid heel duide-
lijk. Het stond zefs al voor de oorlog in de Gemeentewet.'

Romijn en Spiekerman van Weezelenburg stelden bovendien dat de beschik-
baarheid van de militairen pleitte voor het toedelen van de taak aan de krijgs-
macht. Eerstgenoemde stelde dat mede hierom het Korps Mariniers werd aan-
gewezen. 'Men moest wel op korte termijn een eenheid vormen. Zo snel konden
de Koninklijke Marechaussee en politie dat niet.'

Twee geinterviewden, Brand en Frackers, gaven de directe zeggenschap van
de regering over de krijgsmacht als verklaring. Brand ging daar het meest uitge-
breid op in. Hij gaf aan dat na de eerste terroristische acties beide politieminis-
teries een nota schreven om het primaat te krijgen over de bestrijding van gewa-
pende acties. Stond een inbreuk op de openbare orde voorop (Binnenlandse
Zaken)? Of de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde (Justitie)? Brand
gaf aan dat voor zover hij zich kon herinneren in het kabinet weinig discussie
over deze kwestie is geweest. De regering legde het primaat bij Justitie. 'Wan-
neer de verantwoordelijkheid van de regering in beeld is, is dit natuurlijk ook
de meest duidelijke gezagslijn naar het operationele niveau.' Uit de woorden van
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Brand kan worden afgeleid dat het de regering in haar keuze niet alleen om een

juiste definitie van de criminele of terroristische dreiging ging (openbare orde of
rechtsorde), maar ook om het verkrijgen van directe leiding over het optreden
bij gijzelingen of aanslagen. Immers, wanneer voor openbare orde/Binnenlandse
Zaken was gekozen, zou de burgemeester het gezag hebben over het optreden
tegen gewapende acties. De regering wilde dat voorkomen.

Frackers noemde nog drie andere verklaringen. Ten eerste zei hij:

'Van belang voor de keuze van de brijgsmacht was ook hetfeit dat als hanlhandig
ingegrepen moest worden de mensen die dat deden teruggingen naar eigen een-
heden, en dat dus geen laterc confrontatie met burgers ontstond.'

Bovendien vormden 'goede ervaringen met grootschalige inzet van militairen,
bijvoorbeeld de havenstaking en ophaaldiensten van gemeenten', een factor
in de besluitvorming. Ten derde stelde hij dat het Korps Mariniers 'wellicht'
als overweging had: 'we oefenen weliswaar, maar met een reele taak waar we
ons op kunnen voorbereiden betekent dat toch altijd een betere gemotiveerde
training'.

Op basis van deze interviews kan worden geconcludeerd dat het feit dat
alleen de krijgsmacht geschikte eenheden had de doorslag gaf om voor haar
inschakeling te kiezen.

6.3.4 Het Korps Mariniers onder druk

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk werd duidelijk dat de Koninklijke Mare-
chaussee als eerste werd benaderd om de bijzondere bijstandstaak te gaan uit-
voeren. Onduidelijk bleef waarom zij uiteindelijk niet de hele taak kreeg. Wilde
ze de taak wel? De geinterviewden gingen uitgebreid in op de besluitvorming
over de samenstelling van de BBE's. De civiele ministeries en de civiele politie
meenden dat Defensie een oplossing moest bieden. Binnen Defensie dacht men
in eerste instantie aan de Koninklijke Marechaussee, maar omdat die niet vol-
doende middelen had, werd al snel besloten ook militairen van de Koninklijke
Marine en de Koninklijke Landmacht in te schakelen. Over de samenstelling
van de BBE-K was binnen Defensie weinig discussie. De toewijzing van de close-

combattaak verliep moeizamer. Het Korps Mariniers werd hiervoor aangewezen.
Het Korps Commandotroepen was een alternatief, maar dit werd verworpen
omdat daarin te veel dienstplichtigen dienden. Het Korps Mariniers achtte zich
wel het meest geschikt voor de taak, maar bood weerstand vanwege de beperkte

capaciteiten. Daarop zette de defensietop de marineleiding onder druk. Die zette
op haar beurt het Korps Mariniers onder druk, zodat dit korps de taak kreeg.

Volgens Stokreef was de Koninklijke Marechaussee het eerst aangewezen
korps om leiding aan de eenheid van militaire scherpschutters te geven, omdat
ze het politievak kende. Hij stelde dat de ze echter niet beschikte over de vaar-

digheden voor 'directe aanpak', de close-combat. Dat konden alleen het Korps



192 DE BlNNENLANDSE VElLIGHEIDSTAKEN VAN DE NEDERLANDSE KRUGSMACHT

Mariniers en het Korps Commandotroepen. Over de keuze tussen deze twee
korpsen zei hij:

'De mariniers stonden in een slecht blaadje, omdat in het weekblad Panorama een
artikel had gestaan waar zij nogal negatief uithwamen. De Mariniers was er alles
aan gelegen om hun imago te verbeteren. Bovendien had het Korps Commando-
troepen teveel dienstplichtigen.  Dus werd gekozen voor de Manniers.'

Brand wees erop dat Defensie 'uiteraard' verantwoordelijk was voor de keuze
het Korps Mariniers de close-combateenheid te laten leveren. Hij verklaarde deze
keuze uit het feit dat het korps in uitvoerende functies veel beroepspersoneel
had. 'Zij kon daardoor, zoals in de praktijk is gebleken, een goed getrainde een-
heid leveren.'

Ook Frackers zei zich te kunnen voorstellen dat men binnenJustitie in eerste
instantie de voorkeur gaf aan de Koninklijke Marechaussee. Hij vertelde waarom
toch werd gekozen voor het Korps Mariniers:

'Aangezien de Koninklijke Marechaussee niet over de vaardigheden van de mari-
niers beschihte gaf men aan deze laatsten die onmiddellijle inzetbaar waren de

voorheur Maar binnen Justitie werd niet uitgedacht wk van de hrijgsmacht dit zou
moeten gaan doen. Defensic besliste daartoe.'

Dat de Koninklijke Marechaussee niet de hele BBE-K (scherpschutters) ging leve-
ren, had volgens Herklots een zeer praktische reden. Toen minister De Koster
van Defensie opdracht gaf een eenheid scherpschutters samen te stellen, bleek
dat de Koninklijke Marechaussee maar enkele scherpschutters had. Selectie en
opleiding van geschikt personeel zou te veel tijd kosten. Volgens Herklots was
bekend dat het Korps Mariniers wel over 'uitstekende schutters' beschikte. Er
werd gezamenlijk een oplossing gevonden:

'Na overleg tussen de commandant van de Koninklijke Marechaussee en de com-
mandant Korps Mariniers werd aan de minister van Defensie voorgesteld cen
gecombineerde eenheid te formeren onder bevel van en marechaussee officie<

Lamers vertelde hoe binnen Defensie besloten werd dat het Korps Mariniers
de close-combateenheid zou gaan leveren. In de nazomer van 1972 werd hij
gevraagd om aaneen vergaderingdeel te nemen naaraanleiding van degijzelingin
Munchen. Minister De Koster van Defensie was voorzitter van deze vergadering,
maar moest halverwege de vergadering weg, waarna de secretaris-generaal het
voorzitterschap overnam. Ook de commandant van de Koninklijke Marechaus-
see, de plaatsvervangend che f van de marinestaf, een vertegenwoordiger van de
rijkspolitie en een vertegenwoordiger van de chef van de generale staf waren
aanwezig. De minister deelde mee dat de close-combattaak hoogstwaarschijnlijk
bij de krijgsmacht terecht zou komen en dat de bijeenkomst was bedoeld om
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vast te stellen welk deel van de krijgsmacht hiermee zou worden belast. De aan-

wezigen wilden volgens Lamers geen dienstplichtigen inschakelen:

'Daarmee bleven het Korps Mariniers en de KoninklUke Marechaussee over; het
Korps Commandotroepen viel al af Ik begreep dat de Koninklijke Marechaus-
see inmiddels binnenshamers had aangegeven dat zij niet in aanmerking wilde
komen. Ter vergadering zei de commandant van de Koninklijke Marechaussee dat
de Koninklijke Marechaussee reeds ruimschoots belast was met grensbewaking,
assistentie aan de politie in grote steden en vliegtuigbewaking als deel van de grens-
bewaking. Wij hebben de mensen niet, zei de commandant van de Koninklijke
Marechaussee. Dat werd door de andere aanwezigen aanvaard. De vertegenwoor-
diger van de rijkspolitie zet dat dit geen civiele taak zou zijn, maar een militaire
taak,  een gevechtstaah, waarvoor de hrijgsmacht betergeschikt was.'

Munchen had volgens de vertegenwoordiger van het Korps Rijkspolitie geleerd
dat dit een gevechtstaak was; het geweld dat werd gebruikt was van een zo hoge
intensiteit dat de bestrijding van gewapende acties militair van aard was. Het
Korps Mariniers bleef dus over als enige geschikte organisatie.

Lamers vertelde verder over zijn overwegingen. Hij had drie bezwaren.
Het minste bezwaar was dat de mariniers niet wisten wat de bestri]ding van
gijzelingen zou inhouden. Lamers ging ervan uit dat men daar wel achter zou
komen.

Ernstiger was het bezwaar'dat we binnen zouden komen in de samenleving.
Een terrorist is doorgaans een burger. Ook zouden acties plaatsvinden in een
civiele omgeving, waardoor slachtoffers in de civiele entourage niet uitgesloten
waren'. Lamers wilde dus weten wie in dat geval verantwoordelijk zou worden

gehouden. Het moest duidelijk worden dat het Korps Mariniers dat niet zou zijn
Lamers vertelde dat de secretaris-generaal van Defensie dit geen argument vond
om de taak niet aan het Korps Mariniers toe te Wi]Zen.

Het derde bezwaar was dat het Korps Mariniers al jaren te weinig personeel
had. Lamers vond dat het korps voor de nieuwe taak extra militairen moest
krijgen. De secretaris-generaal wimpelde ook dit argument af door te zeggen
dat dit een interne kwestie was voor de Koninklijke Marine. Volgens hem moest
zij maar kiezen tussen versterking van het korps of het uit de vaart nemen van
een schip. Dat laatste wilde de marineleiding niet, dus werd het korps niet uit-
gebreid. Lamers beschreef het einde van de vergadering:

'De SG van Defensie sloot af en zei dat als Defensie de taak op zich zou nemen

het het Korps Mariniers zou worden die de taak zou krijgen. In de gang zei de
plaatsvervangend chefvan de marinestaf dat er geen schip zou worden vastgelegd

als dit doorging. Ik ging nog naar de SG van Defensie toe en vroeg waarom hij zo

consequent het Korps Mariniers de taah wilde geven. Hij zei dat alleen dat korps

wat betreft discipline en beheerste gevechtsvaardigheid geschikte mensen had.'
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Lamers verklaarde de keuze voor het Korps Mariniers bovendien door het ver-
schil in taken en organisatie in vergelijking met de Koninklijke Marechaussee.
Het Korps Mariniers was ingebed in een grotere organisatie, de Koninklijke
Marine. Dat de Koninklijke Marechaussee deel uitmaakte van de Koninklijke
Landmacht, met slechts sinds enkele jaren een eigen begroting, noemde hij niet.
Lamers gaf aan hoe over het vinden van genoeg mensen werd gedacht.

'De commandant van de Koninklijke Marechaussee hon uittellen hoeveel man hij
kwijt was aan de verschillende taken van de Koninklilke Marechaussee. De man-
niers honden die informatte niet op tafel leggen. Men kon tegen het horps zeggen:
dan voerje je taken maar wat minder uit, dan wijzigje die taken maar Het horps
hon dus mahkelijher mensen leveren. De marechaussee hon minder makhelijk
intern schuiven. Zij had een kleinere organisatie en meer voor de samenleving
kritische taken.'

Lamers vertelde hoe het resultaat van de vergadering bij zijn commandant viel:

'Hij was tegen de taak, omdat de horpssterhte niet toereikend was. Hij was toen
nog lid van admin:tliteitsraad. Hij heeft daar zijn bezwaren henbaargemaakt. Hij
zet: we weten niet wat het inhoudt, wat van ons verlangd wordt en de taak hoort
eigenlijk bij de civiele gezagsorganen thuis.  Hij had nog enige ruimte om het besluit
via de admiraliteitsraad aan te vechten, omdat hij wel verantwoordelijk was, maar
niet aanwezig was geweest in de vergadering. Zijn bezwaar was niet zozeer dat de
mariniers dit niet zouden hunnen, maar dat de horpssterhte het niet toeliet.'

Schoenzetter bevestigde het verhaal van Lamers. Hij zei in een later stadium zij-
delings betrokken te zijn geraakt toen de bevelhebber van de Koninklijke Marine
hem 'vrij onverwacht' meedeelde dat het Korps Mariniers belast werd met de
bestrijding van gewapende acties. Volgens de bevelhebber waren'de politie en de
andere krijgsmachtdelen er niet toe in staat' en hielden zij 'een en ander gewoon
af'. De commandant van de Koninklijke Marechaussee zou zich later zelfs nog
bij Schoenzetter verontschuldigd hebben niet deel te kunnen nemen aan de
bestrijding van gewapende acties. Schoenzetter bevestigde dat hij zelf tegen de
taaktoedeling was. Bij de marineleiding bracht hij het bezwaar naar voren dat
'het Korps Mariniers hier niet op ingesteld (geen organisatie) en geoefend was.
(...) Tevens was het Korps Mariniers toen ook ruim onder de sterkte'

Romijn was eveneens van mening dat het Korps Mariniers de nieuwe taak
niet zonder meer accepteerde:

'De politiek was tegen inzet van dienstplichtigen, waardoor de commando's afvie-
len. De mariniers waren als enige eerste keus over De mariniers maahten bezwaar
dat de taah moest worden uitgevoerd binnen het bestaande personeelsbestand en
materiele middelen. De Bevelhebber der Zeestrijdkrachten gaf de mariniers de
opdracht de taak te gaan doen. Daar werd niet onnodig over van gedachten gewis-
seld. Dat was een andere tijd. De admiraal besloot na hoor en wederhoor'
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Volgens Romijn was het Korps Mariniers er nooit tegen geweest om de Konink-
lijke Marechaussee de taak tegen gijzelingsacties te geven, maar de Koninklijke
Marechaussee wilde zelf niet.

Romijn wees bovendien op het verschil in uitrusting:

'de Koninklijke Marechaussee had toen, net als de gewone politic, alleen vuistvuur-
wapens. De Koninklijke Marechaussee had toen geen scherfwerende vesten. De
mariniers waren de enige met aanvalshandgranaten.'

Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat binnen Defensie, na inten-
sief overleg, werd vastgesteld dat het Korps Mariniers het beste de close-combat-
eenheid zou kunnen gaan vormen. Civiele alternatieven kwamen nagenoeg niet
aan bod. De Koninklijke Marechaussee was als militaire politieorganisatie wel
'eerste keus', maar vormde vanwege de te lichte uitrusting en een gebrek aan

capaciteit geen goed alternatie f. De besluitvorming over de samenstelling van de
BBE-K vergde binnen Defensie veel minder overleg.

6.3.5 Een permanente taah voor de krijgsmacht

Uit het archiefonderzoek in paragraaf 6.1 bleef onduidelijk of de BBE-M tijdelijk
was bedoeld en waarom de BBE-K niet na een jaar werd opgeheven. Vier gein-
terviewden gaven hierover meer duidelijkheid.

Volgens Lamers werd vanaf het begin gezegd dat de close-combattaak exclu-
sief aan het Korps Mariniers zou worden gegeven. Hij kon zich niet herinneren
dat in de door hem beschreven eerste vergadering was gezegd dat de BBE-M een
tijdelijke eenheid zou zijn. 'Ik ben er nooit van uitgegaan dat het een tijdelijke
taak zou zijn.' Lamers stelde dat in de tijd dat hij commandant was van het
Korps Mariniers (van 1973 tot 1977) er niet geprobeerd is de nieuwe taak over
te hevelen naar de civiele politie of de Koninklijke Marechaussee.

Ook volgens Romijn is nooit gezegd dat de close-combattaak tijdelijk aan de
maI-iniers werd gegeven.

Frackers zei wat betreft het al dan niet tijdelijk inschakelen van de militaire
eenheden:

'th kan me niet voorstellen dat de BBE-K of de close-combatunit tijdelijk bedoeld

waren, dat de krijgsmacht deze eenheden dus maar tildelijk zou levcren. Ik kan me
niet herinneren dat Defensie later weigerde de BBE-taak niet meer terug te geven,
dat ze alleen tijdelijk de taak zou uitvocren voor de civiele autoriteiten.'

Volgens Stokreef was er aanvankelijk wel sprake van dat de BBE-K een tijdelijke
eenheid zou zijn:

'We dachten immers dat we waarschijnlijk een jaar nodig zouden hebben voor
1:euring en opleiding van politiemensen voorde BBE-RE Dan zou de BBE-K worden

opgcheven. Dit is later nietgebeurd, omdat het te veel mankracht van depolitie zou
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vragen zelf nog een tweede eenheid ter vervanging van de BBE-K te gaan vormen.
De gijzelingen duurden te lang, mensen werden moe. Om ongelukken te voorhomen
heb je dus veel mensen nodig.'

Er kan worden geconcludeerd dat ervan uit werd gegaan dat de BBE-M per-
manent een taak was gegeven, maar dat het bestaan van de BBE-K wellicht wel
tijdelijk zou zijn. Dat de krijgsmacht over meer capaciteit beschikte, zou de
belangrijkste reden zijn geweest om de BBE-K uiteindelijk niet te ontbinden.

6.3.6   Was de BSB bedoeld als BBE?

In de voorgaande paragrafen bleef onduidelijk of de BSB bedoeld was als vervan-
ger van de BBE-M. Welke taak had de Koninklijke Marechaussee voor de BSB in
gedachten? De interviews boden hierover niet veel meer duidelijkheid.

Volgens Stokreef was de Koninklijke Marechaussee 'op zoek naar extra
taken,' vooral omdat de grensbewaking en militaire politietaak in omvang zou-
den krimpen. Door de bijstand die de Koninklijke Marechaussee aan de diverse
politiekorpsen leverde, begon zij steeds meer normale politietaken te krijgen.
Zo claimden ze de begeleiding van transporten van De Nederlandsche Bank
terwijl dit volgens Stokreef eigenlijk de taak was van het Korps Rijkspolitie. 'De
Koninklijke Marechaussee rook aan de normale politietaken.' De BSB werd door
dit korps'buiten alles om gestart. Ik kwam er toevallig achter dat zij opeens ook
bij de Duitse GSG9 (de eenheid tegen gijzelingen en aanslagen van de Bundes-
grensschutz, MdW) waren gaan trainen. Ze zochten gewoon emplooi'.

Volgens Brand zou de Koninklijke Marechaussee de BSB met name voor
persoonsbeveiliging hebben opgericht. Brand zei:

'meegespeeld hebben, dat de Koninltlijke Marechaussee niet alleen betrokken wilde
zijn bij de objectbeveiliging - vaste bijstand aan Den Haag en Amsterdam t.b.v.
ambassade - en consulaatbewaking, maar ook een rol wilde spelen bij de per-
soonsbevelliging. Later is de BSB ook meer getraind in het aanhouden van vuur-

wapengevaarlijke verdachten. Een ontwikkeling, die spoon met die bij de rijks- en
gemeentepolitie.  Ill han mil niet goed voorstellen, dat de leiding van de Koninhlijke
Marechaussee heeft nagestreefd de taak van de close-combatunit van het Korps
Mariniers over te nemen. Deze eenheid heeft immers een aantal malen laten zien
uitstekend voor deze taah geschikt te zijn.'

Romijn meende ook dat het de Koninklijke Marechaussee met de oprichting van
de BSB aanvankelijk ging om persoonsbeveiliging Volgens hem begon dit korps
juist pas na de eerste succesvolle acties van het Korps Mariniers het belang van
de nieuwe taak te zien, omdat het goed was voor het imago en het ministerie van
Justitie ervoor betaalde. Over de oprichting van de BSB zei Romijn verder:
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'De Konin lijke Marechaussee heeft toen met de BSB een soort tussenvorm bedacht.

De BSB was er ineens. Ze zijn in hetgat van persoonsbeveiliginggesprongen, maar
de Koninklijke Marechaussee ging ook uitzettingen van vreemdelingen doen en
ambassades beveiligen. Het Korps Mariniers werd ook gepolst om uitzettingen te
gaan doen, maar wij wezen dat af'

Spiekerman van Weezelenburg stelde dat het in ieder geval leek also f de Konink-
lijke Marechaussee later probeerden een grotere rol te gaan spelen in de bestrij-
ding van de zware, gewapende criminaliteit:

'Het belang voor de Koninklijke Marechaussee is voor mij nooit duidelijk geweest.
Wel hadden wij, de mariniers, de indruk dat met de oprichting van de BSB de KMar
probeerde de BBE-taak naar zich toe te trekken.'

Schoenzetter zei dat de Koninklijke Marechaussee en de Koninklijke Landmacht
(waar de Koninklijke Marechaussee toen nog deel van uitmaakte) na de eerste
succesvolle acties met de nieuw opgerichte BSB de taak van het Korps Mariniers
wilde overnemen. 'Maar het Korps Mariniers hield de taak toen vast,' ook omdat
men wel zag dat dit goed was voor het eigen imago.

Frackers stelde dat de Koninklijke Marechaussee met de oprichting van de
BSB juist niet probeerde om de bestrijding van zware, gewapende criminaliteit
naar zich toe te trekken:

'Wellicht dacht de Koninklvke Marechaussee dat de toenmalige leiding en hans had
laten liggen. Maar in mijn tild werd over een taahovername van de BBE door de
BSB niet gesproken. Binnen Justitie heb ih er nooit lets van gemerkt. De rijkspolitie
had inmiddels vijf eigen arrestatie eenheden, louter en alleen voor de eigen politie-
taak, de Koninklijke Marechaussee wilde er blijkbaar ook ten, de BSB. Ik vond dat
redelijk, want ik heb er niet echt aandacht aan besteed.'

Maar volgens Stokreef was de BSB wel degelijk door de Koninklijke Marechaus-
see bedoeld voor de bestrijding van gewapende acties. Toen de close-combattaak
aan het Korps Mariniers werd toegewezen, was de Koninklijke Marechaussee
daartoe niet in staat. 'Later moet men hebben gedacht om dat toch ook te moe-
ten kunnen en richtte men de BSB op.' Stokreef gaf evenwel aan zich niet te
herinneren dat ooit is voorgesteld dat de BSB de BBE-M zou moeten vervangen.
Ook werd er volgens hem 'toen niet over gesproken om politie-eenheden op te
gaan leiden om de taak van de mariniers over te nemen.'

Herklots ging dieper in op de overwegingen binnen de Koninklijke Mare-
chaussee. Hij gaf aan dat terwijl de civiele politie zich met geroepen voelde eenhe-
den voor bestrijding van gewapende acties in het leven te roepen, de commandant
van de Koninklijke Marechaussee in 1975 zijn korps'daartoe wel in staat en zelfs
vereist' achtte ter uitvoering van haar politietaak binnen de strijdkrachten. Dat
hij in voorkomende gevallen een beroep zou kunnen doen op de BBE-M vond de
commandant volgens Herklots 'niet relevant'. Blijkbaar zag de Koninklijke Mare-
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chaussee de BSB in ieder geval binnen haar taakveld als alternatief voor de BBE-M.
Met de oprichting van de BSB wilde de commandant bij de komende onderhan-
delingen over de nieuwe Politiewet de positie van de Koninklijke Marechaussee
versterken. Dit was volgens Herklots in die tijd 'zeer urgent', ook met het oog op
het zich aandienende vrije personenverkeer met Belgie 'waardoor voor de KMar
de grensbewaking slechts tot de buitengrenzen zou worden beperkt en voor het
vrijkomende personeel emplooi moest worden gezocht'.

Herklots beschree f verder de spanning met Justitie die de oprichting van de
BSB teweegbracht:

'Vooral bij Justitie werd deze ontwikheling echter met argusogen beheken, gelet

op de discussies rond deze nieuwe Politiewet. Justitie achtte de BSB overbodig. In
tegenstelling tot de BSB zou de BBE-mariniers immers in de discussie over de wet

geen enkel gevaar vormen voor de positie van de civiele politie'.

Volgens Herklots, indertijd plaatsvervangend commandant van de Koninklijke
Marechaussee, zag de leiding van dit korps de BSB dus wel degelijk als alternatie f
voor de BBE-M. Maar vanuit Justitie bezien vormde de BSB een concurrent voor
de civiele politie. De Koninklijke Marechaussee wilde volgens Herklots in de
nieuwe Politiewet 'als politie' worden opgenomen, maar dit streven werd volgens
Herklots door Binnenlandse Zaken en Justitie'argwanend en nauwlettend' in de
gaten gehouden 'en wel voornamelijk door Justitie, waar gevreesd werd voor
vermindering van de taken van haar rijkspolitie'.

Zag de Koninklijke Marechaussee de BSB nu wel of niet als vervanger van de
BBE-M? Op basis van de interviews kan op deze vraag geen eenduidig antwoord
worden gegeven.

6.3.7    Geen bezwaren in de Tweede Kamer

Tot slot: hoe belangrijk was het parlement in de besluitvorming? Zeven geinter-
viewden gingen in op haar rol. Daaruit ontstond het beeld dat de regering en
de departementen beslissingen namen en het parlement slechts nadien infor-
meerde. De opzet van de BBE's werd door het parlement zonder veel debat
gesteund. Het parlement vond het niet bezwaarlijk dat militairen een groot deel
van de BBE's vormden.

Volgens Brand volgde de Tweede Kamer de ontwikkelingen 'nauwkeurig' en
werd zij ook steeds door de betrokken ministers goed geinformeerd. Frackers
zei over de rol van het parlement in de besluitvorming:

ik denk dat hun rol niet zo belangrijk was. De besluitvorming was op ministeneel
niveau, de Kamer werd overigens in het algemeen tijdig en uitvoevig ingelicht.'

Volgens Frackers was het daarbij vroeger 'eerder zo dat de Tweede Kamer een
plan van de regering dat, zoals in dit geval weliswaar met de fractieleiders werd
besproken, veelal positief beoordeelde.'
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Spiekerman van Weezelenburg gaf aan dat'er bij de oprichting van de BBE wei-
nig problemen vanuit het parlement waren, omdat na het gebeurde in Munchen
iedereen ervan overtuigd was dat er snel iets moest gebeuren'. Hij dacht dat de
Tweede Kamer geen grote rol speelde in de besluitvorming:

'Als lid van de toenmalige Begeleidingscommissie zou ik ongetwijfeld iets gehoord

moeten hebben over eventuele politieke gevolgen. Ik kan echter mij niet herinneren

dat er veel belangstelling uit de Tweede Kamer voor dit onderwerp was. (...) De
politieke besluitvorming rond de oprichting van de BBE leek mij redelijk glad te
zijn verlopen. Ook achteraf heb ik weinig gemerkt van een grote bemoeienis van
de Tweede Kamer'

Schoenzetter gaf aan dat het parlement pas laat bij de besluitvorming werd
betrokken. 'De beslissing werd genomen door de minister-president en de
betrokken ministers, de top van de krijgsmacht en van de andere ministeries.'
Volgens Herklots was de Tweede Kamer'volkomen onbelangrijk'. Hij zei:

'Ik heb er geen enkele herinnering aan dat de Tweede Kamer hier in zeker opzkht
een say in de pap heeft gehad.  Ikhebals hoofd grensbewaking weleenseen delegatie
uit de Tweede Kamer op bezoek gehad, maar dat is alles wat ik toen van de Tweede

Kamer heb gemerkt.'

Romijn zei dat het hem indertijd niet was opgevallen dat het parlement aandacht
had voor de kwestie. Het Korps Mariniers en de andere organisaties wilden de
taak niet, want ze 'dachten er de vingers aan te kunnen branden. De ministers,
de politiek, hadden wel belang bij een oplossing, want men wilde iets hebben
als er iets ging gebeuren'. Volgens Stokreef was er:

'een helegoede discussicin de Kamer  Daarwerd voorons veelduidelijkheidgegeven.
Dat was de basis waar het geheel op is gestoeld.  De Kamer is akkoord gegaan.  Men
begreep dat er in Nederland ook terreuracties bestreden moesten kunnen worden.'

Er mag worden geconcludeerd dat volgens de geinterviewden de Tweede Kamer

geen grote inhoudelijke rol heeft gespeeld in de besluitvorming over de oprich-
ting van de BBE's. De Tweede Kamer keurde de voorstellen van de regering
zonder uitgebreide discussie goed.

6.4 Conclusie

In de voorgaande paragrafen werd op basis van documenten uit archieven, par-
lementaire stukken en interviews beschreven hoe de besluitvorming over de
oprichting van de BBE verliep. Welke conclusies kunnen op basis van deze

gevalsstudie worden getrokken? Waarom kreeg de krijgsmacht een belangrijke
rol in de bestrijding van de zware, gewapende criminaliteit en terroristische
acties? In paragraaf 3.8 werden zes vragen geformuleerd die hieronder worden
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beantwoord (coalitievorming, verloop van de besluitvorming, civiele alternatieven,
belangrijhste argumenten, verhouding tussen bronnen en verhlaring)

Wat betreft coalitievorming kan worden geconstateerd dat geen wezenlijke
tegenstand tegen de inschakeling van de krijgsmacht heeft bestaan, noch in het
parlement, noch binnen de betrokken ministeries. In het parlement was relatief
weinig aandacht voor de kwestie. De civiele politie en de civiele autoriteiten
boden geen tegenstand, maar vroegen juist de krijgsmacht om de nieuwe taak
uit te gaan voeren. In deze gevalsstudie kwam wel een coalitie naar voren om
het Korps Mariniers tegen haar zin de close-combateenheid te laten vormen.

De besluitvorming over de inschakeling van de krijgsmacht verliep zonder
grote problemen, omdat de betrokken ministeries het eens waren over de wense-
lijkheid van de inzet van de krijgsmacht. Binnen Defensie was de besluitvorming
moeizamer. Het Korps Mariniers en de leidingvan de Koninklijke Marine voelden
aanvankelijk niet veel voor de nieuwe taak. Beiden vonden dat de Koninklijke
Marechaussee geschikter was. Dit korps had echter te weinig capaciteit en miste
de benodigde uitrusting voor een grotere bijdrage en werd daarom alleen betrok-
ken bij de eenheid precisieschutters (waarover zij de leiding kreeg). De poging
van de Koninklijke Marechaussee om alsnog de BSB als vervanger van de BBE-M
of als landelijk bijstandsteam voor de politie te poneren, stuitte op weerstand van
de civiele ministeries. Feit blijft echter dat de inschakeling van de krijgsmacht bij
de bestrijding van terroristische activiteiten soepel en snel verliep.

Er waren praktisch gezien geen civiele alternatieven voor de inschakeling van
de krijgsmacht ter bestrijding van gijzelingen voor handen. Door de snelheid
van de besluitvorming in de periode 1972/1973 kreeg de civiele politie niet de
gelegenheid die te ontwikkelen. Zelfs de precisieschutters die het Korps Rijkspo-
litie ging leveren, moesten door de krijgsmacht worden getraind. De wens van
de regering om de inzet van de BBE onder haar directe invloed te houden, lijkt er
ook aan te hebben bijgedragen dat er geen civiele alternatieven werden ontwik-
keld. De BBE-K zou tijdelijk zijn, maar werd door capaciteitsgebrek bij de civiele
politie uiteindelijk permanent. De Koninklijke Marechaussee wilde dat de BSB
een landelijk arrestatieteam werd voor bijstand aan het civiele gezag. De rol van
de BSB bleef echter beperkt doordat de civiele gezagsdragers hun eigen alternatief
verder ontwikkelden: arrestatieteams bij gemeentepolitie en rijkspolitie.

Meerdere argumenten werden gebruikt om te pleitten voor inschakeling van
de krijgsmacht. De krijgsmacht kon snel eenheden ter beschikking stellen en de
regering bepaalde wanneer die eenheden zouden worden ingezet. Het gewelds-
gebruik dat gepaard zou kunnen gaan met de bestrijding van gewapende acties
werd door de meeste betrokkenen, ook in de ministerraad, gezien als passend
bij de krijgsmacht en niet bij de politie. Het Korps Mariniers werd beter in staat
geacht om de nieuwe taak uit te voeren dan de civiele politie en de Konink-
lijke Marechaussee, hoewel de bewapening en training van de mariniers voor
deze taak moesten worden aangepast. De Koninklijke Marechaussee beschikte
niet over de benodigde capaciteit en uitrusting, hoewel zij volgens sommigen
binnen het parlement en binnen Defensie geschikter was door haar functie als
militaire politie en eerste bijstandsorgaan voor de civiele autoriteiten. Er werd
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geen tegenstand geboden aan inschakeling van de krijgsmacht. Het parlement
stemde zonder veel discussie in met de maatregelen van de regering.

De in de verschillende bronnen (de literatuur, de archiefstukken, de par-
lementaire stukken en de interviews) gevonden verklaringen voor het genomen
besluit komen overeen; snelle beschikbaarheid, normale bijstand door militai-
ren als precedent, de wens van de regering de eenheden direct aan te sturen
en de meer geschikte bewapening, instelling en training. De literatuur en de
parlementaire stukken boden minder informatie over de inschakeling van de
krijgsmacht dan de archieven en de gehouden interviews.

Tot slot, dat deze binnenlandse veiligheidstaak aan de krijgsmacht werd
gegeven is, het geheel overziend, te verklaren uit de snelheid van de besluit-
vorming, het gebrek aan een civiel alternatief, de overtuiging dat het vereiste

geweldsniveau bij de krijgsmacht paste, de snelle beschikbaarheid, geschikte
mentaliteit, uitrusting en ervaring van de krijgsmachteenheden, en de wens van
de regering om zelf over inzet van hen te beslissen. De belangrijkste verklaring
is dat alleen bij de krijgsmacht voldoende en geschikte capaciteit aanwezig was.
Er bestond indertijd geen alternatief voor inschakeling van de krijgsmacht.



7

De  Koninklijke Marechaussee
wordt de politie op Schiphol

In hoofdstuk drie werden alle binnenlandse veiligheidstaken van de krijgs-
macht beschreven. Een daarvan is de politietaak op burgerluchtvaartterreinen
(zie paragraaf 3.5.5). In 1993 nam de Koninklijke Marechaussee deze taak over

van het Korps Rijkspolitie. Naast de grensbewaking, die ze al uitvoerde, kreeg
het korps de bewaking van de burgerluchtvaart en de algemene politietaken
op het uitgebreide terrein van de luchthaven Schiphol en de kleinere luchtha-
vens toebedeeld. De bewakingstaak verrichte ze overigens ook al, sinds de jaren
zeventig, in de vorm van bijstand aan de rijkspolitie. Zoals in de inleiding van
paragraaf 3.5 al werd aangegeven, is de politietaak op burgerluchthavens wat
betreft omvang, zichtbaarheid en geweldsgebruik de belangrijkste binnenlandse
veiligheidstaak van de krijgsmacht. Waarom werd ze overgedragen aan de krijgs-
macht? Waarom kreeg de Koninklijke Marechaussee de taak en niet de politie
van Amsterdam, van de Haarlemmermeer of het nieuw op te richten Korps
Landelijke Politiediensten (KLPD)?

In dit hoofdstuk wordt de besluitvorming gereconstrueerd over de toede-
ling van de 'Schiphol-taak' aan de Koninklijke Marechaussee. De discussie en
besluitvorming hierover startte eind jaren tachtig van de vorige eeuw De gecom-
pliceerde en moeizame onderhandelingen tussen de betrokken departementen
en in het parlement worden in de eerste paragraaf weergegeven aan de hand van
in archieven aangetroffen documenten, in de tweede op basis van parlementaire
stukken. Om het beeld over de besluitvorming te volmaken, zijn voor deze
gevalsstudie interviews gehouden met de twintig belangrijkste besluitvormers.
De resultaten van deze gesprekken staan in de derde paragraaf. In paragraaf 7.4
worden conclusies getrokken.

7.1 Onderhandelingen tussen Defensie,Justitie en Binnenlandse
Zaken

Uit archiefstukken blijkt dat de Koninklijke Marechaussee al lang voordat zij in
1993 haar oog laten vallen op een uitbreiding van haar activiteiten op Schip-
hol. Zij wilde er de beveiliging van de burgerluchtvaart als taak. Defensie nam
hiervoor initiatieven nchtingJustitie, ondanks tegenstand in eigen huis. Justitie
wees het voorstel af, waarna Defensie samen met Binnenlandse Zaken afspraken



DE KONINKLUKE MARECHAUSSEE WORDT DE POLITIE OP SCHIPHOL 203

maakte. De kwestie werd tweemaal in de ministerraad besproken. Onduidelijk
is wat in de eerste vergadering werd besloten, maar er ontstond een ruzie tussen
ambtenaren van Justitie en Defensie. Verdere onderhandelingen en een tweede
ministerraad waren nodig om te besluiten om de Koninklijke Marechaussee een
nieuwe binnenlandse veiligheidstaak te geven.

7.1.1    De Koninklijke Marechaussee ziet een hans

De Koninklijke Marechaussee en Defensie beseften al in 1987 dat de invoering
van het verdrag van Schengen zou betekenen dat een deel van het personeel
van het korps overbodig zou worden en het daarom wenselijk was om voor hen
andere functies te zoeken. De situatie op Schiphol bood daarvoor een kans. Het

korps verzorgde daar immers sinds begin jaren zeventig als semi-permanente
bijstand aan het Korps Rijkspolitie de beveiliging van bepaalde burgerlucht-
vaartmaatschappijen.

Op 7 juli 1987 schreef de commandant van de Koninklijke Marechaussee
aan zijn minister (Van Eekelen) over een eventuele overname van de beveili-
gingstaak:

De KMar is qua opleiding en status (algemeen opsporingsambtenaar) in staat

deze taak te verrichten. Een juridische basis hiervoor dient te worden verkregen.

Brwapening en uitrusting (inclusief pantservoertuigen) zijn nagenoeg reeds ter

beschikking.'

De commandant noemde bovendien vij f'operationele voordelen' voor zijn korps
als de taak inderdaad zou kunnen worden overgenomen:

'eenhoofdige leiding voor grensbewakingstaak en beveiliging, personeelsmotivatie
door qfwisseling van grensbewaking en beveiliging, meenemen van beveiliging in de

grensbewaking, bij verhoogde dreiging op soepele wijze reageren Cook met bijzon-
dere eenheden van de KMar) en het beter benutten van de overhead van de KMar

brigade op Schiphol. Personeel dat door invoering van 'Schengen' vrijkomt kan op
termijn voor beveiliging worden ingezet.'

De commandantschreefdatdeze kwestie politiekzeergevoeliglag.33,De Konink-
lijke Marechaussee had dus heel helder voor ogen wat en waarom zij dit wilde. Ze
wilde de dreigende personeelsinkrimping door de invoering van het verdrag van
Schengen afwenden door een nieuwe taak te gaan uitvoeren. De door de com-
mandant genoemde argumenten zouden in het vervolg van de besluitvorming
nog vaak worden gebruikt, behalve het argument van de verhoogde dreiging. Hij
gaf niet aan welke 'bijzondere eenheden' hij precies bedoelde, maar er mag wor-
den aangenomen dat hij doelde op de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten

339 Archief Koninklijke Marechaussee, 7 juli 1987, 10.899.
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(BSB) en misschien op de door de Koninklijke Marechaussee geleide Bijzondere
Bijstandseenheid-Krijgsmacht (BBE-K, precisieschutters). Met de overname van
de politietaak op Schiphol leek het korps dus te proberen een extra taak voor
deze eenheden te krijgen. In het vorige hoofdstuk werd uitgebreid op het ont-
staan van deze eenheden ingegaan.

Ook anderen binnen Defensie beseften dat de overname van deze taak toen
nog onwaarschijnlijk was. Op 10 maart 1988 schreef de directeur juridische
zaken aan zijn minister (Van Eekelen): 'Bekend is dat uw ambtgenoot vanJustitie
geen voorstander is van een dergelijke overname.' De directeur gaf aan wel voor-
stander te zijn, vooral om bezuinigingen te voorkomen. 'Indien het vrijkomende
personeel voor andere taken, onder meer op Schiphol, kan worden ingezet is
budgetvermindering wellicht te voorkomen.' Hij herhaalde de argumenten die
ook al door de commandant van de Koninklijke Marechaussee naar voren waren
gebracht, te weten haar opleiding en status, haar bewapening en uitrusting, als-
mede de'voordelen in operationele zin'. De directeur noemde bovendien een in
het vervolg van de besluitvorming zelden gebruikt argument: de uitvoering van
de beveiliging van vervoer van (buitenlandse) militairen via Schiphol zou door
het korps gemakkelijker kunnen worden uitgevoerd als zij meer taken op de
luchthaven had. Dit is onderdeel van een andere binnenlandse veiligheidstaak
van de Koninklijke Marechaussee: de politietaak voor Defensie (zie paragraaf
3.5.2). De directeur schreef ook dat gezien 'de uitlatingen van de minister van
Justitie' een overdracht van de beveiligingstaak op Schiphol aan het korps op
dat moment niet haalbaar was. Uit de brief blijkt dat de regering het korps wel
meer voor de binnenlandse veiligheid wilde inschakelen. De directeur stelde
in zijn brief de vraag hoe anders dan op Schiphol inhoud zou kunnen worden
gegeven  aan de ministerraadbeslissing  van  21  januari  1987 dat 'nader overleg
zal plaatsvinden over de inschakeling van de Koninklijke Marechaussee ook bij
de algemene politietaak'. De tekst van deze ministerraad is anno 2006 nog niet
openbaar, maar kan wellicht in de toekomst meer duidelijkheid bieden over de
plannen van de regering met het korps.

De ministers Korthals Altes van Justitie en Van Eekelen van Defensie hadden
in ieder geval al wel gesproken over de Schiphol-kwestie, want op 25 april 1988
schreefVan Eekelen aan de personeelsvereniging van de Koninklijke Marechaus-
see):

'ik heb hierover contact gehad met mijn ambtgenoot van Justitie.  Wij kwamen  tot
de conclusie dat een dergelijke overname voorshands niet mogelijk is.'

In de brief staat overigens dat ook de minister van Defensie tegen een taakover-
name was. Deze wees in de brief op het reorganisatieplan KMAR-90 en gaf als
argument tegen overname van de Schiphol-taak'dat voorkomen moet worden dat
op korte termijn twee reorganisaties uitgevoerd zouden moeten worden. ,340

340 CAD/MvD, archief DGE dossier P88/075.
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De commissaris van de Koningin in Noord-Holland was wel voorstander van
een taakovername. Hij kaartte de volgens hem gebrekkige taakvervulling door
het Korps Rijkspolitie op Schiphol aan in een brief aan minister Korthals Altes
van Justitie. Op 19 januan 1989 schreef de commissaris te moeten concluderen
dat eerdere toezeggingen van Justitie om de inzet van personeel van het Korps
Rijkspolitie op Schiphol op de gewenste sterkte te brengen niet waargemaakt
konden worden. Hij schrijft

'Het zou mijn voorkeur hebben de bewaking en beveiliging van de luchthaven
Schiphol, bil het uitblvven van een vaste Rijkspolitie bngade, in de toehomst op
te dragen aan de Koninklijke Marechaussee. De Koninklijke Mai"echaussee heeft
immers een algemene taak bij de bescherming van de landsgrenzen en han boven-

dien krachtens de Politiewet voor reguliere politietaken worden ingezet. Bovendien
is de Marechaussee op grond van haar organisatiestructuur voor de hier bedoelde

taken bijzonder geschikt. ,341

De commissaris van de Koningin nam hiermee zeer duidelijk stelling. Waarom

hij juist op dat moment dit standpunt naar voren bracht, blijkt helaas niet uit de
archieven. Behalve het slechte functioneren van het Korps Rijkspolitie, wijken
de door hem gebruikte argumenten niet veel af van die van de commandant van
de Koninklijke Marechaussee en de directeur juridische zaken.

Minister van Justitie Korthals Altes blee f echter bij zijn standpunt: taakover-
name was ongewenst. Op 13 maart 1989 benadrukte hij in zijn reactie aan
de commissaris dat de politietaak op Schiphol een taak voor de civiele politie
moest blijven. De operationele taken op de luchthaven hingen volgens hem sterk
samen. De minister schreef:

dat proactief en repressief Optreden tegen misdrvven van terroristische aard in de

burgerluchtvaart de meeste hans van slagen heeft, zo hebben dramatische ervarin-
gen geleerd, zij laten zich wei scheiden van de meer commune zware criminaliteit,
maar striht te scheiden zijn deze daarvan evenwel niet. Samenhang en consistentie

in politiele taakuitvoering zijn ook op een internationale luchthaven geboden. ,342

In deze fase waren in ieder geval de Koninklijke Marechaussee en de commis-
saris van de Koningin in Noord-Holland voor, maar de ministers van Defensie
en Justitie tegen een taakoverdracht op Schiphol.

7.1.2    Defensie zet in

Binnen en tussen de betrokken ministeries werd veel over nieuwe taken voor de

Koninklijke Marechaussee geschreven. Defensie stelde voor om haar de politie-
zorg op Schiphol over te laten nemen. Justitie wilde dit niet. Binnenlandse Zaken

341  Archief BZK, DG OOV, directie politie, 1987-1989, st. 616e, doos 537.
342 Archie[BZK, DG OOV, directie politie, 1987-1989, st. 616e, doos 537
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maakte zich zorgen over de omvang van het korps, maar hield zich veelal afzij-
dig. Overigens gaven sommigen binnen Defensie de voorkeur aan een nieuwe
taak in het vreemdelingentoezicht.

Op 2 mei 1989 stuurde de directeur juridische zaken van het ministerie van
Defensie 'enige gesprekspunten' aan zijn minister (Bolkestein) voor diens aan-
staande gesprek met de minister van Justitie (Korthals Altes). Laatstgenoemde
zou volgens de directeur vooral vrezen voor korting op de politiebegroting. Hij
deed zijn minister de suggestie de politietaak op Schiphol op eigen kosten over
te nemen. Of de minister deze suggestie direct overnam, blijkt helaas niet uit de

archieven. Maar uiteindelijk werd de taak inderdaad op kosten van Defensie over-
genomen. De directeur ging verder met een opsomming van de voor- en nadelen
van ovemame van de politietaak, overigens zonder deze taak te definieren. Hij
noemde als voordeel 'een duidelijke (politie) taak voor de KMar, zekerheid voor
het personeel, eenhoofdige leiding van grensbewaking en politietaak, efficiency-
verbetering.' Hij wees ook op nadelen: 'concentratie van marechaussees (slecht
voor de personeelszorg en uitoefening van 'de taak in buitengewone omstandig-
heden'), minder aantrekkelijk dan vreemdelingentoezicht'.343

Ook met Binnenlandse Zaken werd over een taak op Schiphol gesproken. Op
7 mei 1990 had de commandant van de Koninklijke Marechaussee een bespre-
king met'een ambtenaar' van dat ministerie over'uitgangspunten voor wat betreft
de positie van de KMar in de negentiger jaren.' In het verslag staat de functie
van de ambtenaar niet, maar deze vond onder andere dat het potentieel van het
korps zodanig moest blijven 'dat de Minister van Binnenlandse Zaken ook in de
toekomst kan blijven beschikken over een substantieel bijstandspotentieel ter
handhaving van de openbare orde in bijzondere gevallen'. Er werd over een aantal
mogelijke nieuwe taken voor het korps gesproken. In het verslag staan:

'de uitoefening van de politietaak op Schiphol op te dragen aan de KMar (...), de
persoonsbeveiliging van kwetsbare personen in de toekomst op te dragen aan de
KMar de beveiliging van het Koninklijk Huis uit te breiden met de persoonsbeveili-
ging, de bewaking van diplomatieke objecten over te dragen aan de KMar '

Twee zaken vallen hierbij op: een taak in het vreemdelingentoezicht werd niet
genoemd en naast Schiphol werden nog drie andere taken genoemd. Het eerste
kan wellicht worden verklaard uit het feit dat dit een verantwoordelijkheid van
Justitie was, niet van Binnenlandse Zaken. Dat naast Schiphol nog drie per-
soonsbeveiligingstaken werden genoemd, geeft echter duidelijk genoeg aan dat
Binnenlandse Zaken het korps niet wilde laten krimpen.

Dit blijkt ook nog eens uit het volgende fragment. Op 21 mei 1990 stuurde
de directeur-generaal openbare orde en veiligheid zijn minister (Dales) een wei-
nig verhullende notitie. De inhoud doet vermoeden dat de directeur-generaal
de hierboven genoemde ambtenaar van Binnenlandse Zaken was. In de notitie
staat:

343 Archief Koninklijke Marechaussee, 2 mei 1989, JZN89/0277/WR
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'Defensie tendeert er naar de niet strikt militaire taken van de Kmar zo veel als
mogelijk is af te stoten. Daarnaast wil men het potentieel van de Kmar dat mili
taire tahen vervult verminderen en aanpassen aan de Weinere krijgsmacht diegaat
ontstaan.'

De directeur-generaal meldde dat met Defensie 'verkennende en vertrouwelijke
gesprekken' hadden plaatsgevonden met als uitgangspunt dat aan de bestaande

politietaken van de Koninklijke Marechaussee zo min mogelijk moest worden
getornd. Hij raadde zijn minister aan haar collega Ter Beek van Defensie te bena-
deren met de duidelijke boodschap dat het onwenselijk was het bijstandspoten-
tieel van de Koninklijke Marechaussee te verminderen. Specifieker stelde hij:

'afstoten van de taah die nu in Den Haag wordt uitgevoerd (bewaking diplomatieke
objecten) is onaanvaardbaar Afstoten van de taah die de Kmar nu in bilstand in
Amsterdam uitvoert is weliswaar bespreehbaar maar zal tot grote problemen met
Amsterdam aanleiding geven.'

De directeur-generaal schree f dat overwogen kon worden om over het hele land
de persoonsbeveiliging en de beveiliging van de leden van het Koninklijk Huis
aan de Koninklijke Marechaussee over te dragen. De overname van de politie-
taak op Schiphol noemde hij 'een alleszins te overwegen suggestie'. Als uitsmijter
deed hij het voorstel alle BBE's, dus ook die van de politie, te saneren en samen
te voegen tot den of twee eenheden van het korps.344 Hij raadde minister Dales
aan alle mogelijke nieuwe taken te overwegen. Daarmee gaf hij te kennen hoe

bezorgd hij was over het bijstandspotentieel. Het ontstaan van de BBE's werd in
hoofdstuk zes beschreven. De Koninklijke Marechaussee speelde hierin slechts
een bescheiden rol. Uit bovenstaand fragment blijkt dat beginjaren negentig van
de vorige eeuw nog steeds werd geopperd haar rol uit te breiden.

Uit de archieven blijkt dat ook in andere kwesties op nieuwe taken voor de
Koninklijke Marechaussee werd aangestuurd, zoals het verzoek van Justitie om
met twintigmarechaussees bijstand te verlenen voor de persoons- of dynamische
beveiliging van leden van het Koninklijk Huis. Binnen Defensie gingen stemmen
op om de relatie te leggen met een overname van de politietaken op Schiphol.345
In een verslag van het gesprek van 6 juli 1990 tussen de directeur juridische
zaken en ambtenaren van Justitie staat vermeld dat 'een dergelijk verzoek uit-
sluitend kan worden bezien in het licht van toekomstige uitspraken'. Er staat
nog een argument tegen bijstandsverlening:

'van de zijde van de Staf werd deze opmerking aangevuld met de uitspraak dat

dergelijke "vriendendiensten" niet meer kunnen worden uitgevoerd omdat intern

Defensie dat soort activiteiten aanleiding han zijn tot opmerkingen «als je dat kan
doen zit je dus te ruim in je personele jas.",346

344  Archief BZK, GRS 1990504213, zaak 90/165, directie OO&V, doos 340.
345 CAD/MvD, archief DJZ, dossier C88/217.
346 CAD/MvD, anzhief DJZ, dossier C88/217.
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Om bezuinigingen te voorkomen werd dus tijdelijk minder bijstand geleverd
aan de civiele politie.

Binnenlandse Zaken hield zich bewust buiten de discussie tussen Justitie en
de commissaris van de Koningin in Noord-Holland over de Schiphol-taak. Dit
blijkt uit een handgeschreven briefje van 23 mei 1989. Het is onduidelijk wie
het schreef en aan wie het gericht was, maar duidelijk is wel dat het door een
ambtenaar van Binnenlandse Zaken werd geschreven. De reactie van Justitie
op de voorstellen tot taakovername werd in het briefje weliswaar 'met geheel
in overeenstemming met de werkelijkheid' genoemd, want het ging om 'meer
dan de justitiele politietaak op Schiphol'. De aantekening vervolgde: 'overigens
behoeft de correspondentie tussen beide mijns inziens geen interventie van BiZa.
Overdracht van de politietaak aan de KMar wordt door (de Minister van Justitie,
MdW) voldoende afgewezen., 347 Hoewel niet duidelijk  is wie de aantekening
maakte, is het een opvallend verschil met de eerder beschreven brieven van de
directeur-generaal openbare orde en veiligheid, waaruit in ieder geval zijn steun
voor een taakoverdracht op Schiphol leek te spreken. Kennelijk waren bij Bin-
nenlandse Zaken de meningen over Schiphol verdeeld.

Ondertussen gingen de contacten tussen Defensie en Justitie door. Op 2 juli
1990 schreef de directeur juridische zaken van Defensie een verslag van een
bijeenkomst van onder andere de secretarissen-generaal van Defensie en Justitie
die op 22 juni 1990 had plaatsgevonden. De secretaris-generaal van Defensie
stelde zich hard op. Hij zei dat'van inzet ten behoeve van Vreemdelingentoezicht
van het personeel van de Kmar dat vrijvalt als gevolg van het nader Akkoord
van Schengen niet meer mag worden uitgegaan.' Zijn voorstel was om een geza-
menlijke werkgroep in te stellen om te onderzoeken 'in hoeverre overname
van de bewakings- en beveiligingstaak op Schiphol tot efficiency leidt, waarna
uiterlijk in september omtrent eventuele overname een definitieve beslissing
kan vallen., 348 De secretaris-generaal plaatste zijn voorstel in het kader van de
door de regering ingezette efficientieoperatie. De regering wilde bezuinigen. Dit
verklaart wellicht dat snel resultaten moesten worden geboekt.

Inderdaad kwam al vrij snel, op 6 juli 1990, een werkgroep van ambtenaren
bijeen. De vertegenwoordiger van de Koninklijke Marechaussee schreef dezelfde
dag een verslag aan zijn commandant. Justitie was nog steeds faliekant tegen de
taakovername. Minister van Justitie Hirsch Ballin had volgens het verslag op
5 juli besloten 'dat de politietaak te Schiphol een Rijkstaak blijft, die niet aan
een regio, maar aan het landelijk korps zal blijven toegewezen.' Wel was het
volgens de minister mogelijk om de Koninklijke Marechaussee in te zetten in de
vorm van bijstand of samenwerking, onder gezag van een landelijk korps. De
vertegenwoordigers van Justitie waren blijkbaar onverzettelijk, want van Defen-
siezijde werd geconcludeerd dat de werkgroep een'doodgeboren kind' en zelfs
een 'doorgestoken kaart' was. Bovendien werd geconcludeerd dat binnen door

347  Archief BZK, DG OOM directie politie, 1987-1989, st. 616e, doos 537.
348 CAD/MvD, archief DJZ, dossier C88/217.
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Justitie gedicteerde randvoorwaarden geen efficientiewinst te behalen was en dat
Justitie zich 'sterk genoeg' voelde om het hierbij te laten. 349

Van 10 juli 1990 is het verslag van de directeur juridische zaken aan zijn
secretaris-generaal over dezelfde bijeenkomst met Justitie. De directeur trok zijn
conclusie:

'datJustitie zich, door de toezegging aan de TK (Tweede Kamer MdW) van 2 extra

horpsen, voldoendegesterkt acht op voorhand de landelijke citensten niet uit handen
te willen geven.'

De onderhandelingen tUSSen Defensie en Justitie zaten dus op hoog niveau
potdicht: minister Hirsch Ballin en de secretaris-generaal van Justitie wilden
niet over Schiphol praten, terwijl de secretaris-generaal van Defensie niet over
vreemdelingentoezicht wilde praten.

7.1.3   Defensie en Binnenlandse Zaken worden het eens

Binnenlandse Zaken hield zich bewust buiten de discussie tussen Defensie en
Justitie en wilde niet met de drie ministeries tegelijk praten. Op 26 juli 1990
schreef de directeur-generaal openbare orde en veiligheid aan zijn secretaris-

generaal: 'Het punt van de persoonsbeveiliging en diplomatieke objecten ligt
uiterst gevoelig met Justitie. Teveel nadruk hierop lijkt niet verstandig.'   Hij
beschreef de geruchten over de op handen zijnde bezuinigingen bij de Konink-
lijke Marechaussee als volgt:

500 d 600 man ten aanzien van militaire taken en 200 Schengen ten aanzien van
de dviele taken   (...) Justitiegaat er vanuit dat het vreemdelingentoezicht, de 200,

zullen blijvenl (...) Het beste lijkt mij dat wij met de Minister en de Minister van
Defensie c.s. spreken.f Defensie wil telkens met z'n drieen  (plus Justitie).  Nu nog
niet doen lijht mij.1 Kmar rekent uiteindelijk op bgstelling van de plannen door de
politick.·350

Dat een zo omvangrijke bezuiniging bij de Koninklijke Marechaussee voor de
directeur-generaal geen aantrekkelijk perspectief was, blijkt uit zijn brief van
23 augustus 1990 aan zijn minister (Dales). Hij wees erop dat inkrimping van
de Koninklijke Marechaussee zou leiden tot 'beeindiging van semi-permanente
bijstand en tot verminderde mogelijkheid incidentele bijstand.' Hij voegde daar-
aan toe dat hij liever bijstand van dat korps dan van de civiele politie kreeg. Dit
vanwege het verschil in'aard en opleiding'. Hij wees erop dat Defensie drie taken
voorstelde om een voldoende groot bijstandspotentieel te behouden: bewaking

Schiphol, bewaking diplomatieke objecten in Den Haag en een'algemene politie-

349 Archief Koninklijke Marechaussee, 6 juli 1990, 094/90.316.
350  Archief BZK, GRS 1990504213, zaak 90/165, directie 00&  doos 340.
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taak in Amsterdam (huidige taak via semi-permanente bijstand)'. Dit deed de
Koninklijke Marechaussee al als bijstand aan de civiele politie, dus mag worden
aangenomen dat de directeur-generaal wilde dat het korps deze taken perma-
nent en formeel van de gemeente- en rijkspolitie overnam. Hij meldde zijn
minister'dat na - ook interne - discussie is besloten bovenstaande taken te laten
uitvoeren'. Defensie en Binnenlandse Zaken waren het dus eens over deze drie
nieuwe taken. De directeur-generaal schreef dat ook taken waren afgevallen:
persoonsbeveiliging en de beveiliging van leden van het Koninklijk Huis. Hij
adviseerde zijn minister hierover zo spoedig mogelijk met haar ambtgenoot van
Defensie te spreken. Minister Dales van Binnenlandse Zaken vond dit laatste
niet nodig, want op de notitie staat met de handgeschreven: 'Uitstekend. Min
Def thans niet aanwezig maar wij waren dit in principe al overeengekomen. Svp
proberen die afspraak te realiseren., 351 De Koninklijke Marechaussee heeft de
bewaking van diplomatieke objecten in Den Haag en de algemene politietaak in
Amsterdam nooit als taak gekregen. Hield Justitie dit tegen?

Op  11  september 1990 spraken de ministers Ter Beek van Defensie en Dales
van Binnenlandse Zaken elkaar in het bijzijn van de secretaris-generaal en direc-
teur juridische zaken van Defensie en de directeur-generaal openbare orde en
veiligheid van Binnenlandse Zaken. Er werd zowel gesproken over de beveili-
gingstaak op Schiphol, als over de rest van de politietaak op de luchthaven en
het vreemdelingentoezicht. De ministers werden het eens dat de Koninklijke
Marechaussee alle drie moest krijgen. Dit terwijl hun ambtenaren slechts over
het eerst overeenstemming hadden bereikt. De bewakingstaken in Den Haag en
algemene politietaken in Amsterdam, waar de ambtenaren het ook over eens
waren, kwamen in het gesprek echter niet meer voor. In het wat staccato geschre-
ven verslag staat le lezen:

'MinDef geeft aan weinig te voelen voor inzet KMar bij vreemdelingentoezicht
na Schengen. Gewijzigde omstandigheid nadien: inkrimping Defensie. Min BiZa
deelt gevoelen van MinDef derhalve voorstander overname bewaking + politietaah
Schiphol. Mindefzegt beveiliging van en op Schiphol als eerste optie te willen zien;
dat is voorwaarde voor hem om fiberhaupt (voor eventueel overblijvende deeD nog
over vreemdelingentoezicht met MinJust te willen spreken; dus meer dan alleen

overname karabijnbrigade. Min BiZa steunt dat.'

Er werd afgesproken dat Binnenlandse Zaken de directeur-generaal politie van
Justitie en het ministerie van Verkeer en Waterstaat zou benaderen. 'Indien Jus-
titie ambtelijk afhoudend is, wordt gezamenlijke brief MinDef + MinBiZa aan
Min. Justitie verzonden.' Ook over de inhoud van de brief werden afspraken

351  Archief BZK, GRS 1990504213, zaak 90/165, directie 006*, doos 340. In een notitie
van de directeur-generaal openbare orde en veiligheid van Binnenlandse Zaken en de
directeur julldische zaken van De fensie aan hun ministers van 5 september 1990 werden
de punten van overeenstemming nog eens herhaald.
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gemaakt.352 Minister van Defensie Ter Beek wilde om bezuinigingen bij de
Koninklijke Marechaussee te voorkomen nu dus wel met Justitie over vreemde-
lingentoezicht praten, al verbond hij daaraan de voorwaarde de hele politietaak
op Schiphol te krijgen.

7.1.4   Schiphol niet bij Amsterdam

In de ministerraad lag echter een andere optie op tafel: de overdracht van de taak
aan de Amsterdamse politie. Onduidelijk is wie dit voorstel inbracht.

De directeur-generaal openbare orde en veiligheid schreef op 25 oktober
1990 een brief aan zijn minister (Dales) met daarin een aantal adviezen voor
de ministerraadvergadering van de dag erna. Er zou gesproken worden over de
vraag o f het nieuwe regionale politiekorps van Amsterdam ook niet de Haarlem-
mermeer, inclusief Schiphol, zou moeten krijgen. In de brief staat:

'Het zal verleidelijk hunnen zijn bij de discussies daarover het politiele argument
- bewaking is saai werk, mensen moeten dus snel rouleren, dat kan alleen in een
groot horps, ergo Amsterdam - tegebruiken Gebeurt dat, dan staat uwgeloofwaar-

digheid op het spel door vervolgens te pleiten voor de Koninklijke marechaussee als
bo*akingseenheid van Schiphol. Uw ambtgenoot van Justitie zou in de minister-
raad tildens de discussie hunnen betogen dat bewaking Schiphol een reeds beslist

punt is: naar korps landelijke diensten. Die conclusie is wat voorbang omdat er (a)
nog een nota moet homen aan de hand waarvan een en ander moet worden bezien
en (b) niet vanzefsprekend alles wat nu landelijk is, in dat 26' horps komt (niet
bijvoorbeeld groot deel par*etpolitie, deel Rijkspolitie te water).'

Anno 2006 zijn de verslagen van deze ministerraad nog niet openbaar, maar
er werd niet besloten om Schiphol wat betreft de politiezorg bij Amsterdam
te voegen. In paragraaf 7.3 vertellen geinterviewden precies wat er gebeurde.
Uit bovenstaande brief blijkt wel dat Justitie in oktober 1990 nog steeds tegen
de taakoverdracht aan de Koninklijke Marechaussee was en volgens de direc-
teur-generaal dacht dat al beklonken was dat het nieuw op te richten KLPD op
Schiphol de politietaken zou gaan uitvoeren. Met de door hem geadviseerde
opstelling zou Binnenlandse Zaken echter de ruimte houden om de Konink-
lijke Marechaussee toch deze taak toe te bedelen. Helaas is onduidelijk wat de
directeur-generaal precies bedoelde met zijn argument over het saaie werk en
de geloofwaardigheid de Koninklijke Marechaussee voor de bewakingstaak naar
voren te schuiven. Vond hij dat het korps hiervoor te klein was? Wat verder
opvalt, is dat hij in de nota alleen de bewakingstaak noemde, terwijl zijn minis-
ter (Dales) met de minister van Defensie (Ter Beek) al overeenstemming over
overdracht van de hele politietaak had bereikt. De directeur-generaal adviseerde
zijn minister om nog dezelfde dag met de minister van Defensie te spreken. Hij

352 Archief Koninklijke Marechaussee, niet genummerd document.
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stelde voor een brief aan de ministers Ter Beek van Defensie en Hirsch Ballin
van Justitie te sturen. Ook gaf hij het advies de zaak met het Tweede-Kamerlid
Stoffelen te bespreken. Op de notitie staat met de hand geschreven:

'Min-president heeft burg. Amsterdam gesuggereerd dat zaak v bewahing Schiphol
reeds beklonken is: naar korps landelijke diensten.

,353

Minister-president Lubbers was in deze fase blijkbaar tegen overdracht van de
bewaking aan de Koninklijke Marechaussee.

7.1.5 Discussie binnen Defensie

Ondertussen ontstond binnen Defensie zelf opnieuw discussie over de wen-
selijkheid van nieuwe taken. Er waren wel degelijk tegenstanders van verdere
betrokkenheid bij het vreemdelingentoezicht en Schiphol. In een nota van 29
oktober 1990 schreef de directeur juridische zaken aan zijn minister, Ter Beek:

'Inzet van Kmarpersoneel heeft een mogelijkfinancieel voorded boven het werven
van nieuw politiepersoneel c. q. het werven uit politiepersoneel gelet op opleiding
en ervaring in het kader van grensbewaking, ervaring met reisdocumenten en
bestaande landelijhe overhead terzaken, Kmar opereert landelijk. Landelijh gelijhe
wijze van opereren kan kostenbesparing opleveren.'

De directeur noemde de overgang van vrijkomend personeel van de Koninklijke
Marechaussee naar de civiele politie'een relatief eenvoudige operatie'. Als nadeel
van deze overgang wees hij erop dat hiermee het potentieel van de Koninklijke
Marechaussee om in buitengewone omstandigheden aan de civiele politie bij-
stand te leveren, 'zoals bedoeld in de motie van Heemskerck-Pillis Duvekot',
aanzienlijk zou afnemen.354 Het is opvallend dat een overgang van marechaus-
sees naar de civiele politie eenvoudig werd genoemd. Ook de verwijzing naar
de motie Van Heemskerck valt op. Met inkrimping van de Koninklijke Mare-
chaussee zou haar landelijk bijstandspotentieel uiteraard afnemen, maar met de
overgang van marechaussees naar de civiele politie zou wel minder bijstand van
haar nodig zijn. De civiele politie zou dan immers zelf meer capaciteit hebben.

Op 31 oktober 1990 keerde het hoofd van de Afdeling Beleid en Instrument-
ontwikkeling van het ministerie van Defensie zich tegen de nieuwe taak. Hij
schreef het niet goed verdedigbaar te vinden 'om taken op te nemen of uit te
breiden, welke niet tot de eigenlijke taken van Defensie behoren'. Het hoofd
gaf aan dat dit strijdig was met het efficientiestreven van de regering. Volgens
hem waren ook de argumenten die de voorstanders van een taakoverdracht aan-
droegen niet valide. In de notitie staRt:

353  Archief BZK, GRS 1990504290, directie OO&1< doos 364
354 Archief Koninklijke Marechaussee, 29 oktober 1990, JZN90/0825/WIR
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'Voorts heeft zo'n verdediging in deze meer hans van slagen indien dit de acceptatie-
graad van de Kiijgsmacht ten goede komt ofgelet op de omvang en kwaliteit van de

oorlogstaak een bepaald bestand (los van de taak) in vredestijd striht noodzakelijk
is. Van dit laatste is mij vooralsnog niets gebleken.'

Het hoofd stelde vervolgens voor om het personeelsoverschot van de Konink-
lijke Marechaussee in te laten stromen bij het Korps Rijkspolitie. Hij schreef:

'Hierdoor wordt het overcapaciteitsprobleem dezerzijds en ondercapaciteits-
probleem anderzijds opgelost, zonder dat voor ingewikkelde bestuurlijke con-
structies behoeft te worden gehozen. Ook uit overwegingen van zuiverheid in
definanciele sfeer (begroting) verdient dit aanbeveling.'

Op 7 november 1990 reageerde de directeur juridische zaken in een brief aan
zijn secretaris-generaal. Hij noemde vele argumenten om de Koninklijke Mare-
chaussee niet te laten inkrimpen, maar om haar nieuwe taken te geven. Hij stelde
dat vredestaken kernactiviteit van het korps waren en dat ze wel de 'acceptatie-
grond' van de krijgsmacht ten goede kwamen. Verder stelde hij dat het korps
ook in oorlogstijd'politiezorg op plaatsen welke ingevolge de Wet op de bescher-
ming van staatsgeheimen als verboden plaatsen zijn aangemerkt' zou uitvoeren
en dus in vredestijd voldoende personeel moest hebben. Hij voegde daaraan toe
dat de Schiphol-taak van militair belang was, omdat Schiphol 'een niet geringe
schakel in het kader van de reinforcement van Europa' was. Het korps zou geen
overschot aan personeel hebben, maar'veeleer personele tekorten'. Zij zou groot
genoeg moeten blijven om de brugfunctie tussen civiele politie en krijgsmacht te
vervullen. Er diende genoeg capaciteit te blijven voor'specialistische opdrachten
c.q. die vormen van bijstand die aan de bovenzijde van het geweldspectrum
zich voordoen.' Door de voorgenomen regionalisatie van de civiele politie zou
volgens de directeur 'de roep om een nationaal en landelijk opererende dienst
in geval van calamiteiten zeer wel groter zou kunnen worden'. 355

Deze opsomming is in meer dan ten aspect opmerkelijk. De'acceptatiegrond'
voor de krijgsmacht en het belang van Schiphol voor'reinforcement van Europa'
werden weinig gebruikt. Tegen beide zijn meerdere argumenten in te brengen.
Zo is het maar de vraag in hoeverre de binnenlandse veiligheidstaken van de
krijgsmacht haar daadwerkelijk meer maatschappelijke acceptatie of waarde-
ring zouden opleveren. Meer specifiek kan men zich afvragen welke delen van
politiek en bevolking voor dan wel tegen deze taak zijn, want de bijdrage van

de krijgsmacht is altijd, tot op zekere hoogte, omstreden geweest (zie paragraaf
1.1).  En  in de kwestie Schiphol kan worden gesteld  dat bij oorlog(sdreiging)
ongetwijfeld vele, vooral Amerikaanse, militairen via de luchthaven in Europa
zouden aankomen. Hun begeleiding en beveiliging was al een activiteit van de
Koninklijke Marechaussee in het kader van de politietaak voor de krijgsmacht

355  Archief Koninklijke Marechaussee, 7 november 1990, JZN90/0846/WR
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(en bijvoorbeeld ook van de Nationale Reserve met haar host nation taak). Ver-
vulling van deze politietaak op Schiphol maakte het voor de Koninklijke Mare-
chaussee ongetwijfeld eenvoudiger snel begeleiding en beveiliging voor deze
arriverende militairen in te stellen, maar aangenomen mag worden dat zij ook
zonder deze taak op de luchthaven daartoe goed in staat zou zijn. Ook tegen

het argument dat voor de beveiliging van defensieterreinen in oorlogstijd, al in
vredestijd genoeg marechaussees moeten zijn, valt het nodige in te brengen. Zo
wordt voorbijgegaan aan het feit dat de Koninklijke Marechaussee reservisten
had om bij oorlogs(dreiging) te mobiliseren. Of, tot slot, de regionalisatie van
de civiele politie tot een grotere vraag naar nationaal bijstandspotentieel zou
leiden, is ook maar de vraag. De capaciteit van de civiele politie zou er niet door
veranderen. Wat dat betreft zou de behoefte aan militaire bijstand, inclusief de
Koninklijke Marechaussee, niet veranderen.

7.1.6   Een briefwisseling tussen ministers

Zoals de directeur-generaal openbare orde en veiligheid haar had gesuggereerd
en eerder min of meer met Defensie was afgesproken schreef Minister Dales van
Binnenlandse Zaken aan haar beide collega's van Justitie en Defensie een brief
met het verzoek hun standpunt over Schiphol en vreemdelingentoezicht op
papier te zetten (een afschrift van deze brief ging naar de minister-president).

Op 24 december 1990 kwam de eerste schriftelijke uiteenzetting, die van
minister Hirsch Ballin van Justitie. Twee pagina's lang werd op de mogelijke
inzet van de Koninklijke Marechaussee voor vreemdelingentoezicht ingegaan,
waarvan de minister om verschillende redenen een voorstander was. Pas in de
laatste alinea schreef de minister over de kwestie Schiphol:

'Omdat de beveiliging van de burgerluchtvaart tegen terroristische acties een regu-
liere politietaah is, menen wij dat deze taak ook in de tockomst door de regulie,e

,336
politie, namelijh door de Dienst Luchtvaart, moet worden uitgeoefend

Justitie hield dus voet bij stuk.
Op 8 januari 1991 schreef minister Ter Beek van Defensie een brief aan zijn

collega Dales van Binnenlandse Zaken. Daarin nam hij de standpunten in die
hij eerder tegenover Justitie gebruikte. Inzet van marechaussees voor binnen-
lands vreemdelingentoezicht vond de minister 'geen goede oplossing.' Hij gaf
als onderbouwing voor dit standpunt:

'ik acht verdergaande bemoeienis van een militair politie apparaat bij binnenlands

vreemdelingentoezicht politiek weinig aantrekkelijk; de constructie van perma-
nente detachering van 200 marechaussees bij de civiele politie is bestuurlijk en qua
doelmatigheid geen goede zaah.'

356 Archief Koninklijke Marechaussee, 24 december 1990, 91000195.
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Ter Beek stelde voor de Koninklijke Marechaussee wel de 'algemene politie- en
beveiligingstaak' op Schiphol van het Korps Rijkspolitie over te laten nemen.
Waarom dit voor een militair politieapparaat politiek aantrekkelijker zou zijn,
gaf hij niet aan. De bestuurlijke nadelen en de mindere doelmatigheid van
detachering bij de civiele politie vond hij blijkbaar niet onoverkomelijk, want
later zou hij deze taak toch omarmen. Hij vervolgde zijn brief met enkele voor-
delen van een taakoverdracht op Schiphol:

'a) aanmerkelijke vereenvoudiging van de politie-organisatie op Schiphol; b) doel-
matigheidsvergroting door complementaire uitoe»ing vangrensbewaking en poli-
tiezorg (...) 0 op de begroting vanJustitie worden middelen vrijgemaakt voor inzet
voor eigen kerntaken; tevens kan de belastende detachering van Rijkspolitiemensen

uit de provincie worden betindigd, d) ten grote en goed toegeruste Kmar-brigade

Schiphol, gelegerd in het hart van de Randstad, vormt een onmiddellijk inzetbaar
bilstandspotentieel in bijzondere situaties ,357

Opvallend is dat Ter Beek wees op het voordeel van taakoverdracht voor de
begroting van Justitie en dat werd geimpliceerd dat de politietaak op Schiphol
niet tot haar kerntaak behoorde. De a- en b-argumenten pleitten uiteraard op
zichzelf niet Voor taakoverdracht aan de Koninklijke Marechaussee, maar voor
ten politiedienst die alle taken op Schiphol zou gaan uitvoeren. Wat verder
opvalt, is dat in deze fase nog niet werd gesproken over de andere burgerlucht-
vaartterreinen, waartoe de nieuwe taak van de Koninklijke Marechaussee zich
later wel zou uitstrekken. Tot slot het argument van legering in het'hart van de
Randstad': niet alleen werd het nergens anders genoemd, ook gaf Ter Beek niet
aan of de nieuwe taken van de Koninklijke Marechaussee bijstand net zo een-
voudig zouden toelaten als de oude taken.

Binnen Defensie werd over-igens over nog meer nieuwe taken voor de
Koninklijke Marechaussee nagedacht. Op 21 januari 1991 schreef de directeur
juridische zaken aan zijn minister dat voor de 'integrale politiezorg op Schiphol'
tweehonderd man nodig zou zijn. Verder noemde hij vreemdelingentoezicht,
administratieve intake asielzoekers, niet-afschaffen semi-permanente bijstand
Amsterdam, uitbreiding semi-permanente bijstand in verband met diplomaten,
overname grensbewakingstaak van de rivierpolitie in Rotterdam, en vergroting
van de bijdrage van de Koninklijke Marechaussee aan de kustwacht. Voor deze
taken dacht hij aan 505 man, met de bijstand voor bescherming van diplomaten
en de kustwacht als pro memorieposten.

,358

Op 6 februari 1991 stuurde minister Dales van Binnenlandse Zaken haarbrief
aan haar collega's vanJustitie en Defensie. Ze nam geen verrassende standpunten
in: de Koninklijke Marechaussee zou op Schiphol de hele politietaak moeten
krijgen. Het korps had hiervoor de kennis, ervaring en uitrusting. Het zou 'een

357  Archief BZK, GRS 1990504213, zaak 90/165, directie 0062* doos 340.
358 Archief Koninklijke Marechaussee, 21 januari 1991, JZME91/0052/WR
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partiele oplossing zijn voor de problematiek van de kosten voor de beveiliging
van de luchthaven'. De efficientie zou worden vergroot door ten dienst zowel
de grenscontrole als de gehele politietaak ter plekke te laten uitvoeren. Het
zou bestuurlijk 'een aanmerkelijke vereenvoudiging' opleveren. Ook pleitte de
minister voor toewijzing van het vreemdelingentoezicht aan het korps.

359

Met deze laatste brie f waren de standpunten van de drie ministers duidelijk,
maar ze hadden geen overeenstemming bereikt. Maanden waren voorbijgegaan,
zonder dat een oplossing werd gevonden. De efficientiewinst waar de regering in
de voorafgaande zomer naar had gestreefd, was op dit terrein nog niet bereikt.

7.1.7    Een ministerraad en een misverstand

De kwestie Schiphol werd in 1991 twee keer in de ministerraad besproken. De
eerste keer aan de hand van een stuk van minister Ter Beek van Defensie. Een
duidelijke en definitieve oplossing bracht de bijeenkomst echter niet. Er ont-
stond een ruzie tussen ambtenaren van Justitie en Defensie over wat de minis-
terraad precies had besloten. De ruzie staat onder betrokkenen bekend als 'het
kopje koffie van Sunter', de toenmalige commandant van de Koninklijke Mare-
chaussee. De ambtenaren van Defensie meenden dat door de ministerraad was
besloten de hele politietaak over te dragen, terwijl hun collega's vanJustitie dach-
ten dat het korps bijstand zou blijven leveren aan hun korps: de rijkspolitie.

Op 21 maart 1991 schreef minister Ter Beek van Defensie aan de minister-
raad. Hij herhaalde zijn voorstel: de Koninklijke Marechaussee kreeg wel de hele

politietaak op Schiphol, maar geen vreemdelingentoezicht. Hij noemde weder-
om als voordelen de efficientiewinst en het terugbrengen van het aantal politie-
diensten op Schiphol. In de brief staat voor het eerst een duidelijke omschrijving
van de taak: 'politiezorg en beveiliging binnen het luchthavengebouw en op
het luchtvaartterrein'.360 Anno 2006 verzorgt het korps deze taken ook op het
industrieterrein en de wegen rondom het luchthavengebouw, alsook de andere

burgerluchthavens.
Op 25 maart 1991 schreef Hirsch Ballin aan Ter Beek 'om schriftelijk te

bevestigen' hoe hij stond tegenover de voorstellen die zijn collega in de minister-
raad had besproken:

Jouw voorstel, de als gevolg van de Schengen-akhoorden bij de KMar vrijkomende
capaciteit voor de bewaking van Schiphol in te zetten, en de aldus bij de Rijkspolitie

beschihbaar homende capaciteit voor het vreemdelingentoezicht te bestemmen, heb
ik - met dank voor ]€ inspanningen in deze - onder voonvaarden aanvaard (zoals
ih het in de Ministerraad zei, niet uitgesloten), namelijk:Justitie houdt zeggenschap

over de politietaken op Schiphol.'

359  Archief BZK, GRS 1990504290, directie OOSTV, doos 364
360 CAD/MvD, archie f DJZ, dossier C91/266/9708
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Hirsch Ballin stelde voor dit voorstel door ambtenaren te laten uitwerken.361 Justi-
tie streefde er dus naar dat de Koninklijke Marechaussee (structureel) bijstand zou
gaan leveren, terwijl de rijkspolitie de formele taak zou houden. Dit was duidelijk
niet wat Ter Beek in zijn brief van 21 maart aan de regering had voorgesteld.

Het misverstand kwam enige dagen later aan het licht. De directeur juridi-
sche zaken schreef op 28 maart 1991 aan Ter Beek, dat de directeur-generaal
politie en vreemdelingenzaken van Justitie had gezegd dat Hirsch Ballin 'steeds
begrepen zou hebben dat het alleen om overname door de KMar van de bevei-
ligingstaak op Schiphol ging en niet om de politietaak'. Hij schreef dat zowel de
commandant van de Koninklijke Marechaussee als hijzelf dit 'niet geaccepteerd'
hadden, omdat in eerder ambtelijk overleg met de directeur-generaal en in de
brief van Ter Beek aan de ministerraad heel duidelijk over de hele politietaak was
gesproken. Volgens hem had de raad van 21 maart ook over alle politiezorg op
Schiphol gesproken. De directeur adviseerde zijn minister'ernstig' te protesteren
tegen deze gang van zaken. Hij melde bovendien dat de media lucht hadden
gekregen van de beslissing over Schiphol en het vreemdelingentoezicht. Hij
voegde hieraan toe te verwachten dat 'in het weekend hierover iets naar buiten
zal komen. Reden om een beslissing uit te voeren'.362

Waar het misverstand was ontstaan, valt uit de archieven niet te achterhalen.
Het zou kunnen dat minister Hirsch Ballin van Justitie inderdaad de uitkomst
van de ministerraad verkeerd had begrepen. Of had minister van Defensie Ter
Beek dit gedaan? Mogelijk waren de ambtenaren vanJustitie het voor de bewuste
ministerraad wel met hun collega's van Defensie eens geworden, maar hadden
zij dit niet aan hun minister gemeld of hem de inhoud ervan niet precies genoeg
uitgelegd. Misschien had de minister hen niet of niet duidelijk genoeg aange-
geven dat hij het hiermee oneens was of werd zijn afwijzing niet aan Defensie
gemeld. Of was de uitkomst van de ministerraad onduidelijk en werd dit door
de ambtenaren van Justitie of Defensie in hun eigen voordeel uitgelegd?

Kort hierop overlegden Ter Beek en Hirsch Ballin. Uit een fragment uit een
brief lijkt het alsof ze overeenstemming bereikten door de definitie aan te pas-
sen van de door de regering aan de Koninklijke Marechaussee gegeven taak. De
directeur juridische zaken schreef op 11 april aan Ter Beek:

'In het overleg van U met de minister van Justine (. ..) is het volgende algesproken:

C . .) deze beveiligingstaah omvat mede het go*one politiewerk'
363

Deze passage doet vermoeden dat in de ministerraad over de 'beveiligingstaak'
aan het korps werd gegeven en dat de ministers hun meningsverschil bijlegden
door hieronder ook de gewone politiezorg te rekenen. Helaas kan dit niet uit de
archieven worden achterhaald.

361 CAD/MvD, archief MvD, dossier D86/259.
362 Archief Koninklijke Marechaussee, AOB, doos 47
363 CAD/MvD, archief DJZ, dossier C91/266/9708.
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Hiermee was de relatie tussen de twee ministers wel weer genormaliseerd, maar
het conflict ging op ambtelijk niveau door. Dit doet vermoeden dat voor de
bewuste ministerraad tuSSen de ambtenaren van de beide ministeries geen over-
eenstemming was bereikt.

Op 23 april 1991 schreef de directeur-generaal politie en criminaliteits-
bestrijding van Justitie aan de directeur juridische zaken van Defensie om zijn
'(ambtelijk) voorstel van heden schriftelijk te bevestigen'. Hij stelde een nieuwe
variant voor, dat hield in dat de Koninklijke Marechaussee 'in een permanent
samenwerkingsverband' met het Korps Rijkspolitie de bewaking, beveiliging en
basispolitiezorg op Schiphol, 'zoals verkeersregeling, ordehandhaving en behan-
deling van bedrij fsongelukken' zou gaan uitvoeren. De Koninklijke Marechaussee
zou dan wel vallen onder de 'eenhoofdige politieleiding met als chef een functio-
naris' van het Korps Rijkspolitie. De directeur-generaal erkende dat om efficientie-
redenen beter was alle taken in een organisatie onder te brengen. Maar dat dit
de Koninklijke Marechaussee moest zijn leek hem 'onverdedigbaar' vanuit 'het
uitgangspunt van ten Nederlandse (burgerlijke) politie'. Hij stelde het compro-
mis voor, omdat 'de RP moeite heeft met de personeelsvoorziening'. Als tweede,
wenselijke optie noemde hij het alleen overdragen van de bewakingstaak aan de
Koninklijke Marechaussee. Het korps zou dit onder eigen commando mogen
uitvoeren.364 Wat de directeur-generaal als 'samenwerkingsverband' voorstelde,
kwam, door de onderschikking aan het Korps Rijkspolitie, eigenlijk neer op bij-
stand. In de tweede optie zou de hulp die de Koninklijke Marechaussee al jaren
verleende aan de rijkspolitie worden omgezet in een permanente en eigen taak.

7.1.8   De hele politietaah naar de Koninklijke Marechaussee

De onderhandelingen werden hierna op het niveau secretarissen-generaal voort-
gezet. Op 7 mei 1991 hadden ze een gesprek. Ze kwamen tot de conclusie dat
de Koninklijke Marechaussee geen taken onder bevel van het Korps Rijkspolitie
zou gaan uitvoeren, dat het uitsluitend overnemen van beveiligingstaken geen
goede oplossing was en dat opsplitsing van taken over organisaties bestuurlijk
gezien minder wenselijk was. Tot zover dus niet veel nieuws: Defensie voelde
niets voor het compromisvoorstel van Justitie. Wat in de conclusies van het
gesprek wel opvalt is dat:

'verder onderzocht zal worden of als de KMar de volledige politiezorg krijgt een

civiele politiedienst bij opsporing van zware, internationaal vertahte misdrijven
een  rol kan  hrijgen'

De secretaris-generaal van Justitie zou de uitkomst bespreken met zijn minis-
ter.365 Dat was ongetwijfeld nodig, want de enige overgebleven optie was in lijn

364 Archief ministerie van Justitie, A91/3160/138586.
365 Archief Koninklijke Marechaussee, niet genummerd document van 30 augustus 1991
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met wat Defensie wel en zijn eigen ondergeschikten en minister niet wilden. In
het voorstel van de secretarissen-generaal zou op Schiphol alleen de bestrijding
van zware criminaliteit niet naar de Koninklijke Marechaussee overgaan.

Ter Beek schreef op 22 mei 1991 een brief aan zijn collega Hirsch Ballin. Hij
stelde voor om de Koninklijke Marechaussee alleen de beveiligingstaak te geven
en te laten bijdragen aan de algemene politietaak. Hij omschreef dit zo:

'op basis van het besluit van de Ministerraad zal de Koninklijke marechaussee
(. ..) worden belast met de beveiligingstaak en (mede) worden ingezet ter uitvoe-

ring  van de basispolitiezorg.   (...  Er  MdW)  zal  door  het  op  Schiphol  aanwezige
KMAR-personeel in samenwerking met de Rijkspolitte worden bijgedragen aan de
basispolitiezorg op Schiphol.

,366

Helaas staat niet aangegeven wat in de tweede ministerraad precies was besloten,
maar in ieder geval wel dat de Koninklijke Marechaussee de beveiligingstaak van
het Korps Rijkspolitie kreeg. Blijkbaar was de raad minder duidelijk geweest
over de algemene politietaak op de luchthaven. De uitkomst ging ook minder ver
dan wat de secretarissen-generaal overeen waren gekomen. Was Hirsch Ballin
daarvan teruggekomen?

In deze periode vond een incident plaats dat de gemoederen aan Defensie-

zijde nogal verhitte. AmbtelijkJustitie verspreidde een'non-paper' onder Kamer-
leden, waarin haar voorstel stond om de Koninklijke Marechaussee voor de hele
politietaak op Schiphol in te zetten onder het gezag van het Korps Rijkspolitie.
De directeur juridische zaken reageerde verontwaardigd in een nota aan zijn
minister, Ter Beek. De directeur gaf bovendien zijn inschatting van hun onder-
handelingspositie:

'Aangezien ook het regiohorps en het lokale bestuur de voorkeur geeft aan de Kmar
,367voor de "air-side" van Schiphol, lijkt de positie van Defensie redelijk stevig

Dat dit inderdaad zo was, bleek een maand later. Op 5 juni 1991 schreef de secre-
tails-generaal van Defensie aan zijn minister dat hij met de secretaris-generaal
van Justitie een akkoord had bereikt:

'Minister Hirsch Ballin heeft deze taahovername politiek gehoppeld aan een tege-
moet homende houding van Defensie op het punt van bijstand bij de asielzoekers-
problematiek.  C.   .) Voor Schiphol (+ kleinere internationale luchthavens) staan wij
em radicale oplossing voor: alle veiligheids- en politietaken worden overgedragen
aan  de KMar en uitgevoerd onder verantwoording van Minister van Justitie'. 368

366 CAD/MvD, archief DJZ, dossier C91/266/9708.
367 CAD/MvD, archief DJZ, dossier C91/266/9708.
368 CAD/MvD, archief DJZ. dossier C91/266/2413.
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In een nota van 17 juni 1991 beschreef de secretaris-generaal van Defensie nog-
maals de inhoud van het akkoord. Alleen de overgang van enkele ondersteu-
nende diensten zou nog onderzocht moeten worden. 369

Twee zaken zijn opvallend. In deze notitie worden voor het eerst de andere
luchthavens genoemd. Het is onduidelijk wie dit naar voren bracht: Defensie
of Justitie. Hadden de onderhandelaars ze al  die  tijd wel in gedachten?  Hoe-
wel het Korps Rijkspolitie ook daar de politietaken uitvoerde, kan het niet als
automatisme worden gezien om met de overdracht op Schiphol ook de andere
vliegvelden aan de Koninklijke Marechaussee te geven. Uit de archieven blijkt
echter niet dat hier tussen de departementen verder over werd onderhandeld.
Tot slot, Hirsch Ballin ginguiteindelijk toch akkoord met een overdracht van alle
taken op Schiphol, onder de voorwaarde dat het korps ook zou worden ingezet
voor vreemdelingentoezicht. Een voor Defensie prachtig resultaat, maar waarom
ging Justitie nu wel overstag?

7.2 Een langdurig en intensief debat in het parlement
Bieden de parlementaire stukken over deze kwestie andere of meer inzichten
over de besluitvorming inzake de politietaken op Schiphol? Wat werd gezegd
over de dreigende inkrimping van de Koninklijke Marechaussee? Hoe keken de
parlementariers aan tegen het Korps Rijkspolitie en haar taak op Schiphol? Hoe
stond het parlement tegenover taakoverdracht aan een militaire organisatie als
de Koninklijke Marechaussee? Welke relatie werd gelegd tussen 'Schiphol' en
het vreemdelingentoezicht?

Het parlement speelde in de besluitvorming over 'Schiphol' een grotere rol
dan in de andere hier onderzochte gevallen waarin de krijgsmacht een extra bin-
nenlandse veiligheidstaak kreeg. Zij keurde achteraf de plannen van de regering
voor de taakoverdracht op Schiphol goed, hoewel daartegen ook zeker oppositie
was. Voordat de regering een beslissing nam, gaf de Kamer duidelijk aan dat zij
de Koninklijke Marechaussee niet wilde laten krimpen. Daarmee legde zij in feite
de basis voor haar inzet op Schiphol en voor het MTV (zie hoofdstuk acht). In
combinatie met de indruk dat het Korps Rijkspolitie problemen had met de uit-
voering van haar Schiphol-taak, vormden dit de basisingredienten voor de parle-
mentaire besluitvorming. Desondanks werd lang en intensief gedebatteerd. Het
Christen Democratisch Appel (CDA) was vanaf het begin voor een overdracht
van de politietaak aan de Koninklijke Marechaussee. De Democraten'66 (D'66)
en GroenLinks waren gedurende de hele besluitvorming principiele tegenstan-
ders van de inzet van een militaire organisatie in een civiele context als Schiphol.
De steun van de Partij van de Arbeid (PvdA) en de Volkspartij voor Vrijheid en
Democratie (WD) was lang onzeker. De PvdA ging als eerste akkoord. De WD
plaatste tot aan de finale besluitvorming in de Eerste Kamer kritische kantteke-
ningen.

369 CAD/MvD, archief DJZ, dossier C91/266/2413.
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Hoewel een nieuwe taak voor de Koninklijke Marechaussee dus in de kaarten

zat, verliep de besluitvorming niet zonder slag of stoot. Met voldoende steun
van de regeringsfracties CDA en PvdA, maar een kritische houding van de V\/D,
zette de regering haar voorstel door. Na jarenlange debatten in de Tweede Kamer,
uitmondend in het voorstel om de Politiewet zo aan te passen dat de Koninklijke
Marechaussee formeel de politietaak op Schiphol werd gegeven, ging de Eerste
Kamer vlot akkoord.

7.2.1 De Koninklijke Marechaussee mag niet krimpen

De politietaak op Schiphol en de dreigende inkrimping van de Koninklijke
Marechaussee waren onderwerpen die in het parlement al jaren voor de defini-
tieve toewijzing van de taak werden besproken. Verschillende moties maak-
ten duidelijk dat het parlement wilde dat de Koninklijke Marechaussee nieuwe
taken kreeg. Ook maakte zij zich al langer zorgen over de uitvoering van de
politietaak op Schiphol door het Korps Rijkspolitie. Deze twee kwesties werden

aanvankelijk echter niet gekoppeld.
De Tweede-Kamerleden Jacobse en Hermans (WD) stelden op 22 september

1983 de vraag of de politiezorg op Schiphol wel doelmatig was georganiseerd:

'Is hetwaardat op de nationale luchthaven Schiphol politiele taken worden uitgeoefend

door een groot aantal uiteenlopende organisaties, zowel rijkspolitie, gemeentepolitie,

spoonvegpolitie, luchthavenpolitie, KLM-bedrilfspolitie, douane en een particulie-
re beveiligingsdienst? Is het waar dat zich regelmatig coordinatie- en competentie-
problemen voordoen bij hetfunctioneren van deze organisaties? Well:e maatregeien
zouden hunnen worden getroffen om tot vergroting van de doelmatigheid en beheer-

sing van de hosten van het politiefunctioneren op de luchthaven te homeni

In zijn antwoord van 7 november 1983 wees minister Korthals Altes van Justitie
mede namens zijn collega van Binnenlandse Zaken erop dat de gemeentepolitie
niet op Schiphol actief was. De Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie
voerde er de politietaken uit, net als de particuliere beveiligingsdiensten van de
spoorwegen en de luchthaven. Een derde particuliere organisatie controleerde
vertrekkende passagiers. De drie bedrijven werkten onder leiding van de rijks-
politie. De douane had 'uiteraard haar eigen taken'. De Koninklijke Marechaus-
see ook (de grensbewaking en veelvuldige bijstand voor de beveiliging van de
burgerluchtvaart), maar werd door de minister niet genoemd. Hij schreef dat
hem niet bekend was dat er zich 'regelmatig coordinatie- en competentieproble-
men' voordeden, maar gaf wel toe dat verbeteringen mogelijk waren:

'Wellicht kaneen verdergaandesamenwerking c.q. samenvoeging vanop deluchthaven
Schiphol werkzame diensten -met inachtneming van de verschillen in taah en bevoegd-

'370
heden - kostenbesparend werken. fk ben bercid dit nader te onderzoeken

370 Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, Aanhangsel, nr. 154.
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Al op 18 december 1985 werd de motie Van Heemskerck Pillis-Duvekot c.s.
ingediend, waarin werd gesteld dat 'een sterkte-reductie bij de Koninklijke
Marechaussee mede een rechtstreekse ongewenste verzwakking impliceert van
het nationale bijstandspotentieel aan de reguliere politie'. De motie 'verzoekt de
regering, van het voornemen tot vermindering van de sterkte van de Koninklijke
Marechaussee af te zien'.371 Op  10 juni 1991 werd de motie 'KoffemanNos' aan-
genomen. Deze'verzoekt de regering af te zien van het nu reeds vastleggen van de
omvang en de tijdsfasering van mogelijke reducties op het personeelsbestand van
de Koninklijke Marechaussee, en deze afhankelijk te maken van de nadere vast-
stelling van de taken van de Marechaussee'.372 Deze motie deed de parlementaire
druk toenemen om de Koninklijke Marechaussee in omvang gelijk te houden.

In de latere onderhandelingen over de Schiphol-taak (en het vreemdelin-
gentoezicht) werd vaak naar deze moties verwezen, Het was het argument voor
Defensie en de Koninklijke Marechaussee om de dreigende bezuinigingen aan
het korps voorbij te laten gaan. Dit kon, gezien de inkrimping van de politie-
dienst voor Defensie en het wegvallen van controles aan de oostgrens, alleen
door de Koninklijke Marechaussee nieuwe taken te geven.

7.2.2   CDA en PvdA zijn voor

Vij fjaar voor de feitelijk overdacht stelde de CDA-fractie voor om de Koninklijke
Marechaussee de taken van de rijkspolitie op Schiphol te laten overnemen. De
PvdA-fractie sloot zich hierbij aan.

Op 7 maart 1988 werd in de Vaste Kamercommissie voorjustitie voor het eerst

gesproken over de mogelijke Schiphol-taak van de Koninklijke Marechaussee.
De heer Gualtherie van Weezel (CDA) stelde dat het voor zijn fractie nog steeds
onduidelijk was waarom minister Korthals Altes van Justitie zo 'hardnekkig' bleef
vasthouden aan de aanwezigheid van de rijkspolitie op Schiphol. Hij zei:

'Niet alleen valt het de rijkspolitie steeds zwaarder voor de beveiliging van Schiphol
de geschikk personen te vinden, maar er moet tevens worden geconstateerd dat de
marechaussee voor deze specifiehe taak veel beter isgeequipeerd. De marechaussee
is mobiel, flexibel, gemotiveerd en getraind voor die taah. Geen organisatie is beter
geschiht dan de marechaussee om eventuele terroristische acties het hoofd te bieden

De politiebonden willen het, het CDA wil het en de marechausseewil het. Bovendien
homen paspoortcontrole en beveiliging dan in ten hand. Met andere woorden; een
verdere uitbreiding van de marechaussee ten hoste van de rijkspolitie op Schiphol

lijht slechts een kwestie van tijd.'

En een kwestie van tijd werd het inderdaad: het zou nog vij fjaar duren voordat
de Koninklijke Marechaussee de taak daadwerkelijk kreeg toebedeeld. Als argu-
menten voor deze taakoverheveling gaf Van Weezel de slechte organisatorische

371 Tweede 1<amer, vergaderjaar 1985-1986, 19.200 hoofdstuk X, nr. 32
372 Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21.991, nr. 13.
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staat van het Korps Rijkspolitie en de betere toerusting van de Koninklijke Mare-
chaussee. De taakoverdracht had in deze fase echter nog te weinig draagvlak in
de Kamer.

Minister Korthals Altes van justitie daagde Van Weezel uit enige praktijk-
voorbeelden te geven 'waaruit is gebleken dat de marechaussee die taak beter

kan verrichten dan de politie'. Van Weezel wees op de algemene opleiding en de
militaire achtergrond van de Koninklijke Marechaussee:

'waarbil men vanaf het begin wordt getraind op activitetten die de oorlogssitu-
atie kunnen benaderen. Tot dusverre moeten de rijkspolitieambtenaren specifiek
getraind worden voor de taak die zij op Schiphol hebben. Het is voor de marechaus-

see, los bezien van de mobiliteit, veel gemakkelijker om uit een groot reservoir de

personen naar von:n te schuiven die voor die taak geschikt zijn.'

Ook hier gebruikte Van Weezel dus het argument dat de Koninklijke Marechaus-
see beter uitgerust en opgeleid was. De heer Dijkstal (WD) was het met Van
Weezel oneens, maar liet wel ruimte voor verder overleg:

'Grensbewaking is een taah van de Koninklijke Marechaussee; politiewerk is een taak
van de politie.  Ik denk dat wij dit ook op Schiphol in stand moeten houden. Ik geef toe

dat er een tussengebied is en dat wij met elkaar van gedachten hunnen wisselen over

de vraag door wie het beste het werk in dat gebied kan worden uitgevoerd.'

Minister Korthals Altes van Justine was tegen de overname van de taken van het

Korps Rijkspolitie op Schiphol door de Koninklijke Marechaussee. Hij stelde
dat geen strikte scheiding kon worden aangebracht tussen criminaliteits- en
terreurbestrijding. Bovendien kon de bestrijding van terrorlisme op Schiphol
niet worden gescheiden van de bestrijding van terrorisme elders in het land. De
minister gaf nog twee argumenten tegen een taakoverdracht. Hij zei:

'Als wij daar een tweede of derde soort politie gaan introduceren, met alle proble-

men van bevoegdheden. gezagsstructuur en dergelijke dieje dan brijgt, dan voorzie
ik grote moeilljkheden.  (...) Het moge zo zijn  (...) dat de animo voor de taken op

Schiphol misschien bij een aantal mensen niet groot is, maar het kan natuurlijk
nooft een reden zijn om het maar aan anderen over te laten, anderen die qua
disciplinaire structuur minder bereid zijn om hun gebrek aan animo duidelijk te

kennen te geven.'

Tijdens het mondelinge overleg van de Vaste Kamercommissies voor Justitie,
voor Defensie en voor de Politie van 21 november 1988 pleitte de heer Gualtherie
van Weezel er opnieuw voor om de Koninklijke Marechaussee op Schiphol en
de andere vliegvelden ook met de bewaking te belasten:
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'Door controle en bewaking in ten hand te brengen is het tevens mogelijkflexibel uit
een minder groot bestand aan mensen te putten. Bovendien pleit depolitie zelf voor
overname van de taken van de karabijnbrigade op Schiphol door de Marechaussee. '
De minister vanjustitie stelde echter dat'het niet mogelijk is de karabijnbrigade van
de rijhspolitie door de marechaussee te vervangen, omdat krachtens artikel 28 van
de Politiewet de civiele politie zich met de terreurbestrijding bezighoudt. Volgens
de minister dient dit ook zo te blijven. De Koninklijke marechaussee han hoogstens
bijstand verlenen.'

Hierna bleken meer fracties voorstander te zijn van taakoverdracht. Op 12
december  1988 werd in de Vaste Kamercommissie voor de Politie door de heer
Stoffelen (PvdA) gesproken van de'eindeloze, wanhopige en vruchteloze pogin-
gen' om de zogenaamde uniformdienst van het Korps Rijkspolitie aldaar op
sterkte te krijgen. 'De taken van zo'n dienst kunnen veel beter door de Konink-
lijke Marechaussee op Schiphol verricht worden' De heer Van der Heijden
(CDA) meende dat binnen het Korps Rijkspolitie steeds meer 'gemor' was over
het moeten leveren van mensen voor Schiphol. Zou het Korps Rijkspolitie deze
taak aan de Koninklijke Marechaussee geven, dan zouden de hieraan verbonden
formatieplaatsen weer elders kunnen worden gebruikt; 'dan bewijst de Rijks-
politie zichzelf daarmee een dienst'. Dreigend zei hij dat 'het tijd wordt voor
uiterst creatieve en onorthodoxe oplossingen'

PvdA en CDA waren al in 1988 voorstander van taakoverdracht aan de
Koninklijke Marechaussee. Binnen en tussen de ministeries zou de discussie
hierover echter pas vanaf 1989 echt worden gevoerd, vooral omdat Justitie
bezwaren had. In het parlement stelde minister van Justitie Korthals Altes: 'ik
geloof dat het onjuist is om nu een bepaalde politietaak niet langer door de
reguliere politie te laten vervullen, maar door de Koninklijke Marechaussee.' Hij
doelde daarmee op terreurbestrijding in de vorm van de beveiliging van de bur-
gerluchtvaart op Schiphol. Overigens, ook de heer Schutte (GPV) was kritisch:

'ik ben ook niet zo gelukkig met de hernieuwde discussie over de rol van de Konink-
lijke marechaussee.  C..) Als de taken van de politie onvoldoende hunnen worden

verricht, moet er bij de politie wat gebeuren, niet bij de marechaussee. Hooguit
kunnen binnen de bestaande structuren tijdelijke specifieke maatregelen worden
getroffen, zoals bijstandsverlening en omscholing.'

In de vergadering van de Vaste Kamercommissie voorde Politie van 25 juni 1990
stelde de heer Van der Heijden (CDA) wederom dat de bewakings- en beveili-
gingtaken op Schiphol naar de Koninklijke Marechaussee moesten, maar niet de
recherchetaken, want de Koninklijke Marechaussee 'is daar natuurlijk minder
op toegespitst'. De WD zou dit standpunt het langst volhouden.

De nieuwe minister van Justitie, Hirsch Ballin, stelde wel dat 'er een samen-
hang is tussen de grensbewaking en de politietaak die daar verder moet worden
vervuld'. Ondanks dat hij grensbewaking als een aparte taak zag, wilde hij 'niet
zeggen dat er niet te praten valt over taakverschuivingen met de marechaussee'.
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Later sloot hij niet uit dat'er op dat punt nog eens naar varianten wordt gekeken.
We moeten het denken niet beeindigen'. 1n de zomer van 1990 werd binnen en
tussen de ministeries al volop over taakoverdracht gediscussieerd. Maar Hirsch
Ballin liet dit in het parlement nauwelijks doorschemeren.

7.2.3   Verzet in de Tweede Kamer

Een jaar later gaf de regering aan voorstander te zijn van een taakoverdracht aan
de Koninklijke Marechaussee. Dit voorstel werd uiteindelijk door de drie grote
partijen gesteund. Dit ging echter niet zonder slag of stoot. Het CDA was al jaren
voorstander. De PvdA leek twijfels te hebben, maar koos uiteindelijk voor een
pragmatische oplossing. De WD (Dijkstal) veranderde van mening en steunde
het voorstel om de Koninklijke Marechaussee de politietaken te geven later als-

nog, maar wilde een uitzondering voor het recherchewerk. D'66 en GroenLinks
waren consequent tegen het voorstel.

Op 4 juli 1991 schreven de minister (Hirsch Ballin) en de staatssecretaris van

Justitie (Kosto), en de ministers van Defensie (Ter Beek) en van Binnenlandse
Zaken (Dales) in een brief aan de Tweede Kamer dat zij tot de volgende conclusie
waren gekomen:

'dat er vanuit oogpunt van elliciency en effectiviteit veel voor te zeggen is dat deze

taken door ten in plaats van door twee afzonderlijke diensten te doen uitvoeren. Dit
zal ook de duidelijkheid naar het publiek ten goede homen. De uitvoering van de

politietaak op Schiphol sluit logisch aan bij de grensbewakingstaah van de Konink-
lijke marechaussee. ,373

De regering had dus al overeenstemming over de taakoverdracht bereikt, waarna
door het parlement nog twee jaar over de kwestie zou worden gesproken.

In het verslag van een schriftelijk overleg met de Vaste Kamercommissies
voor Defensie en voor de Politie van 21 oktober 1991 werden door de regering
nog andere redenen genoemd. Zo wees ze op het terugbrengen van het aantal
diensten op Schiphol, meer duidelijkheid voor burgers en bestuurders, het ver-
minderen van afstemmingsproblemen, een efficienter gebruik van menskracht
en overheidsmiddelen, en besparingen in de overheadsfeer. De militaire status
van de Koninklijke Marechaussee was volgens de regering geen bezwaar, omdat
'de marechaussee van oudsher politietaken vervult'. Op de vraag waarom de

bijstand verlenende marechaussees niet aan de civiele politiekorpsen werden
toegevoegd, werd geantwoord dat dit niet werd gedaan vanwege het 'behoud
van voor de rijksoverheid noodzakelijke expertise'.

374

Op 6 november 1991 werd door de Vaste Kamercommissies voor Defen-
Sie en voor de Politie een mondeling overleg gevoerd met de drie betrokken

373 Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 22.146, nr. 4.
374 Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22.146, nr. 20.
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ministers. De heer Gualtherie van Weezel (CDA) gaf aan dat zijn partij 'immer
geporteerd is geweest voor het overdragen van de taken van de uniformdienst
(Rijkspolitie) op Schiphol aan de Koninklijke Marechaussee'. Daarmee zou het
detacheringsprobleem van het Korps Rijkspolitie worden opgelost. De justitiele
dienst zou niet moeten overgaan, want de Koninklijke Marechaussee had te wei-
nig recherchecapaciteit. De VVD (Dijkstal en Korthals Altes) zou dit laatste punt
overigens veel langer volhouden dan de heer Van Weezel en het CDA. Opmerke-
lijk is de passage waarin Van Weezel zich distantieerde 'van de negatieve beeld-
vorming die sommige organisaties van de marechaussee geven'. Hij zei:

Blijkens opmerkingen van o.a. de Amsterdamse hoofdcommissaris ontwihhelt de
marechaussee zich toteenpolitie-apparaat datdoorde regulierepolitiewordtgezien
als haar evenknic. Om die reden mag erop worden vertrouwd dat de marechaussee
als visitekaartje op Schiphol een grotere taak hrijgt dan zij op dit moment heeft.'

Uit de laatste passage is niet duidelijk af te leiden wie volgens Van Weezel waarop
venrouwde, maar wel dat er spanningen waren tussen onder andere de politie
van Amsterdam en de Koninklijke Marechaussee. Het is onduidelijk of de
Amsterdamse politie in die tijd een poging ondernam zelf de taak op Schiphol
van het Korps Rijkspolitie over te nemen.

Eerder had ook de PvdA zich bij monde van de heer Stoffelen al voorstander
getoond van het voorstel om de politietaak over te hevelen aan de Koninklijke
Marechaussee. Zijn partijgenoot Schoots maakte echter duidelijk wel principiele
bezwaren te hebben. Hij constateerde:

'dat vanuit de principiele invalshoeks het voorstel de vraag oproept of het juist is
dat civiele politietaken niet worden ondergebracht bij het regionale horps, maar
bij een defensie-onderdeel. Vanuit pragmatische invalshoek gezien, kan het voor
de hand liggen.'

Schoots noemde de argumentatie die de regering aanvoerde voor de pragma-
tische keuze 'wat mager'. Desondanks sloot hij zich, net als zijn fractiegenoot
Stoffelen, bij de keuze van de regering aan:

'In dat kader is het kabinetsvoorstel niet onredelgh, al verdient het niet de schoon-
heidsprijs, maar daarvoorzou geen enkel voorstel in aanmerking komen. Een zelf-
standige politie-autoriteit op Schiphol met een duidelijke taah moet en han leiden
tot ellidency en effectiviteit'.

De opstelling van de PvdA - op principiele gronden tegen, maar uit pragma-
tische overwegingen voor - kan op zijn minst als wat onduidelijk of dubbel
worden bestempeld.

Ookde WD sloot zich na eerdere tegenstand aan bij de andere twee grote
fracties. De heer Dijkstal (WD) koos na een lang en kritisch betoog voor de
regeringsvoorstellen. Hij wees erop dat er nog wel andere potentiele taken waren
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voor de Koninklijke Marechaussee en dat de regering niet genoeg met de belan-
genorganisaties van de civiele politie had overlegd. Als argumenten noemde hij
de hnowhow van de Koninklijke Marechaussee en'de problemen van bemanning
en huisvesting van de rijkspolitie'. Net als de PvdA koos hij voor de'pragmatische
aanpak' van taakoverheveling, maar met uitzondering van de recherchetaak.

Maar GroenLinks en D'66 leverden nog steeds tegenstand. Voor deze twee
fracties bleven principiele bezwaren doorslaggevend.

Mevrouw Sipkes (GroenLinks) zei het voorstel 'onbegrijpelijk' te vinden. Ze
ging in op de verschillen tussen de politie en de krijgsmacht:

'De politie is vooral preventief en de (militair opgeleide) marechaussee bereidt zich

in vredestijd voorop een oorlogssituatie. Niet dat de marechaussee oorlogszuchtiger
of gewelddadiger zou zijn, maar het is wel een militaire organisatie, wat betekent
dat de leden ervan een andere basisopleiding hebben gehad dan een politieagent.
(...) Het nu voorgestelde staat haaks op wat elders gebeurd, bijvoorbeeld in Oost-
Europa, waar de invloed van militairen nadrukkelijk wordt teruggedrongen in het
kader van het democratiseringsproces:

Na te hebben gesteld dat de 'hoofdreden van dit voorstel lijkt gelegen in een

dreigend personeelstekort bij  de KMAR' vroeg ze zich hardop a f waarom niet op
een andere manier gebruik kon worden gemaakt van de bij de Koninklijke Mare-
chaussee aanwezige expertise 'bijvoorbeeld door onderbrenging bij de politie'.

Ook de heer Kohnstamm (D'66) noemde principiele bezwaren en tegen-
argumenten. Hij zei de Koninklijke Marechaussee een'uiterst fatsoenlijk orgaan'
te vinden. Ze genoot gezag, maar was volgens hem anders opgeleid en gestruc-
tureerd. Hij wees erop dat het korps en de politie andere rechtsposities en doel-
stellingen hadden. Dat ze in een aantal grote steden 'succesvol puur politiewerk'
verrichtte deed hier volgens hem niets aan af. De argumenten van de regering
vond hij 'mager'. Kohnstamm stelde:

'Voor het argument van eficiency m e#ectiviteit is door de bewindslieden geen begin
van bo*ijs geleverd, terwijl eenfinanciele onderbouwing ontbreekt. De duidelijkheid

voorhetpubliek is een argument dat niet echt ter zake doet Bovendien wordt metgeen
woordgerept overhetfeitdathet voorstel inz'n uithomst haaks staat op dedoelstelling

van de reorganisatie: ten Nederlandsepolitie met ten rechtspositie. Opde luchthavens

wordt nu een tweede eigensoortige politie met een eigen rechtspositie gecreterd.'

Kohnstam vroeg zich hardop af of het niet beter zou zijn de Koninklijke Mare-
chaussee onder leiding van de civiele politie op de luchthavens in te zetten. Dit
met als doel de politie op Schiphol te versterken en'het probleem van de KMAR'
op te lossen. Met dit laatste doelde hij wellicht op de dreigende bezuinigingen

bij de Koninklijke Marechaussee.
In zijn antwoord benadrukte minister Hirsch Ballm van Justitie 'dat het gaat

om de best mogelijke inzet van middelen en menskracht'. Hij gaf toe dat het Korps
Rijkspolitie problemen had'met de instroom van voldoende mensen voor de bevei-
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liging'. Hij wees op de 'grote werkdruk' bij het korps. 'Op basis van dit gegeven
en de ontwikkelingen bij de KMAR is in het kader van het streven naar grotere
efficiency het plan ontwikkeld om door herverdeling van taken meer kwaliteit te
leveren in de totaliteit van de Nederlandse politiezorg.' De minister zei dat het kabi-
net hoopte dat een deel van de betrokken medewerkers van het Korps Rijkspolitie
bij de Koninklijke Marechaussee in dienst zou treden, want men wilde de expertise
van de Dienst Luchtvaart en de Koninklijke Marechaussee behouden. Hij wees erop
dat de Koninklijke Marechaussee ook andere taken dan militaire politietaken ver-
richtte. 'De KMAR mag dan niet een civiele politie zijn, zij is wel een geciviliseerde
politie'. Vanwege efficientie was hij er niet voor om de recherchetaken op Schiphol
bij het KLPD onder te brengen. Tot slot merkte de minister op:

'dat het niet gaat om het oplossen van een probleem van de KMAR, maar om het
gebruth maken van mogelvkheden die zich voordeden in de capaciteit *wantitatief
en kwalitatid van de marechaussee'.

Het gebruik van het woord 'maar' in deze laatste omschrijving veronderstelt een

tegenstelling, terwijl door het toedelen van de taak aan de Koninklijke Mare-
chaussee juist haar grootste probleem, de dreigende bezuinigingen, grotendeels
werd verholpen.

Minister Ter Beek van Defensie verdedigde het regeringsvoorstel door te stel-
len'dat het niet gaat om het oplossen van een probleem bij de KMAR'. Dit mag
gezien de dreigende personeelsreducties bij de Koninklijke Marechaussee een
dubieuze stelling worden genoemd. De minister zei vervolgens zich niet bewust
te zijn van het bestaan van zo'n probleem. 'Er is sprake van een efficiency-ope-
ratie die ook bestuurlijke opschoning inhoudt. Het verheugde hem dat ook
afstand is genomen van berichten over militarisering en dergelijke'. Wie daar
afstand van had genomen gaf de minister niet aan. Wel haalde hij aan dat de
Koninklijke Marechaussee 'altijd al tot tevredenheid civiele taken verricht'. Hij
ging vervolgens in op de uitvoering van het akkoord van Schengen. Dit verdrag
had tot gevolg dat de marechaussees die de oostgrens bewaakten overbodig wer-
den. Hij gaf aan dat er wel 'een beleidsmatig verband' was tussen het opheffen
van grensbewakingstaak en het binnenlands vreemdelingentoezicht, maar 'niet
met Schiphol'. Ter Beek sloot zich bij minister Hirsch Ballin van Justitie aan wat
betreft de recherchetaken op Schiphol: om efficientieredenen zou ook deze deel-
taak naar de Koninklijke Marechaussee moeten overgaan. Hij wees erop dat pro-
fessionaliteit van het korps wat dit betreft 'onomstreden' was, want 'regelmatig
wordt de KMAR om bijstand bij recherchewerk verzocht wegens haar expertise
en deskundigheid'. Hij wees op het werk van het korps in Den Haag en op Sint-
Maarten. Tot slot noemde hij nog twee andere argumenten voor taakoverdracht
aan de Koninklijke Marechaussee: het hebben van de noodzakelijke sterkte'voor
het opvangen van pieken' in de politietaak op Schiphol en'de mogelijkheid om
voldoende bijstandspotentieel achter de hand te houden'.375

375 Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22.146, nr. 24.
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In de Memorie van Toelichting bij de wijziging van de Politiewet werden door
de regering vier redenen voor de taakoverdracht genoemd:

'het aantal diensten dat op luchthaventerreinen overheidstaken verricht te beperken
en door integratie een ejl icient gebruik van personeel en middelen te bereiken bij

het uitoefenen van deze taah alsmede bij de aanwending van de totale beschikbare

capaciteit voor de rechtshandhaving in ons land. Dit zal de duidelijkheid voor bur-
ger en besturen ten goede homen en afftemmingsproblemen verminderen. ,376

De Vaste Kamercommissies voor.Justitie en voor de Politie bespraken de Schip-
hol-taak zoals beschreven in het voorlopig verslag van 27 oktober 1992. Hier
gaven vooral de tegenstanders hun argumenten.

Na eerder te hebben gezegd principieel tegen en pragmatisch voor te zijn,
worstelde de PvdA-fractie nog steeds. Zij gaf aan:

'nog niet overtuigd te zijn van de wijsheid en ononthoombaarheid de uitvoering van
bovengenoemde taken door de Koninklijke Marechaussee nict onder te brengen in
het korps van de reglo waarin Schiphol gelegen is.  C ..) Het is de taah van politie
en justitie te zorgen voor die veiligheid, voorzover dat mogelijk is, van luchthavens
en de luchtvaart.'

Ookde WD bleef zich kritisch opstellen. De VVD vroeg wat nu precies de te
verwachten bezuinigingen waren. Zij stelde wederom voor niet alle politietaken
op Schiphol aan de Koninklijke Marechaussee te geven. De WD meende dat het
het beste was 'voor een doelmatige en effectieve bestrijding van de bovenlokale
criminaliteit (...) de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op de lucht-
vaartterreinen te laten bij het regiokorps, in wiens gebied het luchtvaartterrein
gelegen is'. D'66 was tegen het voorstel en stelde 'dat zij een dergelijke uitbrei-
ding van de rol van de Koninklijke Marechaussee in ons politiebestel ongewenst
achtten'. Dit omdat:

'de KMar anders gestructureerd is en een andere doelstelling he€ft dan de civiele

politie en dat de leden van de KMar dientengevolge een andere rechtspositie heb-
ben en anders zijn opgeleid dan het civiele veiligheidspersoned. (..) achtten het

ongewenst dat een krijgsmachtsonderdeel als zodanig civiele politietaken zouden
brilgen toebedeeld, althans verzetten zij zich tegen een verdere uitbreidingdaarvan.
Daar komt bij dat het voorstel van de regering in zijn uithomst haaks op ten van
de doelstellingen van de reorganisatie van de politie staat: te weten het vormen van
Nederlandse politie met ten rechtspositie.'

D'66 betwij felde verder of de gekozen oplossing beter, efficienter en goedkoper
zou zijn, en vroeg zich nog steeds af of het niet beter was marechaussees bij de
civiele politie te laten instromen, in plaats van omgekeerd.

376 Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22.819, nr. 3.
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Ook GroenLinks was nog steeds tegen, omdat 'de taak van politie een andere
behoorde te zijn dan die van de marechaussee'. De fractie onderbouwde dit
standpunt als volgt:

'De leden meenden dat het verschil in opleiding tussen beide corpsen zo wezenlijk

was, dat de burgertaken van politie niet zonder meer door het horps marechaussee
kon worden overgenomen.

,377

Op 22 december 1992 reageerden de drie betrokken ministers in de Memorie van
antwoord op de wijziging van de Politiewet inzake de burgerluchtvaartpolitietaken.

378

Zij benadrukten dat bij de toedeling van de nieuwe taak aan de Koninklijke
Marechaussee 'heeft voorop gestaan te komen tot enige vorm van efficiency-
winst'. Verder werden opnieuw als redenen aangevoerd: duidelijkheid naar de
burger, behoud van flexibiliteit voor landelijk uit te voeren taken, behoud van
het landelijk bijstandspotentieel ten behoeve van de politie, moties vanuit de
Tweede Kamer, 'het specialistisch karakter van de taken, de politieke gevoelig-
heid, het internationale belang' en de noodzaak ook op andere vliegvelden de
politietaak efficient en eenduidig te organiseren. De regering wilde de suggestie
van de VVD om rechtshandhaving bij een civiel korps te laten niet honoreren,
omdat deze taak teveel samenhing met de ordehandhaving. Het bezwaar van
D'66 dat niet meer gesproken zou kunnen worden van den 'Nederlandse politie
met een rechtspositie' werd door de regering niet gedeeld:

'De Koninklijke marechaussee is weliswaar een onderdeel van de krijgsmacht met
een ten opzichte van de politie afwijkende rechtspositie, de Koninklijke marechaus-

see oefent evenwel reeds sinds jaar en dag civiele politietaken uit die bovendien in
1988 in de Politiewet zijn vastgesteld, zonder dat dit tot enig probleem aanleiding
heeft gegeven.

,379

Op 1 maart 1993 schreven de drie betrokken ministers een brief aan de Tweede
Kamer. Ze stelden als reactie op de WD dat geen grote afstemmingsproblemen
tussen Koninklijke Marechaussee en regiokorpsen zouden ontstaan, de Konink-
lijke Marechaussee door reducties bij Defensie genoeg personeel had voor de
nieuwe taak en dat al begonnen was de taken op andere vliegvelden over te
nemen. Als reactie op D'66 ('ten politie') werd verder gesteld:

377 Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22.819, nr. 4.
378  Op 9 november 1992 werd ook de Memorie vanAntwoord op de nieuwe Politiewet ontvan-

gen (Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22.562, nr. 10). Hierin wordt bovendien
betrekkelijk kort ingegaan op de burgerluchtvaartterreinen. De inhoudelijke argumen-
tatie komt woordelijk overeen met teksten uit het verbijzonderde wetgevingstraject over
de nieuwe taak van de Koninklijke Marechaussee. Deze tel<st wordt om deze reden hier
niet weergegeven.

379 Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22.819, nr. 5.
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'het vormen van ten Nederlandse politie met ten rechtspositie sluit vervolgens niet
de mogelijkheid uit, dat naast de politie ook andere organen met de uitvoering van
civiele politietalten kunnen worden belast, hetgeen sindsjaar en dag met de Koninh-

lijke marechaussee het geval is.
,380

De PvdA-fractie verleende vervolgens wel steun aan het voorstel van de rege-
ring de Koninklijke Marechaussee te belasten met politietaken op Schiphol.

Daardoor kreeg het voorstel een grote meerderheid in de Tweede Kamer (CDA,
WD en PvdA). De PvdA-fractie stelde dat zij een eventuele uitbreiding van
politietaken van het korps met onbespreekbaar achtte, want het 'is de politieke
en maatschappelijke werkelijkheid dat de Koninklijke Marechaussee al decen-
nia politietaken vervult, tot tevredenheid van de betrokken gemeentebesturen
en de betreffende officieren van justitie'. 381 De veel langer bestaande wens van
de fractie om het korps niet te laten inkrimpen was daarmee omgezet in een
significante uitbreiding van haar taken.

7.2.4 Deregeringzetdoor

De regering had inmiddels de steun van het CDA en de PvdA - en dus een kamer-
meerderheid. D'66, de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) en GroenLinks
leverden verzet met principiele argumenten. De WD wilde de politietaken wel
aan de Koninklijke Marechaussee geven, maar wenste een uitzondering voor het
recherchewerk. Voor een meerderheid in de Tweede Kamer was het echter niet
nodig deze partijen te overtuigen.

In de Memorie van antwoord bij de nieuwe Politiewet ging de regering in op
de alternatieve oplossing om juist de taken van de Koninklijke Marechaussee
op de burgerluchthavens aan de civiele politie over te dragen. Deze optie werd
afgewezen:

'instroom van personeel van de Koninhlijke marechaussee bij de politie op Schiphol
zou inhouden, dat daarmee alleen op Schiphol de politie ook zou worden belast met

de grensbewakingstaak Daarnaast zou de instroom van de marechaussee bij de
politie de feitelijke sterhte van de marechaussee reduceren, hetgeen niet alleen de
overheid zou beroven van de nodigeflexibiliteit voor landelijk uit te voeren taken,
doch ook het landelijk Mjstandspotentieel ten behoeve van de politie ernstig zou
doen verminderen. ,382

Inhoudelijk is dit een niet helemaal valide redenering, want instroom bij de
politie zou bijstand door de Koninklijke Marechaussee in een zekere mate min-
der nodig maken.

380 Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22.819, nr. 7.
381 Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 562, nr. 9.
382 Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22.562, nr. 10.
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Op 16 maart 1993 ging de heer Dijkstal (WD) in op de recherchetaak op de
luchthaven.'Er hebben zich met name op Schiphol altijd competentieproblemen
voorgedaan. Het leek vrij pragmatisch om de marechaussee met meer politie-
taken te belasten.' Hij was echter nog steeds tegenstander van de overheveling
van recherchetaken aan de Koninklijke Marechaussee. Deze zouden in handen
van de civiele politie moeten worden gelaten, want 'dat is een logischer en ver-
standiger verdeling' om competentieproblemen te beperken.

De heer Schutte (SGP) uitte nog een principieel, staatsrechtelijk bezwaar.
Hij was tegen taakoverdracht aan de Koninklijke Marechaussee, waarbij hij
redeneerde dat als 'we moeite hebben met de democratische inbedding van de
reguliere politie kan de oplossing niet gelegen zijn in een tweede soort politie,
die evenmin in een erg democratisch bedje ligt.'

Mevrouw Brouwer (GroenLinks) was nog steeds tegen en zei dat haar fractie
zich nog steeds verzette 'tegen het structureel overnemen van politietaken door
de marechaussee. (...) De politieopleiding is gericht op civiele taken en de oplei-
ding van de marechaussee op legertaken.'

Ook de heer Kohnstamm (D'66) achtte het voorstel nog steeds ongewenst.
Hij gebruikte als argumenten de militaire status van de Koninklijke Marechaus-
see, haar militaire rangen en het feit dat marechaussees een militaire opleiding
kregen naast de politieopleiding. De overdracht van de taak op de burgerlucht-
vaartterreinen aan het korps stond 'haaks' op een van de doelstellingen van de
politiereorganisatie: de creatie van een uniforme Nederlandse politie. Het was
volgens Kohnstam wel denkbaar geweest het korps te laten inkrimpen en haar
personeel bij de civiele politie in dienst te nemen:

'Het enige argument dat daartegen pleit en dat merkwaardig genoeg niet eens met
zoveel woorden wordt genoemd in de stukkm, is dat de Koninklijke marechaussee
krachtens haar militaire status gemakkelijk en snel elden in Nederland - en ook
in de wereld - inzetbaar is, met name op het moment dat grootschalige problemen
van openbare orde dat nodig zou maken. (...) Ik troost mij met de gedachte dat de
politietaken van de Koninklijke marechaussee op Schiphol slechts van tijdelijke aard
zullen blijken te zijn, omdat de reorganisatie van het militaire apparaat sowieso ook
voor hen vergaande consequenties zal hebben. ,383

Deze suggestie, dat door de bezuinigingen bij Defensie de Koninklijke Mare-
chaussee de Schiphol-taak weer zou moeten laten vallen, kwam in de onderhan-
delingen tussen de departementen niet naar voren. Daar werd juist een nieuwe
taak voor de Koninklijke Marechaussee gezocht om personeelsreducties te voor-
komen en was nooit sprake geweest van een tijdelijke taak. De betrokken minis-
ters wezen later in het parlement op dit misverstand.

383 Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, Politiewet, 16 maart 1993.
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Op 17 maart 1993 keerde minister van Justitie Hirsch Ballin zich tegen het
amendement van de heer Dijkstal om de taken op Schiphol te splitsen:

'omdat hetjuist de bedoeling is om meer eenheid tot stand te brengen' en 'er is bij het
constateren vanfeiten een verwevenheid tussen de beveiligingstaah opgrond van de

Wet beveiliging luchtvaartterreinen en het optreden terstrafrechtelijke handhaving
van de rechtsorde. ,384

Op  18 juni 1993 vatte de regering haar standpunt nog eens samen:

'Kort samengevat hebben overwegingen van efficiency en effectiviteit er toe geleid

de uitvoering van de grensbewakingstaak en de politie- en veiligheidstaak op de
luchthaven Schiphol aan ten dienst, namelijk de Koninklijke marechaussee, op
te dragen (...) omdat de politie niet met de grensbewakingstaah op luchthavens is
belast en de Koninklijke marechaussee welpolitietaken uitvoert. Dat de Koninklyke
marechausseeformeel geen decl uitmaakt van de politie-organisatie en een andere

beheersstructuur kent, doet niet af aan het gegeven dat de Koninklijke marechaus-

see van oudsher mede is belast met de uitvoering van civiele politietaken.
,385

In het Nader voorlopig verslag van 2 juli 1993 was D'66 wederom zeer kritisch:

'Daarnaast roept de verwijzing naar e#iciency  en effectiviteit de vraag op of deze

doelen niet meer zijn gediend door de reguliere politietaak op Schiphol gewoon
onder te brengen bijde reguliere regiopolitie. De vraag rijst of de e#iciency en e#ec-
tiviteits-overwegingen slaan op deuitoefening van depolitietaak tot nu toe, dan wel

op ovenvegingen welke alleen de organisatie en beschikbaarheid van de Koninklijke
Marechaussee betreffen. De overweging dat de politie niet met de grensbewaking
is belast en de Koninklyke Marechaussee wel met de politietaak, is (. ..) niet alleen

zeer betwistbaar C..) maar ook voor de afweging weinig doorslaggevend.'

Hierop keerde ook de WD-fractie zich tegen het efficientieargument van de
regering. Men gaf aan het merkwaardig te vinden dat, terwijl omwille van effi-
cientie de rijks- en gemeentepolitie werden geintegreerd, op luchthavens de
Koninklijke Marechaussee een taak te geven:

'Deze andere dienst, met een eigen beheersstructuur en cultuur in oorsprong op
luchthavens aanwezig in verband met zijn grensbewakingstaah, moet toch in het

kader van de bestrijding van de handel in verdovende middelen gaan samenwerken
met de regulierepolitie in v,ijwel alle regio's alsmede met landelijke diensten van de
politie, zoals de CRI en mogelijk de Algemene Verkeersdienst en de politie te water.
Is niet veeleer sprake van efficiencyverlies dan van efficiencywinsti,386

384 Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, Politiewet, 17 maart 1993.
385 Eerste Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22.819, nr. 246b.
386 Eerste Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22.819, nr. 246c.



234 DE BlNNENLANDSE VEILIGHEIDSTAKEN VAN DE NEDERLANDSE KRUGSMACHT

Voor het afwijzen van het efficientieargument valt wel het ten en ander te zeg-
gen. Overdracht van de taken van de Koninklijke Marechaussee naar de civiele
politie had wellicht net zoveel resultaat opgeleverd als het omgekeerde. Wat
betreft doelmatigheid had het niet uitgemaakt welke van de twee organisaties
voor recherche- of andere politietaken met de omringende politiekorpsen zou
moeten samenwerken.

De Nadere memorie van antwoord van de drie ministers volgde op 20 september
1993. Daarin zeiden zij te betreuren ten onrechte de suggestie te hebben gewekt
dat de Schiphol-taak slechts tijdelijk aan de Koninklijke Marechaussee zou wor-
den geven. De ministers gingen vervolgens uitgebreid in op de vraag of de mare-
chaussees die een taak op de luchthaven zouden krijgen nog wel bijstand konden
leveren aan de civiele autoriteiten elders in het land. Een niet onbelangrijke vraag,
gezien de wens van het parlement om de bijstandscapaciteit van de Koninklijke
Marechaussee op peil te houden. Deze vraag werd niet eerder behandeld. De
regering gaf aan per geval te zullen beoordelen of de taakuitvoering op Schiphol
niet teveel in gevaar zou komen als de Koninklijke Marechaussee elders bijstand
zou verlenen. Het vereiste niveau van politiezorg op de luchthaven moest wor-
den gegarandeerd. Wat dit betreft bood de Koninklijke Marechaussee volgens de
regering meer bijstandsmogelijkheden dan de civiele politie:

'Indien het toch noodzakelvk is personeel van het District Luchtvaart in te zetten,

hetgeen altild tijdelijkzal zijn, kan door het trelfen van aanvullende maatregelen de
permanente bezetting en uitvocring van de taak op de luchthaven Schiphol worden
gegarandeerd. Daarbij han worden gedacht aan het tijdelijk tnvoeren van langere
diensttijden, het intrekken van verlof of het beperhen van opleiding en instructie.
De rechispositie van de militair van de Koninklijke marechaussee biedt daartoe
ruimere mogelijhheden dan die van de politie.'

Ook op de vraag van D'66 naar het staatsrechtelijke verschil tussen civiele en
militaire taken werd door de regering dit keer uitvoerig ingegaan:

'De suggestie als zou na 1945 de keuze zijn gemaaht de Koninklijke marechaussee
niet met de civiele politietaken k belasten, waarbij deze keuze zou zijn ingegeven
doorstaatsrechtelijke principes die ten grondslag liggen aan een helder onderscheid

tussen civiele en militaire taken, hunnen wg gelet op de wetsgeschiedents, nict
onderschrijven. Zoals wij in de memorie van antwoord hebben vermeld, heeft de
Koninklijke marechaussee zich in de na-oorlogse geschiedmis nooit uitsluitend
beperht tot het uitsluitend uitvoeren van politietaken binnen de krvgsmacht dan
wel tot het uitsluitend verlenen van bijstand aan de civiele politie.'

De regering wees op een aantal andere binnenlandse veiligheidstaken van de
Koninklijke Marechaussee: paleisbewaking, politiele grensbewaking, bijstand,
beveiligingvan DNB en vreemdelingentoezicht. Ze gafaan met de taakoverdracht
aan het korps een doelgericht en doelmatig gebruik van personeel en middelen
te willen bereiken. Het zou de duidelijkheid naar de burgers ten goede komen en
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afstemmingsproblemen verminderen. Met hetzelfde aantal personeel kon meer
werk worden verricht. De regering noemde nog meer argumenten:

'Het specialistische harakter van dcze taken, depolitiekegevoeligheid, het interna-

tionale belang dat met de uitoefening van de taken is gemocid en het gegeven dat

niet alleen op de luchthaven Schiphol, maar ook op een aantal anderc luchtvaart-

terreinen de politic- en veiligheidstaak eenduidig georganiseerd diende te worden

C ..) Bij het opdragen van de politie- en veiligheidstaak op Schiphol aan de re90

zou de situatie blijven bestaan dat aldaar twee diensten aanwezig blijven voor de

uitvoering van de diverse  taken.  (...)  De  werkzaamheden die in  het kader van  de

grensbewakingstaah worden vcrricht, sluiten nauw aan bij de politie- en veilig-
heidstaak.'

De regering lichtte vervolgens toe wat men aan efficientie wilde bereiken:

'om diensten belast met de uitvoering van kerntaken die op elhaar aansluiten te inte.

greren Of, zoals in het onderhavige wetsvoorstel wordt gedaan, onderte brengen bij een

van de diensten die daarmee is belast.  (...) Dit betekent niet dat erzonder meer em

personeelsvermindering hoef op te treden. Door een andere organisatie van die taken
wordt de beschikbare capaciteit beter benut. Door de integratie wordt de overhead

teruggedrongen en han met hetzelfde aantal mensen meer werk worden verricht.'

Tot slot werd, op basis van ervaringen in het verleden, door de regering de ver-
wachting uitgesproken dat tussen de Koninklijke Marechaussee en de civiele

politie goed zou worden samengewerkt.
387

Na deze toelichtingen van de regering ging een meerderheid van de Tweede

Kamer akkoord met de nieuwe Politiewet, inclusief de overdracht van alle poli-
tietaken op Schiphol.

7.2.5 De Eerste Kamer gaat vlot ahhoord

De Politiewet werd uiteraard ook in de Eerste Kamer behandeld. Met CDA en
PvdA als duidelijke voorstanders en de WD als voorstander met kritische kant-
tekeningen, had het voorstel van de regering genoeg steun om ook daar te worden

aangenomen. Ervondgeenuitgebreidediscussie plaatsende gebruikte argumenten
kwamen overeen met de argumenten die werden gebruikt in de Tweede Kamen

In beide Kamers waren D'66 en GroenLinks tegen het regeringsvoorstel. Op
2 november 1993 gebruikte de heer Staal (D'66) de volgende argumenten: een
'militaire organisatie wordt door dit voorstel belast met een primairciviele politie-
taak, de gezonde rechtstatelijke scheiding tussen civiele en militaire taken,' de
vrees voor een sluipenderwijs uitbreiden van de taken van de Koninklijke Mare-
chaussee en het ingaan tegen het streven naar den politie, naar meer eenduidig-
heid in gezag en beheer over de politie.

387 Eerste Kamer, vergadegaar 1992-1993, 22.819, nr. 246e.
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Ook de heer Pitstra (GroenLinks) was tegen vanwege 'een stukje militarisering
van de politie, een fors cultuurverschil tussen de marechaussee en de politie en
de militaire splijtzwam in het politiebestel.'

De heer Korthals Altes (WD) was er voorstander van 'dat ook in vredestijdsprake is van een aanvaardbare taakvervulling voor de totale sterkte van dit
korps.' Hij was in dit opzicht voor het voorstel van de regering, maar plaatste net
als zijn partijgenoten in de Tweede Kamer een aantal kritische kanttekeningen.
Het voorstel betekende volgens hem dat 'toch weer voor luchtvaartterreinen een
tweede soort politie in het leven wordt geroepen,' en dat door de inkrimping van
het Korps Rijkspolitie en het verlenen van vaste taken aan de Koninklijke Mare-
chaussee het totale bijstandspotentieel aan de politie verminderde. Hij zag er
meer in de Koninklijke Marechaussee als extra taken het bewaken van diploma-
tieke objecten en vreemdelingentoezicht te geven. Wijzend op het grote aantal
verschillende politiediensten op buitenlandse luchthavens stelde Korthals Altes
dat vermindering van het aantal diensten op Schiphol voor hem geen motief
was. Efficientieverbetering vond hij wel een argument, maar dat zou wat hem
betreft net zo goed kunnen worden gebruikt om de civiele politie de taken van
de Koninklijke Marechaussee op Schiphol te laten overnemen. Korthals Altes
maakte zich verder zorgen over het feit dat dit korps minder goed met civiele
politiekorpsen en de landelijke recherche zou kunnen samenwerken dan een
civiel politiekorps. Tot slot stelde hij de vraag of door de nieuwe taak niet juist
de bijstandsmogelijkheden van de Koninklijke Marechaussee zouden worden
beperkt, omdat zij op Schiphol 'reguliere politietaken' zou krijgen.

De heer Wagemakers (CDA) verklaarde zich voorstander van het wetsvoor-
stel en gaf daarvoor de volgende argumenten:

'Men kan bepaald, vanuit ovenvegingen van effciency en effectiviteit, komen tot
een keuze om een aantal taken die op Schiphol en ook op andere luchthavens moeten
worden verricht - als daar zijn: grensbewaking en politietaken - bil ten dienst
onder te brengen, en daarbij te denken aan de Koninhlijke marechaussee.'

Wagemakers wees erop dat de Koninklijke Marechaussee door de rechtspositie
van haar personeel flexibeler kon worden ingezet dan de civiele politie. De
afstemmingsproblematiek met de regiokorpsen was voor hem geen reden om
haar de Schiphol-taak niet aan te geven. Dat zij militaire politie was vond hij
niet belangrijk:

'Bij dat bezwaarzijn in destukken terecht al de nodige britische en ook relativerende
hanttekeningen geplaatst, omdat dit bezwaar zo geformuleerd, niet recht lijht te
doen aan de gegroeide realiteit. Mijnfractie betreurt het dat aan dit bezwaar wordt
gehoppeld de ondertoon, als zou de marechaussee een andere cultuur hebben, die

mindergetigend is voorde bejegening van burgers. Wij zien dat bezwaar niet. Mijn
fractie heeft niets dan waardering voor de marechaussee.'
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Tot slot ging Wagemakers in op de financiele belangen van het ministerie van

Justitie. De taakoverdracht aan de Koninklijke Marechaussee was 'wellicht niet
eens zo ongelukkig' voor Justitie, mits men erin slaagde Defensie ook het finan-
ciele risico te laten dragen van een kostenverhoging van de politiezorg op Schip-

hol, want dit ging'vroeg of laat natuurlijk gebeuren.'
Ook mevrouw Mastik-Sonneveldt (PvdA) steunde het wetsvoorstel. 1n

tegenstelling tot enkele van haar partijgenoten in de Tweede Kamer, die enkele

malen aangaven op pragmatische gronden voor, maar uit principiele gronden
tegen te zijn, zag zij geen principiele bezwaren. De oude en nieuwe taken van
de Koninklijke Marechaussee op Schiphol hingen volgens haar'nauw met elkaar
samen. Het komt de taakuitoefening alleen maar ten goede, wanneer die door
een eenheid wordt uitgeoefend.' Bovendien stelde zij:

'Gegeven hetfeit dat degrensbewaking al doorde Kmar wordt verzorgd-zo duid ih

het even-en dat het op het terrein van de beveiliging en het uitoefenen van dc civiele

taken door de Kmar, deze laatste ter ondersteuning van de reguliere politiekorpsen,

goed€ ervaringen zijn opgedaan, heeft mijnfractie hier noch in principiele zin, noch

in inhoudelvke zin moeite mee.'

Minister Hirsch Ballin noemde de Koninklijke Marechaussee 'een zeer

geciviliseerde organisatie' en 'zou willen bepleiten om op dit punt de vervul-
ling van de politietaken niet dogmatisch te bezien. Het is soms nuttig en nodig
om tot bepaalde herverkaveling te komen.' Hij herhaalde dat de Koninklijke
Marechaussee al lang civiele taken uitvoerde, dat 'een nadere afweging van

praktische keuzen' moest worden gemaakt en dat primair naar efficientie werd
gestreefd. Hirsch Ballin vervolgde zijn betoog door te stellen dat er sinds vele

jaren geklaagd werd over'de veelheid van diensten' op Schiphol. Hij ging in op
doelmatigheid en budgettaire belangen:

'Onze keuze maakt het nu mogelijk (. ..)dat met bundeling van krachten en met

minder beslag op de algemene middelen de wettelijke taken op Schiphol vervuld
hunnen worden. Een reden te meer om dit zo k doen is gelegen in het feit dat er

uitbreiding nodig is van de dienstverlening op Schiphol. Daarin ligt dan ook het

belang uit budgettair oogpunt.'

Hirsch Ballin haalde nog eens aan dat door de bundeling van taken personeel
flexibel voor de uitvoering van de ene naar de andere taak zou kunnen over-

gegaan. Hij meldde dat was afgesproken dat een deel van de personeelskosten
van de Dienst Luchtvaart naar de begroting van Defensie zouden worden over-

geheveld (200 van de 718 functies) en dat dit ministerie ook de kosten van de
verwachtte groei van de taak zou dragen. Wat Hirsch Ballin betrof had de optie
de civiele politie de taken van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol te laten

overnemen in plaats van andersom, niet de voorkeur gezien de eerdere proble-
men van het Korps Rijkspolitie om genoeg mensen op Schiphol te detacheren.
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'Dergelijke complicaties zouden nog worden vergroot' als ook de taak van de
Koninklijke Marechaussee zou moeten worden uitgevoerd.

De heer Korthals Altes merkte op dat van detachering geen sprake zou zijn
als het nieuwe regiokorps deze taken zou uitvoeren. Hirsch Ballin antwoordde
dat deze extra taak te omvangrijk zou zijn voor het regiokorps en het nieuwe
KLPD, en dat voor bijstandsverlening eerder op andere delen van de Koninklijke
Marechaussee een beroep zou moeten worden gedaan.

GroenLinks, bij monde van de heer Pitstra, verklaarde zich tegenstander van
het voorstel. Hij noemde als tegenargumenten: de militaire cultuur binnen de
Koninklijke Marechaussee, de grotere efficientiewinst die zou worden behaald
als een regiopolitiekorps de taak zou gaan uitvoeren, de militarisering van de
politie en de uitzondering op de doelstellingen van de politiereorganisatie. 388

7.3 Justitie speelt de centrale rol
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk werd beschreven hoe Defensie met
steun van Binnenlandse Zaken uiteindelijkJustitie meekreeg om de Koninklijke
Marechaussee alle politietaken op de burgerluchtvaartterreinen te geven. In de
tweede paragraaf bleek dat het parlement na veel discussie instemde met het
regeringsvoorstel voor deze taakoverdracht. Het voorstel kreeg in het parlement
lang en veel tegenstand. Er werden principiele argumenten gebruikt. De wens
om de Koninklijke Marechaussee niet te laten inkrimpen bleek ook een zeer
belangrijke rol te spelen.

Na deze twee paragrafen is nog veel onduidelijk. Waarom liet Justitie zich
door Defensie en Binnenlandse Zaken overtuigen? En: waarom ontstond na de
eerste ministerraad het misverstand tussen Defensie en Justitie? Was eerst voor-
gesteld om alleen de beveiliging van de burgerluchtvaart over te nemen? Stelde
Defensie zich wat betreft een nieuwe taak van de Koninklijke Marechaussee in
het vreemdelingentoezicht bewust terughoudend op? Hadden besluitvormers
moeite met het maken van een uitzondering in het politiebestel of om een mili-
taire organisatie een 'gewone' politietaak te geven? Hoe keken besluitvormers
aan tegen civiele alternatieven voor de Koninklijke Marechaussee, zoals de poli-
tie van Amsterdam?

Uit interviews bleek dat Justitie de centrale rol speelde in de besluitvor-
ming. Om financiele redenen stemde ze uiteindelijk in met het voorstel om de
Koninklijke Marechaussee de politietaken op Schiphol te geven. Justitie kon
dat korps direct aansturen, net zoals zij met het Korps Rijkspolitie had gekund.
Een aantal kleinere punten werd ook duidelijk. Dat een militaire organisatie de
politietaken op Schiphol ging uitvoeren, was voor de betrokken besluitvormers
geen bezwaar. De oorzaak van het misverstand tussen de departementen over
de beslissing van de eerste ministerraad kon niet helemaal worden opgehelderd.
Wel werd duidelijk dat Defensie de wens van Justitie om de Koninklijke Mare-

388 Eerste Kamer, vergaderjaar 1993-1994, Politiewet, 2 november 1993
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chaussee in te zetten voor vreemdelingentoezicht bewust gebruikte om de taak
op Schiphol te krijgen. Als civiel alternatief werd het politiekorps van Amster-

dam overwogen, maar afgewezen.

7.3.1 Voorwaardelijke steun van de andere delen van Defensie

Uit de interviews kwamen drie belangen van het ministerie van Defensie naar
voren. De defensietop en de andere delen van de krijgsrnacht hadden wel belang

bij de overname van de politietaak op Schiphol door de Koninklijke Marechaus-

see, maar waren bezorgd over de gevolgen die dit op hun organisatiedelen zou
hebben.

Ten eerste gaven zes geinterviewden (Suyver, Dijkstal, Roes, Borghouts, Van
Vianen en Wooldrik) aan dat Defensie het belang had haar maatschappelijke
rol, haar civiele imago en positie tussen de andere ministeries te versterken. Vol-
gens Suyver (indertijd directeur-generaal politie van Justitie) had Defensie geen
andere belangen dan het behoud van een sterke Koninklijke Marechaussee. Haar

omvang en positie in het politiebestel werd bedreigd door de vermindering van
de grensbewaking en de militaire politiedienst. Dijkstal (toen Tweede-Kamerlid
voor de WD) stelde dat het ministerie van Defensie geen belangen had bij de
taakovername op Schiphol, maar vroeg zich wel af waarom een minister van
Defensie tegen zou zijn als de Koninklijke Marechaussee een grotere maatschap-

pelijke rol zou kunnen spelen. Roes (in die periode plaatsvervangend directeur-

generaal openbare orde en veiligheid bij Binnenlandse Zaken) gaf hetzelfde

belang aan, maar drukte zich sterker uit. Hij wees erop dat de beslissing goed
was voor de toekomst van de Koninklijke Marechaussee en het civiele imago van

de krijgsmacht. Het was voor Defensie:

'leuk om lets prestigieus op de luchthaven te doen.'

Volgens Borghouts (toen projectmanager reorganisatie politie, aangesteld door
de ministers van Binnenlandse Zaken en vanJustitie) wilde Defensie meer op het
terrein van de politie gaan doen. Volgens hem ging het Defensie ook om imag-

overbetering. 'Dus als het iets meer zou kosten hadden ze het er voor over.' Van
Vianen (in die tijd hoofd operationele beleidsvoorbereiding van de Koninklijke
Marechaussee) noemde een variant op dit belang. De (politieke) defensietop zag
volgens Van Vianen wel brood in de nieuwe taak. De politieke invloed (macht)
van Defensie zou met de nieuwe taak toenemen. Volgens Van Vianen hadden
de toenmalige minister van Defensie (Ter Beek) en zijn voorgangers al gemerkt

dat zij in diverse debatten met de Koninklijke Marechaussee 'goede sier' konden
maken. Tot slot, Wooldrik (toen hoofd van de directie politie van het ministerie
vanJustitie) meende dat Defensie het belang had dat door de beslissing de positie
van de Koninklijke Marechaussee 'in de Haagse pikorde' zou stijgen.

Ten tweede meenden zes geinterviewden (Ybema, Patijn, Van Vianen,

Neisingh, Maurer en Fabius) dat er binnen Defensie belangen speelden om de
taak niet te krijgen. Ybema (indertijd directeur juridische zaken bij Defensie)
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stelde dat het ministerie van Defer"tsie 'geen echte belangen' bij de kwestie had:
'als gevolg van de invoering van Schengen kwam er capaciteit bij de Koninklijke
Marechaussee vrij die kon worden ingezet ten behoeve van de grensbewaking
op Schiphol.' Hij wees bovendien op het uitgangspunt van het ministerie van
Defensie dat niet structureel bijstand moest worden geleverd. Ybema gaf ook aan
waarom dit standpunt werd aangehangen:

Structurele bijstand was in dat geval niet wenselijk omdat de verantwoordelijk-
heden niet Zuiver kunnen worden gehouden in zo'n gecomplkeerde omgeving.'

Volgens Ybema werd hetbinnenhet ministerle van Defensie welbelangrijkgevon-
den 'dat dit alles niet ten koste van de militaire politietaak van de Koninklijke
Marechaussee' zou gaan. Patijn (in die periode secretaris-generaal van Defensie)
gaf aan dat binnen het ministerie tegenstanders waren. Hij zei:

'Een aantal collegat binnen Defensie was niet zo enthousiast over de nieuwe taak
van de Koninklijke Marechaussee. Iedereen moest bezuinigen, maarde Koninklijke
Marechaussee niet. Ze vonden een burgertaah ook niets voor Defenste.

Volgens Van Vianen had de (militaire) defensietop geen belang bij de genomen
beslissing. Zij waren eerder tegen, omdat het geen extra gevechtskracht of
peacekeeping capaciteit opleverde, maar wel het gevaar dat zij meer moesten
bezuinigen wanneer de Koninklijke Marechaussee mocht uitbreiden. Voor het
leveren van een bijdrage aan de binnenlandse veiligheid'haalde men de neus op
en er waren er in de defensietop velen die de Koninklijke Marechaussee wilden
over laten gaan naarJustitie omdat dat een (fictieve) bezuiniging zou opleveren.'
Ook volgens Neisingh (toen directeur beleidsvoorbereiding en beheer van de
Koninklijke Marechaussee) had Defensie een 'negatief belang' bij de nieuwe taak
van het korps: uitkijken voor een 'belasting' van de defensiebegroting. Hoog-
stens werd passieve steun geleverd aan de 'werkgelegenheidsdoelstelling voor
de Koninklijke Marechaussee'. Volgens Maurer (in die tijd kolonel bij het Korps
Rijkspolitie op Schiphol, later overgegaan naar de Koninklijke Marechaussee)
had Defensie als geheel, de Koninklijke Marechaussee uitgezonderd, niet echt
grote belangen bij de kwestie. Uitbreiding van het korps zou wel 'een groter
beslag leggen op de financien' van Defensie, vooral bij de Koninklijke Land-
macht waartoe de Koninklijke Marechaussee indertijd nog behoorde. Fabius
(toen directeur operaties van de Koninklijke Marechaussee) meende eveneens
dat de rest van Defensie geen belang had bij de uiteindelijk genomen beslissing.
Volgens hem was de rest van Defensie zelfs tegen de beslissing:

'De Defensiestaf was ook helemaal niet enthousiast dat we het kregen. De Chef
Defensie Staf riep dat Schiphol nog zou groeten. Defensie was bang voor steeds
hogere hosten. Defensie riep dan dat men voor Schiphol toch zeker niet twee tanks
minder zou hopen.'
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Ten derde: drie geinterviewden gaven aan dat Defensie het belang had voor het
eigen personeel ander werk te vinden (Hirsch Ballin, Demmink en Ter Beek).
Volgens Hirsch Ballin had minister van Defensie Ter Beek het belang dat hij
de reorganisatie van de krijgsmacht zo wilde uitvoeren dat ex-militairen nuttig
zouden worden ingezet. Demmink (toen directeur-generaal rechtspleging bij
Justitie) stelde: 'in die tijd vond Defensie iedere extra taak voor de Koninklijke
Marechaussee mooi.' Volgens de toenmalige minister van Defensie, Ter Beek,
had zijn ministerie toen als belang om de Koninklijke Marechaussee aan 'zoveel
mogelijk nieuwe en nuttige taken te helpen' en daarmee reducties bij het korps
zoveel mogelijk te voorkomen. Daarbij wees hij erop dat hij zelf het personeels-
beleid in zijn portefeuille had, terwijl dat gewoonlijk bij de staatssecretarissen
van Defensie was belegd:

'Ih had zelfzorg voor het defensiepersoneel en heb zelfdus de onderhandelingen met
de bonden gedaan. Ik heb geprobeerd gedwongen ontslagen te voorhomen. Daar

was mij veel aan gelegen.'

Er mag worden geconcludeerd dat geinterviewden van mening waren dat Defen-
sie de politietaak op Schiphol als taak voor de Koninklijke Marechaussee wilde
om de positie en het imago van Defensie te verbeteren, maar dat de defensietop
en de andere delen van de organisatie zich zorgen maakten over de kosten-
en capaciteitseffecten voor de andere taken en delen van de krijgsmacht. De
defensietop en de andere krijgsmachtdelen waren dus voorwaardelijk voor een
overname van de politietaak op Schiphol.

7.3.2   Justitie wil het gezag houden

Het ministerie van Justitie was verantwoordelijk voor de veiligheid op de lucht-
haven Schiphol en had in die zin uiteraard een hoofdrol in de besluitvorming.
Welke andere belangen had Justitie? Uit de interviews kwamen twee belangen
naar voren. Ze wilde haar gezag over de politiezorg op Schiphol behouden, maar
de kosten daarvoor verminderen.

Ten eerste gaven elf geinterviewden (Roes, Patijn, Maurer, Bos, Wooldrik,
Hirsch Ballin, Fabius, Sunter, Opstelten, Van Dinter en Ybema) aan dat Justitie
het belang had haar leidende rol op Schiphol, de status quo, te handhaven. Vol-
gens Roes had ze maar een beperkt belang in de genomen beslissing Eigenlijk
wilde ze niets veranderen en alleen de beveiliging op Schiphol verbeteren. Ze
wilde de Dienst Luchtvaart niet kwijt. Het ontstaan van het KLPD was volgens
hem in de ogen van Justitie een schamele troostprijs, want ze raakte haar'eigen

korps', de rijkspolitie, kwijt. Volgens Patijn gaf ze er de voorkeur aan om de
taak aan het KLPD te geven. Er was volgens hem tegenstand bij de taaktoedeling
aan de Koninklijke Marechaussee:  'een deel van Justitie, het Korps Rijkspolitie
en de directie politie, zagen er niets in.' Maurer stelde dat er 'altijd een zekere
rivaliteit tussen de twee politie ministeries' was, een rivaliteit die de Koninklijke
Marechaussee'zeker geholpen heeft de politietaken op de vliegvelden binnen te
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halen.' In de reorganisatie zouden deze taken volgens hem zeer waarschijnlijk
aan het KLPD zijn opgedragen en dus bij Justitie zijn gebleven. De overdracht
aan de Koninklijke Marechaussee was in dit opzicht voor het departement een
neutrale ontwikkeling. Bos (toen plaatsvervangend directeur politie bij het
ministerie van Justitie) stelde: 'Justitie had over de Koninklijke Marechaussee
net zo goed zeggenschap, dus wat dat betreft maakte de overgang geen verschil.'
Ook Wooldrik wijst op dit belang: 'het hebben van een'eigen korps' op Schiphol
was gezien de verantwoordelijkheid van Justitie voor ons erg belangrijk.'Justitie
zag volgens hem met de overgang van Schiphol naar de Koninklijke Marechaus-
see haar invloed in het politiebestel verminderen:

'Iedereen bij Justitie vond datjammer We waren bezig het KLPD op te bouwen,
inclusief de Dienst Luchtvaart. De beslissing de taak aan de Koninklijke mare-
chaussee tegeven was een next best voorJustitie: als de taak maar niet naar Binnen-
landse Zaken zougaan. Hirsch Ballin heeft zich waarschijnlijk laten overtuigen dat
het voorjustitie op lange termijn beter was de taak aan Defensie te geven dan het
risico te nemen dat het naar Binnenlandse Zaken zou gaan. '

Volgens Hirsch Ballin had Justitie behoefte aan een rechtstreeks door de cen-
trale overheid aanstuurbare, gedisciplineerde vervulling van de politiefunctie
op de nationale luchthaven. Justitie had als belang de beveiliging op Schiphol te
verbeteren. Volgens Fabius wilde Justitie daarom niet dat Schiphol naar Amster-
dam zou gaan. 'Justitie wilde een landelijke verantwoordelijkheid op Schiphol,
wilde het in eigen hand houden.' Sunter (in die periode commandant van de
Koninklijke Marechaussee) vertelde hoe hij de belangen en de opstelling van het
departement inschatte. Op een discussie over de politietaak op Schiphol zaten
de ambtenaren van Justine volgens hem 'totaal niet te wachten.' Toen deze dis-
cussie toch ter sprake kwam, ontstond binnen Justitie 'ambtelijke opwinding.'
Sunter vervolgde:

'Men hon er immers nooit beter van worden. En in het slechtste geval zou het
resultaat zelfs hunnen inhouden dat haar 'eigen' politie geheel of gedeeltelijk
het veld zou moeten ruimen, wanneer politietaken zouden moeten worden over-
gedragen aan de Koninklijke Marechaussee, waarover nota bene Defensic het
beheer voerde. Bovendien was dat volhomen in strijd met het oeroude standpunt
van (de ambtenaren van) Justitie dat het de Koninklijke Marechaussee 'van nature'
aan de geschiktheid ontbrak om zelfstandig politietaken uit te oefenen, gezien haar
achtergrond en opleiding.'

Volgens Sunter wilde Justitie dat niets veranderde. Ook Opstelten (indertijd
directeur-generaal openbare orde en veiligheid bij Binnenlandse Zaken) wees
kort en krachtig op het negatieve belang van Justitie. 'Justitie was beheerder van
de Rijkspolitie en het KLPD. Zij had het belang van behoud van de taak. That's
all.' Van Dinter (toen secretaris-generaal van Justitie) zei het zo:
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'Inhoudelijk warm er in dcze beslissing geen problemen, want dc bevocgdheden

van de minister van Justitic veranderden niet. Justitic had ook bevoegdheid over de

Koninklijke Marechaussee in dezen. Dus wat dit betreft veranderde niets.'

Volgens Ybema vreesde Justitie wel dat de kwaliteit bij de Koninklijke Mare-
chaussee op recherchegebied te laag zou zijn, maar het ministene wilde 'de taak

op Schiphol niet kwijt raken.'
Ten tweede wezen zeven respondenten (Borghouts, Bos, Van Dinter, De Wijs,

Wooldrik, Maurer en Patijn) op de financiele belangen van Justitie. Volgens Borg-
houts had Justitie een rechtsreeks budgettair belang bij de Schiphol-kwestie:

'De rijkspolitie op Schiphol hostte teveel en verstoorde de organisatic teveel. Mensen
moesten vanuit het hele land naar Schiphol en terug. De val:bonden hadden ook

behoorlijke vergoeding geeist, dus deze detachering was duur'

Bos stelde dat de detachering van het Korps Rijkspolitie op Schiphol Justitie
'goudgeld' kostte. Hij vertelde:

'We voomagen enorme uitbreiding van de beveiligingstaak op Schiphol. Onze zorg was
dat dat nooit doorJustitie betaald zoukunnen worden. Wij wilden daarvan af Defensie
bleek bereid die taak over te nemen inclusief de kosten en betalen voor de groei.'

Van Dinter formuleerde het budgettaire belang van Justitie negatie f: 'voor Justitie
zou het wel mooi zijn geweest als de politie meer taken zou krijgen, maar dit was
om budgettaire redenen minder interessant.' De Wijs (toen algemeen inspecteur
van het Korps Rijkspolitie) wees erop datJustitie met de genomen beslissingbezui-

nigde, want Defensie zou alle bijkomende kosten dragen. Volgens Wooldrik had
Justitie primair een financieel belang bij de kwestie: 'we konden de groei van de
politiezorg op Schiphol niet betalen.' Maurer gaf dit belang wat uitvoeriger weer:

'De hosten voor de controle van reizigers namen in de loop derjaren duidelijk toe.
Overdracht van taken betekenden voorjustitie dus een dubbele bezuiniging, minder

politie personeel en mogelijk minder hosten voor Seceurop
,389

Alleen Patijn gaf aan dat Justitie zich zowel zorgen maakte over de dreigende
inkrimping van de Koninklijke Marechaussee, als over haar functie als strate-

gische reserve.
Er mag worden geconcludeerd dat het in essentie Justitie niet veel uitmaakte

welke organisatie de politietaak op Schiphol zou gaan uitvoeren, zolang dit maar
onder haar gezag en controle zou gebeuren. Ze had bovendien een financieel
belang. De taakoverdracht naar de Koninklijke Marechaussee, inclusief de kos-
ten, was voor dit departement gunstig

389  Seceurop is de naam van het beveiligingsbedrij f dat op Schiphol voor het Korps Rijks-
politie werkte. Na de taakoverdracht werkte dit bedrij f ook voor de Koninklijke Mare-
chaussee.
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7.3.3 Dubbele winst voor de Koninklijke Marechaussee

Dat de Koninklijke Marechaussee in ieder geval een deel van de politietaken op
Schiphol wilde overnemen, kwam in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk al
duidelijk naar voren. Welke belangen had de Koninklijke Marechaussee volgens
de betrokken besluitvormers? De geinterviewden schetsten een vrij eenduidig
beeld. Twee belangen stonden prominent voorop: werk vinden voor personeel
waarvoor ontslag dreigde en de verbetering van de positie van de Koninklijke
Marechaussee in het politiebestel.

Ten eerste gaven twaalf geinterviewden (Sunter, Dijkstal, Ter Beek, Hirsch
Ballin, Bos, Van Vianen, Suyver, Fabius, Neisingh, Patijn, Borghouts en Maurer)
aan dat de Koninklijke Marechaussee het belang had werk te vinden voor per-
soneel dat overtollig dreigde te worden. Volgens Sunter wilde ze dit en waren de
omstandigheden hiervoor gunstig:

'Reductie van deformatie- en personele sterhte was geen optie. Immers, de Tweede
Kamer had meerdere keren te kennen gegeven dat zij tegen een vermindering van

de omvang van de Koninhlyke Marechaussee was.'

Volgens Ter Beek was het doel en belang voor de Koninklijke Marechaussee'heel
simpel: het Wapen in volle omvang laten voortbestaan en als het enigszins kon
nog een beetje groeien.' Hirsch Ballin meende dat het korps haar capaciteit liever
in dienst wilde stellen van civiele politietaken dan mensen ontslaan. Volgens Bos
maakte de Koninklijke Marechaussee haar belangen 'nooit zo expliciet, maar
ze vonden het waarschijnlijk wel plezierig om een nieuwe, stevige taak met
groeipotentie te krijgen.' Van Vianen drukte zich sterker uit: de nieuwe taak
was voor de Koninklijke Marechaussee van 'levensbelang'. Zij zag de militaire
politietaak wegkwijnen en de bijstand aan Den Haag en Amsterdam eindigen.
Ook volgens Suyver had het korps 'overlevingsbelang; voor het verdwijnen van
de grenscontroles moest toch compensatie gevonden worden.' Fabius stelde dat
de beslissing goed uitkwam, immers: 'Schengen betekende een verlies van circa
zeshonderd functies en we zochten toch ook bestaansrecht.' Neisingh noemde
het werkgelegenheidsbelang en ook Patijn sprak over het belang om inkrimping
van de organisatie te voorkomen. In een variant op het personeelsbelang noem-
de Borghouts dat het korps meer taken wilde hebben, zodat de eigen mensen
meer konden rouleren. Over de genomen beslissing was het korps volgens hem
'woest enthousiast.' Maurer gaf aan dat de Koninklijk Marechaussee zich actief
op dit belang richtte. Het korps werd door Schengen 'ernstig bedreigd in zijn
numerieke aantal manschappen.' Maurer vertelde:

'Een stafofficier had dan ook de opdracht om een plan te ontwerpen om het wegval-
len van de grensbewaking te compenseren met andere taken. Het oog was daarbij
gevallen op alleen de.b'sieke bewahing van de burgerluchtvaart.  Tot hun verras-
sing kregen zij ook de recherche en de normale politiedienst in hun takenpakket

bijgeschreven.'
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Roes zag ook een personeelsbelang. Net als Maurer zei hij dat men'nogal verrast'
werd door de genomen beslissing. De Koninklijke Marechaussee kreeg'iets waar
ze niet om gevraagd hadden.' Volgens Roes had niemand binnen het korps deze
uitkomst bedacht. Dat het later als succes geclaimd werd, vond hij onterecht.
Verder in deze paragraaf zal nog worden ingegaan op wat Defensie en het korps
voorstelden om als taak uit te voeren en of de genomen beslissing inderdaad een

omvangrijkere taak betrof.
Ten tweede noemde een zevental geinterviewden (Dijkstal, Van Vianen,

Neisingh, Sunter, Borghouts, Van Dinter en Wooldrik) dat de Koninklijke Mare-
chaussee het belang had haar positie in het politiebestel te versterken. Dijkstal
noemde het een stijging in de 'pikorde' van politiediensten. Hij wees erop dat
er in het besluitvormingsproces over de politiereorganisatie een fase was waar-
in de Koninklijke Marechaussee bang was geheel uit de Politiewet te worden
geschrapt. Als ze de taak op Schiphol erbij zou krijgen, zou die kans uiteraard
veel kleiner worden. Volgens Van Vianen was aan de nieuwe taak eveneens een

gevoel van eigenwaarde verbonden. De Koninklijke Marechaussee wilde laten
zien dat ze door de civiele politie ten onrechte niet voor vol werd aangezien. Ze
verafschuwde hun arbeidsethos, vooral van het Korps Rijkspolitie op Schiphol.
Neijsing gaf aan dat de het korps omwille van haar positie in het politiebestel
wilde voorkomen dat zij op Schiphol weer langdurig semi-permanente bijstand
zou moeten leveren ('wel lasten, geen lusten'). Ook Sunter wees er op dat met
een overdracht van de politietaak op de luchthaven het verwijt zou'verstommen'
dat ze niet de nodige kennis en vaardigheden bezat om naar behoren politietaken
uit te voeren. Hij zei:

'Het was haar al velejareneen doorn in het oog dat die erkenning uitbleefondanks

dat men weI politiewerk deed. Ook buiten haar organisatie. Denk aan de semi-per-
manente bijstand in Amsterdam en Den Haag, incidentele bijstand et cetera.'

Borghouts stelde in een variant op dit belang dat de Koninklijke Marechaussee
een kans zag om het eigen imago te verbeteren. Van Dinter stelde dat ze ook
graag taken 'op burgerterrein' wilde. Volgens Wooldrik vond de Koninklijke
Marechaussee het besluit 'fantastisch. Men zag groei van de organisatie, meer
verantwoordelijkheden en gebiedsuitbreiding.'

Neisingh en Sunter noemden nog twee andere belangen. De Koninklijke
Marechaussee had volgens Neisingh het belang 'aansluiting te houden bij de
grensbewakingstaak op Schiphol.' Volgens Sunter was het'een bijkomende bate'
dat met de nieuwe taak niet alleen het aantal functies zou stijgen, maar ook de
varieteit daarvan. Hij gaf ook aan waarom dit belangrijk was:

'De  mogeljkheden  voor functieroulatie  zouden aanmerhelijk toenemen.  Dit  was
vooral van belang voorhet animoom op Schipholgeplaatst te worden en zou wellicht
ook de bereidheid om naar die wet*omgeving te verhuizen doen vergroten.'
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Er kan worden geconcludeerd dat de Schiphol-kwestie voor de Koninklijke
Marechaussee vooral van belang was om nieuw werk te vinden voor haar mede-
werkers en om haar positie in het politiebestel te versterken. Met de genomen
beslissing tot taakoverdracht bereikte de Koninklijke Marechaussee beide. Niet
alleen werd de dreiging van ontslagen weggenomen, maar ook verbeterde zij
haar positie in het politiebestel: dubbele winst.

7.3.4 Binnenlandse Zahen in een bijrol

Welke belangen had het andere civiele 'politieministerie', Binnenlandse Zaken,
bij de Schiphol-kwestie? Uit de interviews werd duidelijk dat haar rol in de
besluitvorming vooral werd bepaald doordat zij weinig belang had, zich richtte
op de belangen van de civiele politiekorpsen en belanghad bij de instandhouding
van de bijstandscapaciteit van de Koninklijke Marechaussee.

Als eerste gaf een tiental geinterviewden (Hirsch Ballin, Ybema, Maurer, Bos,
Van Dinter, Demmink, Opstelten, Borghouts, Wooldrik en Patijn) aan dat Binnen-
landse Zaken weinig belang  had  bij,  dan  wel  geen rol speelde  in de Schiphol-
kwestie. Volgens Hirsch Ballin was ze 'relatief weinig betrokken'. Het ministerie
hield zich volgens Ybema'vrij afzijdig. De commissaris van de Koningin in Noord-
Holland pleitte wel voor de Koninklijke Marechaussee.' Ook Maurer stelde dat
ze 'niet direct een groot belang' had. Volgens Bos had het ministerie 'niet zo zeer

belangen in deze kwestie, want beveiliging op Schiphol was een verantwoorde-
lijkheid van Justitie.' Van Dinter vond dat Binnenlandse Zaken helemaal geen rol
speelde. Demmink zei het zo: 'in mijn herinnering zijn zij op afstand gebleven.'
Opstelten verklaarde ook waarom dit zo was: Justitie had het gezag over de politie
op Schiphol. Borghouts zei dat Binnenlandse Zaken zich met de kwestie 'bijna
niet bemoeid' heeft en de kwestie heeft 'laten lopen. De SG van justitie heeft dit
georganiseerd en heeft het geregeld met Defensie.' Ook Wooldrik vond dat het
ministerie zich niet echt met de kwestie heeft bemoeid en dat ze zich 'relatief
neutraal' opstelde. Patijn stelde dat Binnenlandse Zaken aanvankelijk tegen een
taaktoedeling aan de Koninklijke Marechaussee was. Het departement had:

'bezwaar tegen de afwijking in het model van de politieorganisatie, maargingen om
pragmatische redenen akhoord.'

Zo belangrijk vond ze de kwestie dus blijkbaar niet.
Ten tweede noemden zes geinterviewden (Hirsch Ballin, Fabius, Borghouts,

Maurer, Neisingh en Ter Beek) dat Binnenlandse Zaken zich vooral richtte op de
belangen van de regionale politiekorpsen. Hirsch Ballin wees op dit belang van
het ministerie en voegde hieraan toe dat ze met de overdracht aan de Konink-
lijke Marechaussee kon 'ontkomen aan de strijd' tussen twee van haar korpsen:
Amsterdam-Amstelland en Kennemerland. Volgens Fabius had het ministerie
een negatief belang bij de taakovername. 'Zij wilden dat het KLPD klein en
ondersteunend zou worden, dus niet weer een nieuwe Rijkspolitie.' Het KLPD
zou geen grote concurrent van de regionale politiekorpsen mogen worden. Borg-
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houts zei dat Binnenlandse Zaken ernaar streefde de reguliere politietaak door
de civiele politie te laten doen. Volgens Maurer wilde ze de nieuwe regionale
korpsen zoveel mogelijk taken geven. Neisingh stelde dat ze het gezag over
de politie zoveel mogelijk bij de burgemeesters wilde laten. Dit gold ook voor
Schiphol. Voor haar was inzet van de Koninklijke Marechaussee in essentie dus
geen goede optie, want dit korps werd beheerd door Defensie. Binnenlandse
Zaken gaf volgens Neisingh de voorkeur aan een overdracht van taken aan de
gemeentepolitie Haarlemmermeer, het latere regionale politiekorps Kennemer-
land, of bijstand van de Koninklijke Marechaussee aan ten van deze twee civiele
korpsen. Ter Beek meende dat het ministerie ook als doel zag om meer capaciteit
voor taken bij andere civiele korpsen te krijgen. Hij vertelde:

'Ih weet dat Dales ook wel eens dacht dat als Schiphol-taak door de Koninklijke
Marechaussee zou worden gedaan, dat dan het vrijhomende rijkspolitiepersoneel
ingezet zou hunnen worden voor normale politietaken: vreemdelingentoezicht of

patrouilles op straat.'

Ten derde gaf een viertal geinterviewden (Patijn, Suyver, Sunter en Opstelten)
aan dat Binnenlandse Zaken wel belang had bij het op peil houden van de
bijstandscapaciteit van de Koninklijke Marechaussee.

Patijn zei dat Binnenlandse Zaken dacht aan haar functie van strategische
reserve en in de woorden van Suyver 'hechtte Binnenlandse Zaken aan het op
peil houden van het bijstandspotentieel van de KMar.' Ook Sunter zei dat het
ministerie er belang bij om de het korps zo groot mogelijk te houden:

'Hoewel de Koninklijke Marechaussee niet het cent aangewezen bijstandsorgaan
was, had Binnenlandse Taken er in het verleden veelvuldig en met succes een beroep
opgedaan. Klachten kwamen zelden voorenookdesamenwerking verliepaltijdgoed.
Reactiesnelheid, flexibiliteit, het bekend zijn met optreden ingroter verband et cetera
speelden hier een belang,ijke rol. Bijstand door de gemeentepolitie of de rijkspolitie

had vaak veel haken en ogen, gezien het aantal belanghebbenden en de decentrale
organisatie van de politie.  Verkleining van de formatiesterkte van de Koninklijke
Marechaussee was dus tegenstrijdig aan de belangen van Binnenlandsc zaken.'

Het op peil houden van de bijstandscapaciteit van de Koninklijke Marechaussee
was volgens Opstelten in de kwestie Schiphol wel een, maar 'geen hoofd-
argument'.

Drie andere belangen van het ministerie werden minder vaak genoemd: de
kwaliteit van de politiezorg, de positie ten opzichte van Justitie en de kosten van
de politiezorg.
Drie geinterviewden vermeldden dat Binnenlandse Zaken zich zorgen maakte
over de kwaliteit van de politiezorg op Schiphol (Ter Beek, Opstelten en Suyver).
Volgens Ter Beek wilde het ministerie vooral'een goede, fatsoenlijke politiezorg.'
Opstelten zei dat het haar er alleen om ging de uitvoering van de politietaak op
de luchthaven te versterken. Volgens Suyver had ze geen vertrouwen in de wijze



248 DE BINNENLANDSE VEILIGHEIDSTAKEN VAN DE NEDERIANDSE KRUGSMACHT

waarop het Korps Rijkspolitie er de beveiliging uitvoerde: 'het was duur en ging
niet goed.'

Wooldrik en Bos gingen in op de relatie met Justitie. Wooldrik wees er op
dat Binnenlandse Zaken haar positie zou versterken als Justitie zwakker werd.
Dus was men niet tegen overdracht aan de Koninklijke Marechaussee. Ook Bos
noemde dit belang:

'Af en toe was er wel grote spanning tussenJustitie en Binnenlandse Zaken. Kwade
tongen bo*eren dat Binnenlandse Zaken zoveel mogelijk taken bijJustitie weg wilde
halen.'

Alleen Hirsch Ballin wees erop dat Binnenlandse Zaken er financieel belang bij
had om de Schiphol-taak niet naar zich toe te trekken.

ErkanwordengeconcludeerddatBinnenlandseZakenvolgensgeinterviewden
een beperkte rol speelde in en beperkte belangen had bij de besluitvorming. Zij
behartigde de belangen van de civiele politiekorpsen en wilde dat de bijstands-
capaciteit van de Koninklijke Marechaussee in stand werd gehouden. Voor dit
laatste waren uiteraard meer mogelijkheden - zoals ook al bleek in paragraaf 7.1,
maar met de taakoverdracht werd het veiliggesteld. De belangen van de civiele
politiekorpsen werden door de beslissing geschaad; noch een regionale politie-
korps, noch het nieuwe KLPD kreeg de taak toebedeeld. In paragraaf 7.1 bleek
al dat er geprobeerd was om de Schiphol-taak aan de gemeente- of regionale
politie van Amsterdam te geven. Wellicht verklaren dit eerdere verlies en de tegen-
strijdigheid van belangen mede de beperkte rol van Binnenlandse Zaken.

7.3.5 Een kleine rol voor andere ministers

In de interviews kwamen ook de belangen en betrokkenheid van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat, het ministerie van Financien en minister-president
Lubbers ter sprake.

Roes wees op hetbelangvanhetministerie vanVerkeerenWaterstaat. Naarmate

Schiphol groeide, werd vooral door dit ministerie aangedrongen op het vinden van

een oplossing voor de slechte veiligheidssituatie. Deze zou verdere groei belem-
meren. De directie van de luchthaven stuurde brieven en er waren gesprekken.
Verkeer en Waterstaat bleef aandringen op een oplossing en er waren gesprekken
met minister Dales van Binnenlandse Zaken. Roes sprak over een domino-effect:

'Als Verkeer en Waterstaat niet bezig was geweest, was Binnenlandse Zaken niet

gaan lopen. Als Binnenlandse Zahen niet in beweging was gehomen was er geen
beslissinggenomen. Onze minster zei: wat is dat allemaal daar? Daargaan we een
eind aan mahen.'

Volgens de geinterviewden heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat geen
grote rol gespeeld in de besluitvorming.
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Drie geinterviewde besluitvormers (Hirsch Ballin, Dijkstal, Roes) gingen in op
de rol van minister Kok van Financien en minister-president Lubbers. Zij had-
den vooral als belang dat er een oplossing voor de veiligheidsproblemen kwam
die genoeg draagvlak had en een bezuiniging opleverde (of in ieder geval geen
extra kosten bracht).

Volgens Hirsch Ballin wilde minister Kok geen overgang van personeel van
de Koninklijke Marechaussee naar de civiele politie. Omdat de salarissen bij de
Koninklijke Marechaussee toen lager waren, zou een overgang van personeel
financieel nadelig uitvallen. De belangen van deze twee ministers waren echter
veel kleiner dan die van andere belanghebbenden. Stoffelen (toen lid van de
Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid) zei over minister-president Lubbers
dat deze over de nieuwe Politiewet, inclusief de Schiphol-kwestie, intense f con-
tact had met leden van de CDA-fractie. Hij had volgens Stoffelen geen voorkeur
voor de Koninklijke Marechaussee of het Korps Rijkspolitie. Stoffelen drukte het
eufemistisch uit: 'ik ben er niet zeker van dat hij diepgefundeerde, zeer hechte
denkbeelden had hoe de veiligheid op Schiphol gediend zou worden.'

Volgens de geinterviewden leken het ministerie van Financien en minister-
president Lubbers geen directe, grote inbreng te hebben geleverd aan de besluit-
vorming,in ieder geval een beduidend kleinere dan de andere hier besproken
betrokkenen.

7.3.6 Het Korps Rijkspolitie wil de taah houden

Het Korps Rijkspolitie (en het KLPD dat haar voor wat betreft een deel van
haar taken opvolgde), die de politietaken op Schiphol tot de overdracht aan de
Koninklijke Marechaussee feitelijk uitvoerde, had uiteraard directe belangen bij
de genomen beslissing.

Een vijftal geinterviewden (Maurer, Suyver, Neisingh, Sunter en Ybema) zei
dat het Korps Rijkspolitie het belang had de taak op Schiphol zoveel mogelijk
voor zichzelf te behouden. Maurer wees erop dat aanvankelijk vaststond dat
de Dienst Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie over zou gaan naar het nieuw
te vormen KLPD. Hij was zeer verbaasd te horen dat de regering besloten had
om de politietaken over te dragen aan de Koninklijke Marechaussee. Ook de
werkgroepen ter voorbereiding van de veranderingen in het politiebestel gingen
ervan uit dat de taak naar het KLPD zou gaan. Volgens Suyver hoopte de nieuwe
top van dat korps dat zij de politietaak op Schiphol kreeg: 'men wilde houden
wat men had.' Ook Neisingh wees op het belang van het Korps Rijkspolitie om
de taak voort te zetten. Volgens hem was het nog een optie om de taken te behou-
den'onder overnemen van de marechaussee-taken.' Een andere optie was om de
Koninklijke Marechaussee bijstand te laten leveren aan het Korps Rijkspolitie en
deze de taak zelf te laten behouden. Hij wees er op dat dit korps niet over veel
recherche beschikte. Schiphol was de enige plek waar na de reorganisatie van de
politie hiervan nog sprake zou zijn. Ook daarom wilde men volgens Neisingh
graag de politietaak op Schiphol, en zelfs alleen de recherchetaak daar, behou-
den. Volgens Sunter zag het Korps Rijkspolitie het liefst dat de beveiligingstaak
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door anderen werd vervuld, bijvoorbeeld de Koninklijke Marechaussee. Hij gaf
ook aan waarom:

'Het bleef dan een taak - en dus een verantwoordelijkheid - van de Dienst Lucht-
vaart, maar de personele lasten zouden op die manier niet meer op haar schouders
terecht homen.'

Er mag worden geconcludeerd dat het Korps Rijkspolitie als overwegend belang
had de taak op Schiphol te behouden.

Dat dit niet gebeurde was voor het korps ongetwijfeld een ingrijpende
beslissing. Wooldrik sprak van 'treurnis eerste klas. Men was het KLPD aan het
opbouwen, maar opeens vlogen een aantal wielen af van de auto die men aan
het bouwen was.' Bos zei het zich te kunnen'voorstellen dat voor de rijkspolitie
de beslissing als een donderslag aan heldere hemel kwam.' Van Dinter wees op
het verschil tussen het korps en haar departement. Volgens hem vond het korps
'het besluit wel vervelend, maar daar was wel overheen te komen. De Rijkspolitie
had problemen met de beslissing, maar de rest van Justitie niet.

De toenmalige algemeen inspecteur van het Korps Rijkspolitie, De Wijs,
beschreef zijn overwegingen voor de genomen beslissing. Hij bracht naar
voren dat de Koninklijke Marechaussee al langer zocht naar mogelijkheden
om nieuwe taken te krijgen, zoals het overnemen van bewakings- en persoons-
beveiligingstaken. Zelf richtte hij zich op een goede inbedding van nationale
taken. Die moesten niet versnipperd terechtkomen in de nieuwe politie-
organisatie. 'Doelstelling van mij was om op termijn ook de civiele taken van de
Koninklijke Marechaussee in een nationale politie organisatie in te brengen.'

De Wijs had bovendien een duidelijke visie op de politietaak op Schiphol.
Hij zei het triest te vinden dat het zo lang duurde om een oplossing voor de
luchthaven te vinden:

'Ik wist dat heteruiteindelijk opuit zou lopen dat de Koninklijke Marechaussee het zou

gaan doen. Al zou het vijftien jaar duren. Ik was er ook geen voorstander van dat elke
luchthaven onder plaatselijke politie zou homen. Vraag was: of naar de Koninklijke
Marechaussee of naar het KLPD. Je moest realistisch zijn.  Consequent zou zijn om alle
taken aan ten organisatie te geven. Er is al afstemmingsverlies genoeg in Nederland.
Ih geloqfde niet dat grensbewaking naar het KLPD zou hunnen gaan. Dat was politiek
niet haalbaar. 112 beg,ijp best dat de Koninklijke Marechaussee niet in bilstand zou
willen op Schiphol. Dat zou ook niet werken. Dat zou ik ook zelf niet doen.'

De Wijs vertelde verder dat aanvankelijk niet werd gesproken over andere lucht-
havens. Dit kwam pas aan de orde toen het voorstel naar de Tweede Kamer ging.
'lk denk dat het altijd impliciet werd aangenomen. Daar is nooit veel aandacht aan
besteed.' Ook gaf hij aan dat lange tijd alleen werd gesproken over een overdracht
van de zogenaamde uniformtaken aan de Koninklijke Marechaussee. Hij drong er
zelf bij Hirsch Ballin op aan om ook de recherchetaken mee te nemen.
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7.3.7    Het KLPD en Amsterdam-Amstelland als alternatieven

Uiteraard vormde behoud van de taak door het Korps Rijkspolitie en haar opvol-
ger het KLPD een alternatief voor toedeling van de taak aan de Koninklijke
Marechaussee. 1n de eerste paragraaf van dit hoofdstuk kwamen ook de politie-
korpsen van Amsterdam  en de Haarlemmermeer ter sprake. Hoe reeel vonden
de besluitvormers de civiele opties?

Vijf geinterviewden (Borghouts, Ybema, Bos, Van Dinter en Ter Beek) gaven
aan dat er geen reele alternatieven waren voor de overdracht aan de Koninklijke
Marechaussee. Borghouts zei:

'Het ging over openbare orde. Dat hon door de reguliere politie worden gedaan, maar

die was ernict genoeg. Je hadgeld aan de rijkspolitie hunnen geven, maar het habinet

moest bezuinigen. Defensichadiets meergeld. Defenste kon ookpersoneel van andere
taken van de Koninklijke Marechaussee weghalen, die taken dus iets minder doen.

Het was niet echt een optic om Amsterdam of Kennemerland de taah te laten doen.'

Ook Ybema stelde de civiele korpsen niet als reeel alternatief te hebben
beschouwd. Hij wees erop dat een keuze voor Amsterdam tegen de gekozen

regionale indeling van politiekorpsen zou zijn ingegaan:

'Bestuurluk hon dat niet. Haarlemmermeer zat er qua schaal niet op te wachten

om ZO'  mocilijke klus als de politietaak op Schiphol erbij te krijgen. Ik heb beide

optics als totaal niet reeel beschouwd. Amsterdam had bovendien al bijstand van
de Koninklijke Marechaussee nodig, dus het zou wat raar zijn als Amsterdam een

extra taah zou krijgen.'

Het KLPD was volgens Ybema in principe wel een alternatief, maar op basis van
eerdere besluitvorming lag al vast dat de taak niet naar dit korps zou gaan. Hij zei:

'Voor ten van de belangrijkste economische centra van het land was het wel belang-
rijh dat depolitie daarcentraal zou hunnen worden aangestuurd. Ditgold uiteraard
voor de KoninWilke Marechaussee en het KLPD. Echter in de discussie over het
politiebestel was duidelijk dat het KLPD geen executieve taken zou hrijgen. Het
KLPD heeft daarom niet de politietaak op Schiphol toegewezen gebregen.'

Bos zei dat nooit is overwogen om de grensbewaking op Schiphol door het Korps
Rijkspolitie le laten uitvoeren. Daarmee zou dit korps de enige politiedienst op de
luchthaven worden. Bovendien was nooit sprake van een overname van de taken
door de douane o f van een overgang van overtollige marechaussees naar de civiele
politie. Volgens Bos was het korps van Haarlem of Haarlemmermeer veel te klein
'om Schiphol te gaan doen.' Bekend was'dat Amsterdam de politietaken op Schip-
hol wilde hebben, maar dat was voor een politieregio financieel niet te behappen.
Dat konden ze nooit vanuit het politiebudget voor elkaar krijgen, maar er zou
extra financiering vanuit Justitie of Binnenlandse Zaken voor moeten komen.' Dit
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leek hem geen reele optie. Van Dinter noemde verschillende mogelijkheden en
argumenten, maar zag alleen de Koninklijke Marechaussee als goede keuze:

'De douane was geen reele optie, want die deden nooit normale opsporing engrens-
controle. Ik heb nooit gedacht aan de taak te geven aan de horpsen van Amsterdam
of Kennemerland Kennemerland hon dit helemaal niet. Dat was geen oplossing.

Over Amsterdam is geen echt serieuze discussie geweest. Er is ook nooit besproken
dat, net als de grensbewaking door de politie van Rotterdam, de grensbewaking op
Schiphol door Amsterdam Of Kennemerland zou hunnen. De optie de Koninl:lijhe
Marechaussee alleen de beveiliging van de burgerluchtvaart te geven was een halve
oplossinggeweest. We moesten toch het aantal diensten terugbrengen.'

Toenmalig minister van Defensie Ter Beek kon zich niet herinneren of er over
alternatieven werd gesproken. 'lk kan me op ministerieel niveau geen discussies
over alternatieven herinneren. Er kunnen best op ambtelijk niveau discussies over
zijn geweest. Ik kan me niet herinneren met Hirsch Ballin over overgang van de
Schiphol-taak naar het KLPD te hebben gesproken.'

Twaalf geinterviewden zagen civiele diensten echter wel als reeel alternatief
voor de Koninklijke Marechaussee. Toenmalig minister vanJustitie Hirsch Ballin
stelde dat er wel over verschillende civiele alternatieven werd nagedacht, maar
dat gezien de omstandigheden een overdracht aan de Koninklijke Marechaus-
see de beste keuze was. Volgens hem gaf het Korps Rijkspolitie er de voorkeur
aan om de politietaak op Schiphol te laten uitvoeren door het nieuw te vormen
KLPD. In deze nieuwe politieorganisatie zouden hiervoor politiemensen uit de

regiok moeten worden geleend of er zou een groot aantal executieven in het
korps moeten worden opgenomen. Voor beide was de motivatie volgens Hirsch
Ballin laag, velen vonden het onpraktisch. Een andere optie was om de taak te
laten uitvoeren door Amsterdam-Amstelland o f Kennemerland. Volgens Hirsch
Ballin gaf Binnenlandse Zaken hieraan de voorkeur. Daartegen pleitte dat Ken-
nemerland een klein korps was en met de Schiphol-taak 'uit haar voegen zou
raken' Tegen Amsterdam-Amstelland pleitte, hoewel haar korpschef te taak
graag wilde, dat het Openbaar Ministerie in Amsterdam toen al te groot was. Aan
het argument van een te groot hoofdstedelijk politiekorps werd volgens Hirsch
Ballin niet eens toegekomen, want deze optie was al 'niet bruikbaar wegens de
verdere overbelasting van het Amsterdamse parket en de Amsterdamse recht-
bank'. De politie in de hoofdstad had ook een personeelstekort. Volgens Hirsch
Ballin was in de nieuwe Politiewet al voorzien dat ook de Koninklijke Marechaus-
see belast zou worden met formele politietaken. Hij vertelde verder:

'Toen hwamen de gedachten bij elkaar dat er ook een nationaal belang bij was
de politietaken op de nationale luchthaven door cen direct aanstuurbare dienst
van regering te laten doen. Bovendien hon zo lets nuttigs gedaan worden met weg-

vallende Koninklijke Marechaussee mensen.'
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Vier besluitvormers (Wooldrik, Stoffelen, Maurer en Neisingh) gaven aan dat
enkel de rijkspolitie of haar opvolger het KLPD als goed alternatief werden
beschouwd. Volgens Wooldrik waren Amsterdam en Haarlem dat niet. Hij ging
dieper in op de KLPD-optie:

'Ik zag alleen het KLPD als alternatiej. Men was toen bezig de nieuwc regiokorpsen

op te bouwen. De grenzen van de nieuwe politieregiok stonden aanvankelijk niet
vast. Er was cen enorm 'landjepik' in die tild. Men heeft later in 1993, geprobeerd
om Schiphol onderhet arrondissement Amsterdam te brengen. Argument hicrtegen

was dat de rechtbank in Amsterdam de extra zaken niet aan zou hunnen.'

Wooldrik wees erop dat dit enkele jaren na de Schiphol-beslissing was en dat
deze kwestie dus los stond van de toedeling van de politietaak op Schiphol aan
de Koninklijke Marechaussee. De tijdsvolgorde was volgens hem mogelijk van

belang voor de uitkomst: 'misschien was dit anders gelopen als de volgorde
anders was geweest.' Stoffelen stelde dat hij uit Amsterdam of Haarlem 'nooit

enige interesse' hoorde, dus dat het wat hem betreft alleen ging tussen de Dienst
Luchtvaart van het Korps Rijkspolitie en de Koninklijke Marechaussee. Ander-

zijds gaf hij enkele overwegingen over mogelijke civiele alternatieven aan. Zo
wilde hij overal regionale politie, zonder uitzonderingen. Hij vond echter dat
Amsterdam-Amstelland met Schiphol erbij te groot zou worden (mede op zijn
instigatie was Zaanstad er al afgehaald). Omdat Kennemerland te klein was,
kon het Schiphol niet erbij hebben. Stoffelen zag de civiele korpsen dus wel als
een alternatief, maar gaf de voorkeur aan de Koninklijke Marechaussee. 'Het
was makkelijker geweest om de taak aan een politieregio te geven, bij voorkeur
aan de politieregio Amsterdam-Amstelland, maar dat was een foute beslissing
geweest.' Maurer noemde als alternatief het overgaan van de grenspolitietaken
van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol naar het Korps Rijkspolitie of het
KLPD. 'De grensbewaking zou dan net als in de haven van Rotterdam worden

uitgevoerd door de reguliere politie.' Hij vertelde dat in het najaar van 1990 bij
Justitie werd nagedacht over de mogelijkheid om het dreigende overschot aan
marechaussees onder leiding van het Korps Rijkspolitie op Schiphol in te zetten.
Maurer zei te zijn gebeld met deze vraag

'hoeveel mensen van de KoninklUke Marechaussee, die vrij zouden komen na

opheffen van de grensbewaking in het hader van Schengen, bij de Dienst Lucht-

vaart zouden kunnen worden geplaatst. Ik heb toen begrepen dat het om ongeveer

driehonderd manzougaan. Nu, die honden Wtj makkelijhplaatsen. Hetbeveiligings

detachement zou dan hunnen worden opgeheven. C...) We hebben daar nog even
over gefilosofeerd en daarna heb ik van dit idee nooit meer lets vernomen.'

Overigens vertelde Maurer dat er in de jaren zeventig van de vorige eeuw nog

sprake was van overdracht van Schiphol van het Korps Rijkspolitie naar de
gemeentepolitie Haarlemmermeer. De ministers Van Agt van Justitie en De Gaay
Fortman van Binnenlandse Zaken besloten echter de taak bij het Korps Rijks-
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politie te houden. Ook Neisingh stelde dat er zeker een civiel alternatief was:
de rijkspolitie zelf. Hij ging ervan uit dat er helemaal geen noodzaak voor ver-
andering en voor inschakeling van de krijgsmacht was, 'anders dan enige vorm
van moeheid bij de landgroepen van de rijkspolitie, die steeds op detachering
moesten.' Met'marginale aanpassingen' kon dit probleem volgens Neisingh wor-
den opgelost, 'bijvoorbeeld door bijstand van de Koninklijke Marechaussee.'

Volgens vier andere geinterviewden (Patijn, Roes, Fabius en Demmink)
waren de politiekorpsen van Amsterdam/het regionale politiekorps Amsterdam-
Amstelland en Haarlemmermeer/Kennemerland er wel reele alternatieven voor
de Koninklijke Marechaussee. Zij werden volgens Patijn wel afgewogen, maar
verworpen omdat daarvoor twee- tot driehonderd extra functies nodig waren.
Hij zei dat Amsterdamse korps sterk lobbyde om Schiphol te krijgen, maar 'ze
hebben het afgelegd tegen de strategische overweging om de Koninklijke Mare-
chaussee niet te laten inkrimpen.' Roes gaf aan dat er zeker civiele alternatieven
waren. Hij stelde dat de beveiliging op Schiphol al lang een probleem was en dat
'iedereen in Den Haag' dit wist. Volgens Roes werd de beveiligingskwestie in de
loop van de jaren steeds meer gekoppeld aan de vraag waar Schiphol na de grote
politiereorganisatie onder moest komen te vallen. Amsterdam wilde Schiphol
om politieke en prestigeredenen. Haarlemmermeer wilde niet van Schiphol af.
Volgens Roes was Binnenlandse Zaken altijd tegen het toedelen van de taak op
Schiphol aan het korps van Amsterdam. Volgens Demmink vormden Kenne-
merland en Amsterdam wel alternatieven, maar kon beter voor de Koninklijke
Marechaussee worden gekozen. Kennemerland zou de politietaak op Schiphol
niet aankunnen. Het korps zou met de taak 'een waterhoofd' krijgen. 'Amster-
dam wilde graag en was daarom daarvoor niet de meest aangewezen.' Bovendien
zou Schiphol dan 'een eilandje in Kennemerland' worden. Fabius schetste in
hoeverre de civiele politie een alternatief vormde. De verschillende diensten
concurreerden met elkaar, zodat de Koninklijke Marechaussee een aantrekke-
lijke optie werd. De civiele politie was in die tijd erg op zichzelf gericht. 'De
politie was zoveel bezig met de reorganisatie, men lette niet op Schiphol. Men
was zo bezig met wie waar korpschef zou worden.' (De Wijs zei min of meer
hetzelfde: 'we waren al vroeg bezig met indeling van de nieuwe organisatie. We
hadden onze handen eraan vol.') Het KLPD was volgens Fabius geen optie niet,
want het mocht niet te groot worden:

'De taah zou niet naar het KLPD hunnen want het KLPD zou alleen logistiek gaan
doen. Over het KLPD was al discussiewat betreft landelijke taken, die dist:ussie zou
te groot zijn geworden met Schiphol erbij.'

Volgens Fabius wilden zowel de korpsen van Haarlemmermeer als Amsterdam
Schiphol hebben. Hij vertelde zij met elkaar concurreerden:

'De horpschefvan Amsterdam, Nordholt, zei dat de criminaliteit op Schiphol uitstra-
ling had naar Amsterdam en niet Haarlem. Volgens hem lag het derhalve voor de
hand dat Amsterdam de politie- en recherchetaah op Schiphol zou moeten krjgen
Haarlemmenneer wilde dat niet engebruihte als argument dat.Schiphol in het arron-
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dissement Haarlem lagen dusook depolitiezorgdaar moest liggen.  Toen zei Nordholt

letterlijk: 'als wij het niet krvgen dan zij ook niet.' Dat was ongeveer een jaar voor de
beslissing van de regering om de taak aan de Koninklijke Marechaussee tegeven.'

Demmink herinnerde eraan dat de minister vanJustitie verantwoordelijk was voor
de beveiliging van de burgerluchtvaart en sinds 1978 voor de politietaak op Schip-
hol. Hij stelde dat als Amsterdam de taak op Schiphol zou krijgen, de minister van

Justitie wel 'met de wet in de hand kon proberen invloed uit te oefenen, maar dat
zou een heiloos gevecht worden.' Demmink wees ook op de grotere flexibiliteit van
de Koninklijke Marechaussee om personeel te laten rouleren van en naar Schiphol.

Hij zei dat daar patrouille lopen 'niet zo geweldig interessant werk' was voor de
mensen van het Korps Rijkspolitie. Het gebeurde in detachering, waarna ze terug

gingen naar het 'eigenlijke politiewerk' waarvoor ze aangenomen waren. 'Vind
maar eens een politieman die jaar in jaar uit op Schiphol willopen.' Marechaussees
zouden het ook niet leuk vinden, maar de Koninklijke Marechaussee zou minder
weerstand van het personeel ondervinden, want zij had veel kortverbandvrijwil-
tigers. 'De Ilexibiliteit van de Koninklijke Marechaussee was veel groter dan die
van Amsterdam of Kennemerland zou kunnen zijn.' Overgang van de taak naar
het KLPD was, zei Demmink, geen optie. 'Het KLPD kon geen kortverbanders
aantrekken. Het was ook te klein. Ze zouden honderden mensen moeten aanne-
men voor dit werk.' Ook uitbreiding van het Korps Rijkspolitie op Schiphol was
nooit een optie geweest:

'Men vond het geestdodend werk, men wilde niet. Men had misschien een minder
opgeleide politiesoort hunnen creeren, maar dat wilden ze niet vanwege de rechts-

positie. '

Volgens Demmink is er om onder andere dezelfde reden nooit serieus overwogen
voor deze taak marechaussees naar de civiele politie over te laten gaan.

Van alle geinterviewde besluitvormers gaven er twee (Dijkstal en Opstelten)
aan dat alleen de politie van Amsterdam een reele optie was. Volgens Dijkstal was
de civiele politie wel een reeel, maar geen financieel aantrekkelijk alternatief. De
civiele korpsen zaten midden in reorganisaties en hadden personeelstekorten.
Het politiekorps van Amsterdam vroeg om meer mensen om de taak op Schip-
hol erbij te kunnen nemen. De Koninklijke Marechaussee zou juist mensen
moeten ontslaan als zij geen nieuwe taak kreeg. Dus werd volgens Dijkstal op
'zakelijke gronden' voor de 'praktische oplossing' gekozen om dit korps de taak
te geven, zodat zij geen mensen hoe fde te ontslaan. Overigens werd volgens hem
nooit overwogen om de Koninklijke Marechaussee in het KLPD op te nemen.
Dit zouden de nieuwe regionale politiekorpsen nooit hebben geaccepteerd. Het
KLPD moest een ondersteunende organisatie worden. Opstelten vond eveneens
dat er wel alternatieven voor de Koninklijke Marechaussee voor handen waren.
Hoewel eerst werd geprobeerd de politiezorg op Schiphol over te brengen naar
het Amsterdamse korps, was Binnenlandse Zaken er uiteindelijk voor om de hele
politietaak aan de Koninklijke Marechaussee te geven. Defensie was het daarmee

eens, maar Justitie 'moest nog worden overtuigd.' Opstelten vertelde:
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71: heb toenfactfindinggedaan door een dag op de burgemeestershamer van Haar-
lemmermeer te gaan zitten en alle betrokkenen te laten langskomen. Landelijke
taken waren met name voorJustitie een gevoelig onderwerp. De njkspolitie Dienst
Luchtvaart was enorm tegen taahoverdracht. Alles afwegende was het het belang-
rijkste dat depolitietaakin ten hand zou komen. De Koninklijke Marechaussee was
daarvoor het beste uitgerust.'

Het KLPD was voor Opstelten geen goed alternatief: 'het was er nog niet echt.'
Ook was 'het onwijs geweest als alleen de bewaking van de burgerluchtvaart
door de Koninklijke Marechaussee was overgenomen.' Opstelten gaf echter aan
dat hij, net als zijn minister Dales, er eerder voorstander van was dat 'Schiphol
zou verschuiven van Haarlemmermeer naar Amsterdam-Amstelland.' Hij ver-
telde hoe hun plan net mislukte:

'Dit voorstel sneuvelde in het kabinet met een zeven tegen zeven stemming. De
minister-president gaf de doorslag; hij was net als de minister van Justitie tegen.
Het CDA-blok was voor handhaving van de indeling.'

Dat er in Amsterdam te weinig capaciteit bij het Openbaar Ministerie zou
zijn, was volgens Opstelten geen hoofdargument. 'Amsterdam en ik vonden
dat opname van Schiphol in het gebied van Amsterdam een normale regionale
indeling was.'

Alleen Suyver zei Amsterdam en het KLPD als reeel alternatief voor de
Koninklijke Marechaussee te hebben gezien, maar Kennemerland en overgang
van marechaussees naar de civiele politie niet. Hij wees erop dat Justitie er aan-
vankelijk van uit ging dat de taak aan het KLPD zou worden gegeven. Suyver
vertelde verder:

7k zag ook aanhomen dat die taak op Schiphol geweldig zou groeien, met name de
beveiligingstaak. Dietaakwas vnjwel niette behappen. Daarom was ik ook niet voor
Amsterdam. Die zouden handen vol hebben aan de stad, dan zou Schiphol het kind
van de rekening worden. Ik herinner me de theoretische keuze tussen Amsterdam
en Kennemerland: dan was ik het wel eens om het aan het grootste horps te geven.
Kennemerland was  te klein.  Ik herinner me vaaggesprekken  met politievakbonden
over een eventuele overgang van mensen van de Koninklijke Marechaussee naar
de civiele politie, maar dat was een theoretisch alternatid'

Conclusie
Samenvattend kan dus worden gesteld dat de meeste geinterviewden aangaven
dat er wel alternatieven werden gezien voor taaktoedeling aan de Koninklijke
Marechaussee. Dit korps was onder de destijds bestaande omstandigheden de
beste keuze. De rijkspolitie/het KLPD en Amsterdam(-Amstelland) waren de
meest reele civiele alternatieven. Het KLPD was echter niet voor executieve taken
bedoeld, terwijl Amsterdam de taak niet werd gegund, niet aan kon en niet zou
kunnen betalen.
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7.3.8 Zes belangrijke verklaringen voor de keuze

Wat gaf volgens de geinterviewden de doorslag om niet voor de civiele alterna-

tieven, maar voor de Koninklijke Marechaussee te kiezen? Door geinterviewden
werden negen verklaringen. Zes daarvan worden het meest genoemd, drie dui-
delijk minder vaak.

Aansturing door de regering
Als eerste reden voor de taaktoedeling noemden acht geinterviewden (Roes, Bos,

Wooldrik, Hirsch Ballin, Patijn, Neisingh, Maurer en Dijkstal) de rechtstreekse

aansturing van Koninklijke Marechaussee door de regering. Roes noemde dit
eerst een 'achtergrondargument', maar zei later in het interview wel:

'Er is behoefte in Den Haag aan een apparaat dat rechtstreeks aan te sturen is

door de regering. Dat is de enige reden: de strategische toegevoegde waarde van de

hrijgsmacht, dat wij hunnen zeggen: regel datf '

Bos vertelde: 'de rijksoverheid had wel behoefte aan een centraal gestuurd
politiedeel. De militaire bevelstructuur was daar ook wel makkelijk in.' Wool-
drik omschreef het zo: 'we hadden behoe[te aan een onafhankelijk deel van de
politie dat niet in handen was van andere, met name decentrale belangen.' Met
dit laatste doelde hij waarschijnlijk op de burgemeesters. Een variant op dit
argument kwam van Hirsch Ballin: de regering zou internationaal op de bevei-
liging op Schiphol aangesproken kunnen worden.  De  taak kon dus  niet aan
een burgermeester worden overgelaten, want een buitenlandse minister 'kon je
niet naar een burgemeester verwijzen.' Patijn stelde dat met de taakoverdracht
een 'nationale element dat voorheen door de rijkspolitie werd gevormd mid-
dels de Koninklijke Marechaussee werd behouden.' Hij wees erop dat in de
loop van decennia dit element al steeds kleiner was geworden: steeds minder

rijkspolitie, steeds meer gemeentepolitie. Een ander voordeel was de militaire
organisatie van de Koninklijke Marechaussee militair. Ze was dus makkelijker

oproepbaar. Neisingh noemde als overweging dat de beveiliging van de burger-
luchtvaart niet aan een gemeentelijk (of regio) korps worden overgelaten, omdat
daar de burgemeester(s) beheerder is/zijn. Volgens Neisingh 'is de rol van de
lokale beheerder onberekenbaar.' Daarom moest de beveiliging nationaal wor-

den aangestuurd. Ook de grensbewaking was een rijksaangelegenheid, wat
ervoor pleitte 'alles in ten (rijks-)hand' onder te brengen. Volgens Dijkstal was

het argument dat de regering de politie op de luchthavens direct moest kunnen
aansturen overigens niet zo'n grote factor.

Budgettaire enfinanciele overwegingen
Als tweede speelden volgens acht geinterviewden (Patijn, Ybema, Dijkstal,

Maurer, Wooldrik, Suyver, Bos en Ter Beek) budgettaire en financiele over-

wegingen een rol. Patijn stelde dit zo:
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'Binnenlandse Zaken wilde niet margeld geven. Men vond het prima als Defensie
het binnen haar begroting kon oplossen. Defensie had toen nog een omvangrijke
begroting: dit konden we bijna met afrondingsverschillen in onze begrotingoplossen.
Defensie garandeerde zelfs dat bij expansie van taken in voldoende personal en
budget zou warden voorzien. '

Volgens Ybema speelde geld voor Defensie in het proces 'nauwelijks een rol,' wat
uiteraard in de besluitvorming tussen de ministeries wel een feit van belang was.
Bovendien wees hij erop dat efficientie van de inzet van de betrokken politiediensten
als argument werd gebruikt. Dijkstal omschreef hetzelfde argument als volgt:

'Het was een veel ordinairdere beslissing: wie had de middelen? In dejaren zeventig
was er nog een politiehe discussie of er meer agenten moesten komen. In jaren
negentig was iedereen voor meer politie, maar moesten bezuinigingen worden uit-
gevoerd. Als de Koninklijke Marechaussee toch op Schiphol was voorgrensbewaking
zou ze de rest van de politietaak ook weI hunnen doen.'

Wooldrik meende dat het feit dat Defensie bij taakovername door de Koninklijke
Marechaussee kostenverhoging voor de politiezorg op Schiphol wilde betalen,
voor Justitie zelfs de doorslag gaf om in te stemmen. Hij vertelde:

'De aanvankelijke tegenstand van Justitie tegen overdracht aan de Koninklilke
Marechaussee is gaan hantelen om financiele redenen. De hogere hosten  van de
politiedienst bij een expansie van de luchthaven zouden ook uit de eigen Justitie-
begroting moeten komen. We zaten in die tijd met talrijke ombuigingsoperaties.
Uitbreiding van de luchthaven en depolitiezorg zougelijke tred moeten houden. De
SG van Justitie Van Dinter zet: dit is niet houdbaar alleen Defensie han dit betalen.
Defensie had geld over en was bereid de groei van de Konin lijke Marechaussee te
financieren. Dit heeft voorjustitie de doorslaggegeven.'

Suyver stelde dat binnen Justitie efficientie als argument voor samenvoeging van
de politiediensten op Schiphol werd gezien. Dit was niet hetzelfde als een budget-
tair belang, in die zin dat het alleen een reden was zolang de taak de financiele
verantwoordelijkheid van dezelfde organisatie bleef. Niettemin maakte Justitie
volgens Suyver een financiele afweging. Ook Bos zei dat geld en efficientie voor
Justitie hoofdargumenten waren:

'Het belangrijhste anker waarvoor werd gelegen was de grote efficiency operatie
bij de rijksdienst. De zwaarste hostenpost op Schiphol vormde de beveiliging van
de burgerluchtvaart, niet de algemene politiedienst. Het was logisch om naast de
beveiliging ook de algemene politiedienst over te dragen, vanwege de overhead-
Irosten en de doelmatigheid'

Tot slot gaf ook Ter Beek een budgettaire verklaring. 'Wie betaalt wat speelde
ook. Dat Defensie de kosten zou overnemen ( . . . ) was van belang.'
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Minder politiediensten
Ten derde noemden zeven geinterviewden (Fabius, Opstelten, Patijn, Suyver,
Van Dinter, Ybema en Bos) de vermindering van het aantal politiediensten op
de luchthavens, al had dat strikt genomen ook gekund door de taken van de
Koninklijke Marechaussee aldaar aan de civiele politie over te dragen. Zoals
Fabius het stelde:

'argument was dat op Schiphol ten aanspreekbare politie moest homen. Elke keer
kwam dat naar voren. Het was een politiek neutraal argument, want het werd door
alle partijen gebruikt.'

Volgens Dijkstal ging het in de politiereorganisatie om vermindering van ver-
snippering en onduidelijkheid, maar dit was volgens hem in de Schiphol-zaak
niet zo relevant. Opstelten zei het tegenovergestelde. Om competentiegeschillen
te vermijden was het beter de taak aan den organisatie te geven. Patijn noemde
de vele diensten op de luchthaven 'voor gebruikers van Schiphol een moeilijke
constructie.' Volgens hem was dit een reden voor de taakoverdracht. Ook Suyver
noemde het scheppen van duidelijkheid voor de burger, dat deze 'maar met ten
uniform te maken zou hebben.' Van Dinter wees erop dat het 'uitgangspunt bij
deze beslissing was om de activiteiten van de drie of vier betrokken organisaties
te stroomlijnen.' Ybema zei dat het belangrijk was dat de grensbewaking, de
beveiliging en de algemene politiedienst in ten organisatie zouden komen:

'Niet zozeer wat betreft uitvoering, maar wel de aansturing, de coordinatie, dus
organisatorisch. Het werd wenselijk geacht dat de functies op Schiphol werden

geconcentreerd.'

Volgens Bos was het tijdens de besluitvorming een overweging om het aantal
politiediensten op Schiphol te verminderen.

Imagot van de Koninklijke Marechaussee en het Korps Rijkspolitie
De vierde factor was volgens zes geinterviewden (Dijkstal, Suyver, Stoffelen,
Wooldrik, Fabius en Maurer) het imago van de Koninklijke Marechaussee.
Dijkstal zei dat de Koninklijke Marechaussee bekend stond als een goed gemoti-
veerd en gedisciplineerd deel van het leger. 'Zij had zich kunnen onttrekken aan
maatschappelijke ontwikkelingen, zoals lange haren en oorbellen.' Suyver stelde

dat hij veel vertrouwen had in het korps: goed georganiseerd, wel militair, maar
ook politie. Ze werd volgens hem 'gaandeweg gezien als een uitstekend korps
politiemensen.' Volgens Suyver speelde ook bij kamerleden het imago van het
korps een rol in de beslissing:

'Al met al groeide, naar mijn mening, in de loop van de tijd een vertrouwen bij veel
hamerleden, dat een taakoverdracht helemaal niet tot eenfiasco zou leiden en de

betoogde ongeschiktheid van de Koninklijke Marechaussee eigenljk met een horrel

zoutgenomen hon worden.'
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Stoffelen had de indruk dat de Koninklijke Marechaussee haar taken op Schip-
hol meer onder controle had. Voor hem stond vast dat ze de beveiligingstaak op
de luchthaven het best kon vervullen. Dit standpunt kwam ook voort uit het
imagoverschil met het Korps Rijkspolitie. Stoffelen vond dit 'ook ten dele een
buitengewoon log apparaat, met een gigantisch verschilin inschatting tussen top
en werkvloer. Bij de Koninklijke Marechaussee was dat verschil een stuk min-
den' Hij gaf aan dat de demonstraties van de politie, die enige jaren geleden op
het Binnenho f hadden plaatsgevonden, voor hem geen factor waren om voor de
Koninklijke Marechaussee te kiezen. Wooldrik vond van wel. Volgens hem was
imago het 'secundaire, psychologische argument' in de besluitvorming. Hij zei:

'De vaste en bijstandsgroepen van de rijkspolitie op Schiphol hadden een slechte pre-
sentatie. Ze liepen er slecht gekleed bij, het was een beeve gen 'zootje'. De Konink-

lijke Marechaussee had een beter imago, een meer gedisciplineerde uitstraling. In
1988 waren er demonstraties van de politie op het Malieveld in Den Haag. Dat
heeft wel e#ect gehad op politici en de ambtelijke top. Men dacht: wij moeten altijd
terug kunnen vallen op een 'practoriaanse garde' en de enige in Nederland die dat
is, is de Koninklijke Marechaussee.'

Fabius gaf aan dat beeldvorming bij de minister-president een rol speelde:

'Volgens mij was het Lubbers die zich ergerde aan de uitstraling van de rijkspolitie
op Schiphol. Lubbers heeft een keer in het kabinet een sneer gegeven dat hij op
Schiphol weer mensen met sikjes en baarden had gezien. Hij vond dat niet echt het
plaatje dat buitenlanders en vreemdelingen moesten 'trijgen.'

Het imago van slordigheid van het Korps Rijkspolitie was volgens Van Dinter
onterecht: 'de meeste politie zag er beter uit dan de meeste militairen, wat betreft
baardjes en lange haren.' Ook Maurer noemde de ergernis van Lubbers over de
politiedemonstratie op het Malieveld'mogelijk' een bijdrage aan de uiteindelijke
keuze.

Vergelijkbare taken
Zes geinterviewden (Borghouts, Van Dinter, Patijn, Hirsch Ballin, Stoffelen
en Ybema) noemden als vijfde reden dat de Koninklijke Marechaussee al ver-
gelijkbare taken deed. Volgens Borghouts was het vooral van belang dat het
korps niet nieuw was op Schiphol. Bos wees op de grensbewaking en de bijstand
voor de beveiliging van de burgerluchtvaart op de luchthaven. 'Dat ze al op
Schiphol zat woog ook mee.' Van Dinter zei: 'ze deden alles op Schiphol al. Nu
kregen ze alleen de opsporingsactiviteiten erbij.' Patijn stelde dat de Koninklijke
Marechaussee al civiele taken had. Van belang was ook dat Justitie het korps
goed kende: 'ze wisten precies wat ze aan hen hadden.' Volgens Hirsch Ballin
wees er op dat de Koninklijke Marechaussee destijds een politiekorps was, ook
al behoorde ze tot de krijgsrnacht. Demmink gaf als voorbeeld de frequente
bijstand van de Koninklijke Marechaussee in jaren tachtig van de vorige eeuw
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Ook volgens Stoffelen bewees dit dat het korps ook gewone politietaken goed
uitvoeren. 'Ik heb dat veel gezien in Amsterdam. Daar was geen verschil tussen
Koninklijke Marechaussee en politie.' Ybema omschreef het belang van haar
toenmalige activiteiten als volgt:

'De beveiliging op Schiphol werd steeds belangrijker De Koninklijke Marechaus-
see werd gezien haar uitrusting daarvoor als belangrijhste politiekorps gezien.
De versterking van de grensbewaking werd ook belangrijker C..) De Koninklijke
Marechaussee had ervaring met grensbewaking. Zij was ook geschiht voor de

gewone politietaak. Dit speelde mee in de besluitvorming.'

De Koninklijke Marechaussee mag niet krimpen
Ten zesde een ook nog veel genoemde reden (Bos, Van Vianen, Patijn, Van Din-
ten Suyver): de besluitvormers vonden dat de Koninklijke Marechaussee niet
mocht krimpen. Bos zei: 'het hebben van een stevig korps Koninklijke Mare-
chaussee was ook belangrijk.' Volgens Van Vianen redeneerden politici vanuit
deze 'basisgedachte'

'alhoewel nimmer formeel uitgesproken,  de  Koninklijke  Marechaussee  op  sterkte
te houden teneinde een zeker gewicht in handen te houden bij een stakende Neder-

landse politie. Te veel politici hadden inmiddels een aantal ervaringen met de
Nederlandse politie achter zich die hen unheimisch deed voelen.'

Ook volgens Patijn wilde een groep topbestuurders een minimale strategische
reservefunctie van de Koninklijke Marechaussee instandhouden. Waarom? Hij
wees op de ervaring van dejaren tachtig van de vorige eeuw. Ze'hadden de beel-
den van de krakersrellen nog voor de geest.' Van Dinter meende dat op de ach-
tergrond als argument gold dat het onwenselijk was het korps 'te klein te laten
worden, buitenspel te zetten, uit te schakelen.' Hij schetste een breder beeld:

'Maar dit argument van de strategische reserve hing echter niet alleen samen met

Schiphol. Pas als bij de Koninklijke Marechaussee alle grensbewaking zou wor-
den weggehaald zou ze echt te klein worden. De heuze was tussen de Koninklijke
Marechaussee ofde rijkspolitie. Het meest verstandige was ;let de Koninhlijke Marc-
chaussee te laten dom: dan was erten instantie op Schiphol minder Het was nietgoed
om voor de rijkspolitie k hiezen: dan zouje ook consequent moeten zijn en overal alle

grenscontrole aan de Koninklijke Marechaussee onttrekken. Dan zou de Koninklijke
Marechaussee alleen nog militaire politie doen.'

Volgens Suyver werd de Schiphol-beslissing met een 'mengsel van politieke
motieven' genomen. 'Een braaf antwoord is dat paspoortcontrole op Schiphol
niet door de civiele politie kon worden overgenomen. Dat was ook onderdeel
van de motivatie.' Een taakovername door de civiele politie 'was ook efficienter
en er zou ten uniform voor de burgers zijn geweest.'

Suyver zei dat het uiteindelijk 'een politieke beslissing' was:
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'dat de Koninklijke Marechaussee een belangrijk korps moest blijven. Dat zou ook
ten voordeel van de hele Nederlandse politie strekken. Dat was de hoofdmoot in de
beslissing. Met namepolitiekebeslissers vonden een goed uitgerust, landelijk inzet-
baar cn betrouwbaar horps, zondergezeur over rechtspositic, belangrijk. Dit soort
sentimenten speelden ooh door al zul je dat niet zo vaak in stukken aantreffen.'

Suyver stelde dat ook in zijn eigen overwegingen meespeelde dat hij de Konink-
lijke Marechaussee niet wilde laten verkleinen.

De rijkspolitiefunctioneert slecht
De zevende reden was volgens drie geinterviewden (Bos, Patijn en Stoffelen) het
slechte functioneren van het Korps Rijkspolitie op Schiphol. Bos stelde kort:
'doordat de rijkspolitie de beveiligingniet structureel kon regelen heeft de leiding
van Justitie besloten de taak naar de Koninklijke Marechaussee over te brengen.'
Patijn zei dat het korps grote moeite had genoeg capaciteit te vinden om de
taak op Schiphol uit te oefenen. Zij kon de groei van de Schiphol-taak volgens
hem niet goed aan. Ze voerde volgens Stoffelen vooral de beveiligingstaak slecht
uit. Maurer zei dat de taakoverdracht meer voortkwam uit 'belangenconflicten
tussen ministeries en diensten' dan uit 'het product dat op Schiphol werd neer-
gezet.' Hij wees erop dat voor de beveiliging van de burgerluchtvaart nooit een
permanente opzet werd gerealiseerd:

'Men verwachtte dat de noodzaak van het beveiligen eigenlijk niet lang zou duren.
Men sprak in die jaren van hooguit een paarjaair Dus wei-d er niets permanent
geregeld.'

Maurer stelde dat het ministerie van Justitie veellast had van klachten van burge-
meesters in plattelandsgemeenten over de detacheringsbijstand die hun politie
moest leveren aan Schiphol. Hierover zei hij:

'Overdracht aan de Koninklijke Marechaussee loste ditprobleem op. Een organieke
ophoging van de personeelssterkte bij de Dienst Luchtvaart had natuurlijk ook het
burgemeestersprobleem opgelost. Dit is door de leiding van de Dienst Luchtvaart
wei dikwijls voorgesteld, maar nooit serieus overwogen. Een duidelifhe reden is
nooit, in iedergeval niet naar mij, gecommuniceerd.'

Geen bijstandstahen meer
Neisinghgafalsenigede verklaringdatde Koninklijke Marechaussee geenbijstands-
taken meer wilde. Omdat de beleidsambtenaren van Justitie en Binnenlandse
Zaken alleen maar een bijstandsrol voor het korps zagen en haar het operationeel
management over de beveiliging burgerluchtvaart niet gunde, ontstond volgens
Neisingh het voor het korps onwenselijke perspectief van langdurige bijstand.
Ze had volgens hem een geweldige frustratie, voelde zich 'geprostitueerd: altijd
het vuile werk opknappen maar nooit de credit.' Het meest manifest was dit bij
de semi-permanente bijstand aan Amsterdam en Den Haag. De ministerraad had
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volgens Neisingh overigens al eerder voorgesteld om deze taken permanent aan
het korps te geven. Hij zei niet wie dit hadden weten tegen te houden.

Mentaliteit
Alleen Van Dinter noemde de negende verklaring; dat de mentaliteit bij de politie
een andere was dan die bij de Koninklijke Marechaussee.

Conclusie

De geinterviewden gaven dus zes belangrijke verklaringen waarom de Konink-
lijke Marechaussee de politietaak op Schiphol (en de andere burgerluchthavens)
kreeg. Een belangrijk doel was dat de Koninklijke Marechaussee direct door de
regering kon worden aangestuurd. Net als de bereidheid van het ministerie van
De fensie om de kosten voor de taakuitvoering van Justitie over te nemen en het
terugdringen van het aantal politiediensten op Schiphol. Ook dat het korps een
beter imago had dan de rijkspolitie, dat ze op de luchthaven en elders al vergelijk-
bare taken uitvoerde, en dat de betrokken besluitvormers wilde voorkomen dat
ze moest krimpen droegen er toe bij dat zij de taak kreeg.

7.3.9 De ruzie tussen ambtenaren vanjustitie en Defensie

In de eerste paragraaf van dit hoofdstukbleef onduidelijk hoe de besluitvorming
verliep tijdens en rond de twee ministerraden waarin werd besloten de hele
politietaak aan de Koninklijke Marechaussee toe te delen. Werd in de eerste
ministerraad besloten slechts de beveiliging van de burgerluchtvaart over te
hevelen? En na de ruzie tussen de ambtenaren van Justitie en Defensie in de
tweede de hele politietaak? Of werd in de eerste wel besloten de hele politietaak
over te hevelen naar de Koninklijke Marechaussee en was de ruzie, die onder
betrokkenen bekend staat als 'het kopje koffie van Sunter', een poging van de
ambtenaren vanJustitie de schade voor het Korps Rijkspolitie dan wel het KLPD
te beperken? Was het een bewuste obstructie of was er sprake van een misver-
stand? 0 f waren het de ambtenaren van De fensie die de uitkomst van de eerste
ministerraad niet goed hadden begrepen of bewust anders uitlegden? Ook hier-
over werd de geinterviewden naar hun herinneringen gevraagd.

Overeenstemming aan de top
Een negental geinterviewden kon zich de kwestie niet precies herinneren (Opstel-
ten, Van Dinter, Suyver, Bos, Patijn, Wooldrik, Ter Beek, Van Vianen en Roes). Uit
hun verhalen blijkt dat de ministers en ambtelijke leiding van Justitie en Defensie
het eens waren, maar dat binnen Justitie verschillende meningen bestonden en er
spanningen waren tussen de ambtenaren van de beide ministeries. Suyver zei zich
alleen te herinneren dat hij er'toen de besluitvorming in de ministerraad rond was,
(...) met de SG van Defensie snel uit was.' Bos achtte een ambtelijke ruzie 'niet
uitgesloten.' Patijn kon zich wel'voorstellen dat door ambtelijkJustitie een poging
is gedaan om de schade te beperken na de eerste ministerraad.' Volgens hem was

de leiding van de departementen het echter steeds eens geweest:
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'Tussen de ministers en de SG's was overeenstemming. Misschien was dit een rear

guard-gevecht vanuit lagere ambtenaren. De top was het over de grote lijnen eens.
Het verbaast me niet dat na de eerste ministerraad er een tweede kwam, want de
tweede beslissing was in lijn met de overeenstemming op topniveau.'

Wooldrik vertelde dat de ambtenaren van Justitie het oneens waren met hun
leiding:

'Ik en anderen waren het toen niet met de overdracht eens. We waren bang voor
een teruglopenvan de kwaliteitvan de opsporing, omdat Koninklijke Marechaussee

personeel wat dit betreft minder goed was opgeleid, minder ervaring had en elke
paarjaar wisselde. Door ambtelijk Justitie is in eerste instantie wel geprobeerd de
overdacht aan de Koninklijke Marechaussee te minimaliseren, maar de notitic van
Van Dinter was duidelijk. Uiteindelijkwerdheteengezamenluke notitie met de SG
van Defenste. Dat was beslissend. Hij zal dit ongetwilfeld met Hirsch Ballin hebben
kortgesloten. Dit was voor ons op Justitie cruciaal. Voor mij was het na die notitie
wel duidelijh wat er moest gebeuren en is geen verzet meer gepleegd.'

Ter Beek ging in op de standpunten van de verschillende besluitvormers. Hij
vertelde het volgende over deze periode:

'vanaf het begin was het mijn inzet om de hele veiligheidstaak op Schiphol integraal
naar de Koninhlijke Marechaussee te laten overgaan. Ongetwijfeld zal er in de
verschillende fases over gesproken zijn om maar delen over te hevelen of dat
Hirsch Ballin nog een compromis op tafel heeft gelegd  Ongetwijfeld zal ik in het
onderhandelingsspel hebben gezegd dat daar over te praten viel. Ik zal dan hebben

gedacht dat de rest van de politietaak dan ook wel zou homen, vanwege hosten-
overwegingen, terugdringen van overhead en bestuurlijke overzichtelijkheid. Dat
zijn allemaal argumenten die ongetwilfeld in verschillende stadia heen en weer
ZVn gegaan.'

Over de besluitvorming in de ministerraad mocht Ter Beek uiteraard niets zeg-
gen. Wel zei hij:

'Uiteindelijk koos Lubbers in de ministerraad heel duidelijk mijn kant. Toen moet
Hirsch Ballin zijn knopen hebben geteld en zijn standpunt hebben aangepast. Ik
mag wel zeggen dat de besluitvorming in de ministerraad niet uitvoerig was, maar
met een beperkt aantal ministers. Ik sluit niet uit dat we een aantal ministerraden
over deze kwestie hebben gehad en in de marge van de ministerraden hieroverwerd
gesproken.  Maar geweldige discussies  of keiharde gesprekken  in de ministerraden
over deze hwestie han ik me niet herinneren.'

Ter Beek kon zich wel herinneren dat ambtelijk Justitie 'het allemaal maar niets
vond. Maar veel van die guerrilla's tussen departementen krijgen ministers niet
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te horen.' Volgens hem was het mogelijk dat Hirsch Ballin iets anders aan zijn
medewerkers terugkoppelde dan hij zelf deed. Misschien dat ambtenaren van
Justitie op de een of andere manier een uitkomst probeerden te bereiken die
contrair was aan wat de ministerraad had besloten. Ter Beek plaatste de gebeur-
tenissen in een breder perspectief:

'Hetgebeurde wel vaker dat er onduidelijkheid over een beslissing van de minister-
raad was. Soms ook nog na lezen van het verslag. Soms werd er na een ministerraad

nog wel gesteggeld. Dat is allemaal deel van het politieke handwerk. Onduidelijk-
held en onenigheid moetje dus wat relativeren. Saboteren is een zwaar woord, maar
de verliezer geeft zich soms niet zomaar gewonnen. Als de minister door de bocht

gaat en in ogen van zijn ambtenaren verloren heeft hebben zijn ambtenaren het
daar overigens vaak moeilijker mee dan de minister zelf'

Van Vianen zei zich alleen te herinneren dat men binnen de Koninklijke Mare-
chaussee dacht dat de ambtelijke top van Justitie, net onder de secretaris-
generaal, tegen de taakoverdracht was. Het onderwerp was al eerder door hen
getraineerd. Minister Hirsch Ballin en zijn secretaris-generaal waren er echter
voor. Volgens Van Vianen had Justitie echter geen belang, tenzij geloofd werd
in het op termijn bij haar inlijven van de Koninklijke Marechaussee. Ambtelijk
Justitie bleef huiverig, want men maakte zich zorgen niet genoeg grip op het
korps te krijgen zolang deze onder het beheer van Defensie bleef. Een deel
van de ambtenaren van.Justitie zag de marechaussees als militaire houwdegens,
ongeschikt om op een subtiele, civiele wijze met publiek om te gaan. Roes kon
zich de cruciale bijeenkomst niet herinneren, maar volgens hem vielen de belan-
gen van Verkeer en Waterstaat, Binnenlandse Zaken en Defensie samen, waarna
Justitie mee kon worden gekregen. Hij vertelde dat hij samen met Opstelten (de
directeur-generaal openbare orde en veiligheid) op de luchthaven op bezoek
ging en deze daarna besloot om 'in ten klap de hele politie op Schiphol over te
dragen aan de Koninklijke Marechaussee.' Dit voorstel werd eerst met de eigen
minister (Dales) besproken. Deze kon zich erin vinden en gaf opdracht dit in
een brief aan minister Ter Beek van Defensie te schrijven. Ter Beek schreef terug
dat hij akkoord ging en het werd in het bewindsliedenoverleg besproken. Een
deel van de ambtenaren van Justitie was volgens Roes'nogal boos'. Er werd'nog
maandenlang over gekoekhakt. Toen gingen diegenen die geen belang bij de
genomen beslissing hadden terugvechten over randvoorwaarde, reikwijdte en
voorwaarden.' De beslissing werd echter niet meer teruggedraaid.

In en tussen de twee ministerraden
Vier geinterviewden (Ybema, Neisingh, Fabius en Sunter - overigens destijds
allen werkzaam bij Defensie) konden zich echter goed herinneren wat er gebeur-
de. Ybema zei dat Defensie altijd het hele pakket politietaken op Schiphol wilde.
Hij vertelde over de bijeenkomst:
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'In onze beleving was er na de eerste ministerraad al duidelijkheid. Punt was juist
dat andere ministeries dat niet zo duidelijk zagen. De bijeenhomst bijJustitie na de
eerste ministerraad was een domper Daar bleek een verschil in interpretatie. Er is
nog wel even gesproken over wat in de ministerraad was gezegd, maar niet lang.  Ik
ga ervan uit dat de ambtenaren van Justitie het oprecht zo zagen. Ik heb het altild
on face value genomen,  want ih hou niet zo van de Haagse bureaupolitiek. Het
heeft geen zin om over motieven te denken, want dat verandert niets aanfeiten en
het landsbelang.'

Neisingh beschreef wat er zich afspeelde in en tussen de twee ministerraden.  in
de eerste ministerraad zou zijn besloten om de Koninklijke Marechaussee alleen
de beveiligingstaak voor de burgerluchtvaart te geven. De ambtelijke onderhan-
delingen over de operationele leiding die volgden liepen spaak. 'Men had bij ver-
schillende ministeries andere uitwerkingsmodellen in gedachten.' De ambtelijke
top van Justitie en het Korps Rijkspolitie dachten aan bijstand, de Koninklijke
Marechaussee dacht de taak zelfstandig te gaan uitvoeren. Het 'kopje koffie van
Sunter' was de culminatie van de onderhandelingen. Sunter constateerde na een
kort gesprek: 'we agree to disagree.' Hij zag ambtelijk geen uitweg. Dus legde hij
het voor aan de defensietop. Volgens Neisingh was de Koninklijke Marechaus-
see in die dagen 'heel erg bezig richting departement en de directeur juridische
zaken.' Hij vertelde over de verwarring die was ontstaan:

'De minister moest gealanneerd worden, wantlustitie deed niet wat was afgespro-

ken.  Zelf bedachten we dat het maar weer naar ministerraad moest. Het stond er
toch, maar men las het anders. We hebben het volgens mij nog gevraagd aan de
secretaris van ministerraad wat er nou precies was gebeurd.'

In de aantekeningen van Neisingh uit die tijd staat dat Suyver (de secretaris-
generaal vanJustitie) bij Hirsch Ballin navraag heeft gedaan naar de beslissing in
de eerste ministerraad: daar zou alleen over de beveiligingstaak zijn besloten. In
de tweede bijeenkomst, die'noodzakelijkerwijs werd ingeroepen om de "ondui-
delijkheid" van de eerste beslissing op te lossen,' waren de ministers 'geirriteerd
en zeiden: dan maar alles naar de Koninklijke Marechaussee.' Zo kreeg het korps
volgens Neisingh de hele politietaak op Schiphol. Hij noemde de tweede beslis-
sing een 'signaal na ambtelijke obstructie.' Een Tweede-Kamerlid zou het vol-
gens hem een 'straf voor de rijkspolitie' hebben genoemd en de hele kwestie zo
samengevat: 'die hadden er een zootje van gemaakt, vervolgens het eerste besluit
geobstrueerd en daarna geprobeerd de hele zaak toch naar hen toe te halen.'
De tweede ministerraad had dus een verrassende uitkomst. Er was immers niet
voorgesteld om ook de recherchetaken en de politietaken op het grote terrein
rondom de eigenlijke luchthaven Schiphol over te nemen. Neisingh:

'Men krabde zich bij Koninklijke Marechaussee achter de oren. Men wist niet hoe-
veel mensen voor die taken nodig waren.'
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Ook Fabius bevestigde de controverse tussen de twee ministerraden. Volgens
hem waren de secretarissen-generaal van Defensie en Justitie het eens dat de
Koninklijke Marechaussee alle politietaken op Schiphol zou krijgen, met uitzon-
dering van de recherchetaak. Hun ministers, Ter Beek en Hirsch Ballin, besloten
echter dat ook de recherchetaak over zou gaan, 'want daarmee had Justitie op
een natuurlijke wijze weer controle op de recherche' op Schiphol. Fabius ver-
telde verder:

'Ter Beek en Hirsch Ballin namen opeens heel snel een beslissing. Toen werd het aan
ons overgelaten om deze in te vullen. Ih weet dat Sumter helemaal over de rooie van
Justitie terughwam; hij had zijn koffie niet opgedronhen. Hij zei: "over mijn lijk."
Ik weet niet wat daar precies gebeurde, maar het heeft de zaak wel een eind verder
geholpen. Na het kopje hollie volgde het gesprek van onze SG Patijn, die zei: "ih
zal nog eens kijken wat ik er van kan maken." Daarna volgde de beslissing van de

ministerraad om de hele politietaak aan de Koninklijke Marechaussee te geven.'

Overigens dacht Fabius dat Hirsch Ballin de civiele politie ook na de minister-
raden een alternatie f bleef vinden. Hij vertelde:

'Hirsch Ballin zou een ongehoord boze De Wils hebbengerustgesteld door te beloven

dat bij het volgende kabinet de hele Koninklijke Marechaussee op Schiphol naar het
KLPD zougaan. Maurer heeft dat in een commandantenoverleg van de Koninklijke
Marechaussee, desgevraagd, toegegeven.'

Was Hirsch Ballin hier echt van overtuigd? In zijn interview zei Maurer zich
niet te kunnen herinneren dat Hirsch Ballin dit ooit tegen hem zelf had gezegd.

Neisingh had wel uit'gezaghebbende bron' gehoord dat was afgesproken dat de
Koninklijke Marechaussee of delen daarvan bij een volgende kabinetsformatie
naar het KLPD zou gaan. Hij vertelde dat De Wijs bij de formele overdracht van

de Schiphol-taak had gezegd: 'het is nu 0-1 voor de RP/KLPD, maar het wordt
nog 2-1.' Hirsch Ballin zelf beschouwde het verhaal als goeddeels uit de lucht
gegrepen. Volgens hem was De Wijs nooit 'ongehoord boos' geworden. Hoe
dan ook, Sunter vertelde wat hij zich herinnerde van de cruciale ambtelijke
bespreking na de eerste ministerraad. Volgens hem was besloten om de volledige
politietaak op Schiphol over le dragen aan de Koninklijke Marechaussee:

'Groot was de verbazing, toenjustitiezijde van mening was, dat de ministerraad een

veel "beperkter" besluit hadgenomen en in het vervolg van hetgesprekook nog bleek
dat "beperhter" een begrip was, waarmen -al naargelang het uitkwam- een Zeer

wisselende inhoud aan gaf Uiteindelijk wilde men vanjustitiezijde zelfs alleen nog

praten over de beveiliging/bewaking van Schiphol door de Koninklijke Marechaus-
see in een bijstandsconstructie. Dat voorstel was nom bene al in een veel eerder

stadium afgewezen en van tafel verdwenen. Gezien de informatie die de defensie-
vertegenwoordigers was verstrelet over de inhoud van het ministerraadbesluit en de
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wisselende en ongeloofwaardige standpunten die de justitieambtenaren daarover
innamen, behroop hen een zeer ongemakkelgh gevoel en verlieten zij daarom ver-

bijsterd voortijdig de besprehing.'

Sunter was er anno 2004 nog steeds van overtuigd dat er geen sprake was van
een misverstand, maar van een ultieme, maar mislukte, poging van de ambtena-
ren vanJustitie om te redden wat er nog te redden viel. Wat hem betrof verdiende
de poging, 'gemeten aan de mores binnen Defensie en ver daarbuiten, weinig
waardering.'

Conclusie

Op basis van de interviews kan niet geheel worden opgehelderd wat er gebeurde
in en rondom de twee bewuste ministerraden. Gezien de schijnbaar langdurige
overeenstemming op ministerieel en secretaris-generaalniveau lijkt het echter
het meest waarschijnlijk dat hetzij de eerste ministerraad onduidelijk was en
door ambtenaren van Justitie vrij kon worden geinterpreteerd, hetzij dat deze
alsnog probeerden de schade te beperken voor hun ministerie en het Korps
Rijkspolitie.

7.3.10 Een pragmatische beslissing

Was het toedelen van deze binnenlandse veiligheidstaak aan een militaire
organisatie omstreden? De aanpassing van het politiebestel van 1993 had als
doel om ten politie te creeren, en met de toedeling van de Schiphol-taak aan de
Koninklijke Marechaussee werd hierop een uitzondering gemaakt. In paragraaf
1. 1  werd al aangegeven dat het toedelen van binnenlandse veiligheidstaken aan
de krijgsmacht maatschappelijk gevoelig ligt. Ook dat het curieus is om deze
taken te Uit te breiden, gezien de principiele beslissing na de Tweede Wereldoor-
log ze zoveel mogelijk te beperken. De taak op Schiphol is namelijk wel een van
de belangrijkste binnenlandse veiligheidstaken van de krijgsmacht. Meer dan
bij andere gevalsstudies is het daarom interessant te bezien in hoeverre betrok-
ken besluitvormers rekening hielden met deze gevoeligheid en curiositeit. Uit
de interviews bleek de beslissing niet omstreden te zijn geweest vanwege de
militaire status van de Koninklijke Marechaussee. In de besluitvorming voerde
pragmatisme de boventoon.

Suyver zei zich wel discussies hierover te herinneren, met name in de Tweede
Kamer. Volgens hem werd daar bij Justitie eind jaren tachtig van de vorige eeuw
nog over gediscussieerd, maar daarna veranderde de houding ten opzichte van
het inschakelen van de krijgsmacht:

'Maar de hentering kwam begin jaren negentig. Er moest een oplossing voor pro-
blemen homen,  maar er waren wel publieke en politieke vragen of men wel taken
aan militairen moest geven.'
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Geen van de andere geinterviewden (Borghouts, Dijkstal, Wooldrik, Roes,
Demmink, Sunter, Ybema, Hirsch Ballin, Patijn en Stoffelen) kon zich echter
herinneren dat het omstreden was om deze binnenlandse veiligheidstaak aan
een deel van de krijgsmacht te geven. Dijkstal zag geen bezwaar:'Schiphol is nog
wat anders dan bijvoorbeeld de Schilderswijk. Daar zou de Koninklijke Mare-
chaussee nooit zijn ingezet.' Volgens Wooldrik werd het principiele argument
om militairen geen binnenlandse taken te geven indertijd binnen Justitie in
de Schiphol-kwestie nooit gebruikt. Men beperkte zich tot praktische tegen-
argumenten. Ook Roes stelde dat inzet van de Koninklijke Marechaussee nooit

op principiele bezwaren stuitte. Dit lag anders dan inzet van de rest van de

krijgsmacht: 'men was altijd heel huiverig over inzet van groen, maar bijna nooit
over inzet van de Koninklijke Marechaussee.' Demmink sloot zich hier bij aan:
'marechaussees waren tenslotte politie. Ook voor Schiphol werd die discussie
nooit gevoerd. De besluitvorming is allemaal soepel verlopen.' Sunter zei dat het

'ging om de bekwaamheden van de Koninklijke Marechaussee en niet specifiek
om haar militaire status.' Ybema stelde dat de militaire status van het korps wat
hem betreft geen factor was. Hij gaf een bredere beschouwing over de binnen-
landse veiligheidstaken van de krijgsmacht. Voor hem was het in de besluitvor-
ming over Schiphol (en het MN, zie hoofdstuk acht)'redelijk irrelevant' dat het

personeel van het korps militair was. Ybema zei:

'Ik kan me ook niet herinneren dat anderen daar echt over spraken en bezwaren

hadden. De Koninklijhe Marechaussee was een politiedienst. Voor de oorlog was
de Koninklijke Marechaussee ook politie in het binnenland. Dat ze onder Defensie
vallen is een kwestie van beheer en heeft niets met gezag te maken. De methode

van beheer maakt ze wel geschikt voor bepaalde taken. Op politiek-ideologische
gronden werd na de Tweede.Wereldoorlog heel begrijpelijk een scherpe lijn tussen
civiele diensten en de krijgsmacht getrokken, maar uiteindelijk blijkt dat er daarna

bepaalde taken bij de krijgsmacht worden belegd vanwege deshundigheid, schaarste
en beschikbaarheid.'

Lag de inzet van de Koninklijke Marechaussee dan niet tenminste gevoelig

bij linkse politici? Binnenlandse inzet van de krijgsmacht dient vaak om de
gevestigde orde te beschermen, die zich veelal door rechtse politici vertegen-

woordigd weet. Wat vonden de parlementsleden en bewindslieden van de PvdA
van de inzet van het korps?

Hirsch Ballin gaf aan dat Ter Beek en Kok zeer gelukkig waren met de

beslissing. Patijn stelde dat het besluit niet'zoveel problemen opleverde voor de
PvdA. Ik kan me ook niet veel moeite van minister Ter Beek herinneren voor een
militaire binnenlandse rol. Hij heeft me nooit gewaarschuwd of ontmoedigd.'
Het PvdA-kamerlid Stoffelen zei te hebben beseft dat zijn standpunt moeilijk

lag bij zijn achterban. De politievakbonden moesten volgens hem als behartiger
van de personeelsbelangen tegen de overdracht zijn, 'maar inhoudelijk konden
ze het begrijpen. Dit zou nooit tot oorlog leiden, ook niet tot verstoorde verhou-

dingen. Ze lagen er geen nacht wakker van.' Binnen de PvdA had men volgens
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Stoffelen ambivalente gevoelens over Defensie en de Koninklijke Marechaussee.
Hij stelde echter dat er in zijn fractie nooit discussie is geweest of het wel accep-
tabel was deze politietaken aan de krijgsmacht te geven. Volgens hem was er bij
andere partijen evenmin discussie over.

Een zestal geinterviewden gaf aan dat het besluit niet principieel, maar
pragmatisch werd genomen (Hirsch Ballin, Roes, Dijkstal, Stoffelen, Van Dinter
en Patijn). Roes noemde de genomen beslissing een 'compromis: iedereen een
beetje tevreden.' De beslissing had volgens hem een lange 'incubatietijd', maar
er werd opeens besloten omdat er een 'window Of Opportunity' was. Hirsch Ballin
omschreef het als een'samenloop van doelstellingen en belangen.' Volgens hem
ging de beslissing 'gezien de grootheid van de beslissing bepaald wel soepel' en
kon met inzet van de Koninklijke Marechaussee gelukkig 'dogmatische regio-nalisering' worden voorkomen. Dijkstal typeerde de besluitvorming:

'Zo zie je maar hoe weinig hierfundamenteel over nagedacht werd, heel pragma-
tisch, met weinig visie. Er werd gewoon gebruik gemaakt van de omstandigheden
en ontwikkelingen. Overigens, als het em rotzooi op Schiphol was geworden dan
was de beslissing ook zo weer teruggedraaid.'

Stoffelen gaf aan zelf'vrij van dogmatiek, puur pragmatisch' te hebben bekeken
welke organisatie welke taak moest krijgen. 'Zwart en wit bestaat niet. Soms
moet je in afweging.  Ik heb geleerd pragmatisch te zijn.' Ook Van Dinter zag het
als een pragmatische beslissing:

'in dezin datgekozen werd wat het meest gedragen werd, wat de minste mensen tegen
je in het harnasjoeg en toch verbetering bracht. Principieel zou zijn om ten landelijke
politie op te zetten ofde politie helemaal regionaal in te delen met duidelijke bevoegd-
heden. Dieptincipes werden in deafgelopen vijfentwintigjaarnooit uitgediscussieerd,
daar was ook geen draagvlak voor We moesten pragmatisch zoveel mogelijk dub-
belingen voorhomen. Als je alles overhoop haalt homt er niets van terecht.'

Patijn zei zich nog wel te kunnen verbazen over het feit dat de besluitvorming
zo gemakkelijk is gegaan: 'volstrekt pragmatisch. De beslissing slaat theoretisch
en modelmatig nergens op.'

Er mag worden geconcludeerd dat de geinterviewden het niet principieel
onwenselijk vonden om een deel van de krijgsmacht de binnenlandse veilig-
heidstaak van de politiezorg op Schiphol te geven, maar dat uiteindelijk een
pragmatische beslissing werd genomen.

7.3.11 De Koninklijhe Marechaussee wil Schiphol en MTV
Een andere nog onduidelijke kwestie is hoe Defensie en de Koninklijke Mare-
chaussee de relatie tussen de Schiphol- en de MTV-taak zagen. Wilden ze beide
taken? Zo ja, hoe probeerden ze dit te bereiken?



DE KONINKLUKE MARECHAUSSEE WORDT DE POLITIE OP SCHIPHOL 271

Volgens Neisingh wilde men binnen de staf van de Koninklijke Marechaussee
liever Schiphol, de 'harde reguliere politietaak', dan het vreemdelingentoezicht,
maar om politieke redenen zat er echter meer schot in het vreemdelingentoezicht
in de grote steden. De taakoverdracht op de luchthaven verraste de korpsleiding.
Fabius wilde een andere tactiek volgen dan hijzelf. Neisingh zei:

'Hij ging andere opties, dus het vreemdelingentoezicht, wegstrepen om Schiphol te

k,ijgen. Ik wilde slechts goede punten over Schiphol naar voren brengen. Ik wilde
niets ajkraken wat later alsnog door onvoorziene omstandigheden naar voren han
homen. We hadden zitten dubben waar op in te zetten. Schiphol leek vaak ver-
keken. Het hele initiatief voor Schiphol kwam buiten ons om. De politiek wilde
de Koninklijke Marechaussee gewoon niet kieiner zien worden. Die zeiden: geef

ze maar wat te doen, wat dan ook. Sommige Defensieambtenaren vonden dat de

Koninklijke Marechaussee maarnaardepolitte moestgaan, maarde ambtelijke top
van Defensie wilde de Koninklijke Marechaussee toch op sterkte houden.'

Ter Beek noemde zijn aanvankelijke verzet tegen de MTV-taak 'ook door taC-
tische redenen ingegeven.' Zelf wilde hij liever de integrale overdracht van de

politiezorg op Schiphol. Volgens hem was zijn collega van Binnenlandse Zaken
het met hem hierover eens en vormden ze een alliantie tegen Justitie om deze
taak voor de Koninklijke Marechaussee te krijgen. Ter Beek vertelde hoe hij
omging met Justitie:

'Ik denk dat Hirsch Ballin ook moet hebben gedacht dat door mee te gaan in de

Schiphol-zaah er meer hans was dat de Koninklijke Marechaussee voor het mobiel

toezicht vreemdelingen zou worden ingezet. Defensie speelde een heel bo*ust onder-
handelingsspel. Ik heb het mobiel toezicht vreemdelingen gebruiht als bargaining

chip. Het krijgen van de Schiphol-taak was mijn eerste prioriteit. Ik hield het MTV

afdoor bezwaren op te roepen, door me te verzetten. Ik liet Hirsch Ballin ingesprek-

ken steeds wei doorschemeren dat er na overdacht van de Schiphol-taak wel te
praten viel over het mobiel toezicht vreemdelingen. Ik probeerde gebruik k maken
van de gretigheid van Hirsch Ballin om het vreemdelingentoezicht te versterken.'

Ter Beek wees er bovendien op dat politieke en persoonlijke verhoudingen een
factor waren in de besluitvorming:

'In  1989 kwam ereen nieuw kabinet, CDA-PvdA, met een andere politieke samen-

stelling en drie andere ministers van Defensie, Justitie en Binnenlandse Zaken. Dit
is wel van belang voor de besluitvorming rondom de politietaak op Schiphol, want
in het verdere verloop ontstaat een alliantie van de PvdA-minister Dales en mijzeif
tegen CDA-minister Hirsch Ballin. Een bijkomendefactor was dat de chemie tussen

Hirsch Ballin en Dales te wensen over liet.'

Op basis van bovenstaande mag geconcludeerd worden dat Defensie en de
Koninklijke Marechaussee bewust hebben geprobeerd beide taken binnen te
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halen. Daarbij werd de wens van Justitie om het korps in te schakelen voor het
vreemdelingentoezicht gebruikt om ook de taak op Schiphol te krijgen.

7.3.12 Een belangrijke rol voor de Tweede Kamer

Tot slot: hoe groot was de invloed van het parlement? Uit de interviews kwa-
men twee meningen naar voren: een minderheid gaf aan dat het parlement
geen belangrijke rol speelde, de meerderheid was overtuigd van het tegen-
overgestelde.

Vijfgeinterviewden (Sunter, Wooldrik, Dijkstal, Borghouts en Roes) vonden
de rol van het parlement beperkt. Volgens Sunter hebben Tweede-Kamerleden
'geen bijzondere rol gespeeld.' Wooldrik zei: 'de Kamer heeft geen zelfstandige
rol gespeeld. Het besluit ging betrekkelijk makkelijk door de Kamer heen.'
Dijkstal wees erop dat het initiatief voor de taakoverdracht vanuit de regering
kwam. Volgens hem hadden de kamerleden niet zoveel argumenten. Borghouts
was stelliger en zei dat de invloed van de Tweede Kamer'nul komma nul' was. Hij
sprak van een 'beschamende vertoning' en vertelde over de beslissende bijeen-
komst van de kamercommissie over de Schiphol-kwestie:

'Velen hadden geen tijd voor deze bijeenkomst. Men had er nauwelijks aandacht
vooi- Het was 'la en amen' en voor de rest niets. Het voorstel was met regerings-
partijen voorgehookt. Erwerdeenstelvragengesteld diegesteld moesten worden en
voor de rest niets. kdereen rende ook weer weg Daarom duurde het zo kort.'

Negen geinterviewden waren van mening dat het parlement indirect een belang-
rijke rol speelde (Patijn, Neisingh, Fabius, Opstelten, Ybema, Van Vianen, Ter
Beek, Hirsch Ballin en Stoffelen). Patijn zei:

'Er waren nogal wat hamerleden diepositiefwaren overde Koninklijke Marechaus-

see. De Koninklijke Marechaussee had een sterke belangstelling in de Kamer Zij
wilde defunctie van de Koninklighe Marechaussee behouden. Maar alleen een paar
fijnproevers, modellenbouwers van het politiebestel, vonden de kwestie Schiphol
interessant.'

Neisingh herinnerde zich vooral de inzet van de kamerleden Stoffelen (PvdA) en
Van der Heijden (CDA). Fabius zei dat de Koninklijke Marechaussee'ontzettend'
heeft gelobbyd richting de Kamer. Ze had wellicht niet zoveel moeite gedaan als
de steun van de Kamer zeker was. Volgens Opstelten was er geen 'grote druk
naar de ene of andere kant, maar wel dat er wat moest gebeuren.' Ybema wees
op een indirecte, kaderstellende rol van het parlement. 'Er was een motie in de
richting van niet reduceren van de capaciteit van de Koninklijke Marechaus-
see. De motie-Heemskerck was voor Defensie altijd de leidraad.' Van Vianen
vond de inbreng van de Kamer zelfs cruciaal. Hij bereidde in die tijd voor de
staf van de Koninklijke Marechaussee de antwoorden voor op vragen van de
diverse fracties. Die vragen en hun ondertoon bleven volgens hem tot het laatste
moment ronduit kritisch. Tijdens de behandeling van de Politiewet in de Eerste
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en Tweede Kamer was hij niet gerust op het uiteindelijke stemgedrag. Ter Beek
vond de Tweede Kamer wel belangrijk'in de zin dat ik voor mijn opvatting wel
een meerderheidssteun had en Hirsch Ballin niet.' Deze was het hiermee eens.
Het parlement blokkeerde watJustitie aanvankelijk wilde: een landelijke Dienst
Luchtvaart als een van de door haar te beheren landelijke politiediensten. Zoals
Hirsch Ballin het verwoordde:

'De toenmalige politiewoordvoerders in de Tweede Kamer steunden echter de

opvatting die destilds ook door Binnenlandse Zaken - politiek en ambtelijk - werd
aangehangen, namelijh dat er zo min mogelijk landelijke diensten moesten homen,
en bovendien met zo min mogeigh taken.'

Stoffelen benadrukte de politieke context van de Schiphol-beslissing:

'deze woziging was een van de vele amendementen die in de harde strijd tussen

PvdA en CDA enerzijds en Lubbers en Hirsch Ballin anderzijds over het ontwerp
nieuwe Politiewet uitgevochten moesten worden. Het was een discussie met het mes

op tafel. Uiteindelijk beslissen ministers en hamerleden over de wetgeving, en niet
de ambtenaren en geleerden.'

Op basis van de gehouden interviews mag geconcludeerd worden dat het par-
lement een belangrijke, deels indirecte rol vervulde in de besluitvorming. Zij
drongaan opeen oplossing van de problemen op Schiphol, wilde de Koninklijke
Marechaussee niet laten krimpen en steunde de coalitie van Binnenlandse Zaken
en Defensie.

7.4 Conclusie

In de voorgaande paragrafen werd de besluitvorming over de overheveling van

de politietaak op burgerluchtvaartterreinen van het Korps Rijkspolitie naar de
Koninklijke Marechaussee beschreven op basis van archiefstukken, parlemen-
taire handelingen en interviews. Net als de voorgaande hoofdstukken dient deze

gevalsstudie voor het beantwoorden van deelvraag vier: welke verklaring moet
worden gegeven voor de toedeling van binnenlandse veiligheidstaken aan de

krijgsmacht? De in hoofdstuk vier geformuleerde zes vragen (coalitievorming,
verloop van de besluitvorming, civiele alternatieven, belangrijkste argumenten, ver-
houding tussen bronnen en verklaring) worden hieronder beantwoord voor de
overdracht van de politietaken op Schiphol en de andere burgerluchtvaart-
terreinen aan de Koninklijke Marechaussee.

Wat betreft coalitievorming is dit een interessante gevalsstudie. In de onder-
handelingen stonden Defensie en de Koninklijke Marechaussee lang tegenover

Justitie. Dit ministene zag niets in een taakoverdracht. Defensie wilde alleen over

een bijdrage van het korps aan het binnenlandse vreemdelingentoezicht praten
als zij de politietaak op Schiphol kreeg. Aanvankelijk liepen de contacten tussen

Justitie en Defensie op niets uit. De patstelling werd doorbroken toen Defensie
Binnenlandse Zaken als medestander wist te krijgen. Dat ministerie was vooral
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geinteresseerd in het bijstandspotentieel van de Koninklijke Marechaussee voor
openbare orde handhaving. Dit dreigde door bezuinigingen bij Defensie en het
verdwijnen van de grensbewaking aan de oostgrens terug te lopen, tenzij nieuwe
werkzaamheden voor het korps zouden worden gevonden. De coalitie Defensie/
Koninklijke Marechaussee/Binnenlandse Zaken wist uiteindelijk haar doel te
bereiken. Opvallend is de rol van het parlement in deze gevalsstudie.  Zij  gaf

het kader aan waarin de onderhandelingen plaatsvonden: de Koninklijke Mare-
chaussee mocht niet inkrimpen. In ieder geval wisten voorstanders  van  taak-
overdracht dit al veel langer gearticuleerde standpunt te gebruiken om de door
hen gewenste beslissing te krijgen. In de Kamer werd intensief over de kwestie
gedebatteerd. In geen van de andere gevalsstudies speelt het parlement een zo
sterke rol, al was die ook hier niet overheersend te noemen.

De besluitvorming in deze gevalsstudie verliep gecompliceerder en moeizamer
dan in de andere. In de driehoek Binnenlandse Zaken-Justitie-Defensie was lang
geen overeenstemming over de inzet van de krijgsmacht. Vijfjaar lang werd over
de kwestie gesproken, geschreven en onderhandeld. Tussenjustitie en Defensie was
een gespannen en moeizame relatie ontstaan, terwijl ook binnen Defensie tegen-
standers waren. De minister van Binnenlandse Zaken moest tussen beide ministers
'bemiddelen', terWijl de minister-president op de hoogte werd gehouden. De uit-
eindelijk in de ministerraad genomen beslissing was of onduidelijk of werd door
ambtenaren verschillend uitgelegd. In tegenstelling tot de andere gevalsstudies was
in dit geval een significant deel van het parlement tegen, tot het overstag gaan van
de PvdA was dat zelfs een meerderheid. Meer dan in de andere gevalsstudies was
hier sprake van een omstreden kwestie.

CivielealternatievenwarenvoordeKoninklijkeMarechausseewelvoorhanden,
maar om een combinatie van redenen werden ze minder wenselijk gevonden.
De hervorming van het civiele deel van het politiebestel, van gemeente- en rijks-
politie naar regiokorpsen en KLPD, bood de gelegenheid om over een geografisch
afgebakende taak voor de Koninklijke Marechaussee na te denken. Als toch het
hele land werd heringedeeld, kon de slepende kwestie op Schiphol in een moeite
worden meegenomen. Voor Justitie was een overdracht van de politiezorg aan
de Koninklijke Marechaussee een uitkomst. Daarmee bleef deze taak onder haar
directe invloed. Bovendien wilde Defensie de kosten van Justitie overnemen.
Na jaren van kritiek op het functioneren van het Korps Rijkspolitie op Schiphol
gingen ook in het parlement veel stemmen op om de Koninklijke Marechaus-
see, met haar goede reputatie, deze taak te geven. Civiele alternatieven waren
er wel, maar minder aantrekkelijk. Het betreffende regionale politiekorps zou
er een zeer zware taak bij krijgen. Of het KLPD zou een gewone politietaak met
geografische basis krijgen, terwijl de politiehervorming juist bedoeld was al dit
soort taken onder te brengen bij de regiokorpsen.

Op basis van archiefonderzoek, parlementaire stukken en interviews kan
worden geconcludeerd dat binnen een grote groep van gebruikte argumenten
drie het belangrijkst waren. Capaciteitsbehoud voor de Koninklijke Marechaus-
see was een zwaarwegend argument, dat zowel door Defensie, Binnenlandse
Zaken en een kamermeerderheid werd gebruikt. Ook van belang waren dat de
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regering - met name Justitie - de politiedienst op Schiphol direct blee f aanstu-
ren en dat Defensie de kosten van Justitie wilde overnemen. Van minder belang
lijkt het argument dat uitvoering van de normale politietaken, de grensbewa-
king en - op Schiphol - de beveiliging van luchtvaartmaatschappijen door de
Koninklijke Marechaussee besparingen zouden opleveren. Bijkomend waren
ook de slechte reputatie van het Korps Rijkspolitie, de goede van de Koninklijke
Marechaussee, en dat ze al op Schiphol actief was. Dikwijls werd er gewezen
op de ervaring van het korps met normale politietaken, zoals de bijstand in de
grote steden. Tegenstanders brachten in stelling dat het militaire politiekorps
een taak zou krijgen in een volledig civiele omgeving, dat samenwerking met
de civiele korpsen moeilijk zou zijn en dat de politiereorganisatie van die jaren
juist was bedoeld om tot ten uniforme politie te komen. De nieuwe taak van de
Koninklijke Marechaussee zou hiermee strijdig zijn.

1n de verschillende bronnen - literatuur, archieven en parlementaire stukken
- was veel over de kwestie Schiphol terug te vinden. Ook de geinterviewden
bleken zich veel meer te herinneren dan in de andere onderzochte besluitvor-
mingsgevallen. Ze hielden er een breed spectrum aan verklaringen en argu-
menten op na. Van de vij f hier onderzochte beslissingen is dit de enige waar de
vier bronnen vergelijkbaar veel materiaal opleverden. Bovendien bieden deze
bronnen min of meer dezelfde verklaringen voor de taaktoedeling. Van de vier
in de literatuur gevonden verklaringen (extra bijstandscapaciteit, bestuurlijke
verhoudingen, het slechte functioneren van de civiele politie en de mogelijkheid
de Koninklijke Marechaussee centraal aan te sturen) komen er twee als belang-

rijkste uit de archieven, de parlementaire stukken en de interviews naar voren:
capaciteitsbehoud voor de Koninklijke Marechaussee en de directe aansturing
door Justitie. Het slechte functioneren (of imago) van het Korps Rijkspolitie en
de bestuurlijke verhoudingen (regering versus burgemeesters) bleken van min-
der belang. In de literatuur werd de financiele verklaring niet genoemd.

Tot slot kan, het geheel overziend, de conclusies worden getrokken dat de
verklaring voorhet genomen besluit ligt in de combinatie van de dreigende bezui-
nigingen bij de Koninklijke Marechaussee en de aanstaande hervorming van
het politiebestel. Bij de betrokken besluitvormers was grote consensus over het
feit dat de bijstandscapaciteit van de Koninklijke Marechaussee moest worden
behouden. Zij genoot een goede reputatie en werd door betrokkenen van groot
belang geacht voor de handhaving van de openbare orde. Om haar bijstands-
potentieel op peil te houden moest het korps een nieuwe taak krijgen, ook al
lag deze niet puur op het terrein van de openbare orde handhaving. Enerzijds
wisten Defensie en de Koninklijke Marechaussee in de onderhandelingen de
Schiphol-taak slim naar voren te schuiven. Anderzijds bood de hervorming van
het politiebestel de gelegenheid de sluimerende problemen op de luchthaven
op te lossen: het vermeende slechte functioneren van het Korps Rijkspolitie en
de vermeende inefficientie van de 'grote' hoeveelheid politiediensten op Schip-
hol. Dat voor de Koninklijke Marechaussee en niet voor de civiele politie werd
gekozen, is te verklaren uit bestuurlijke argumenten: de invloed van Justitie en
de regering op de politiedienst en het feit dat Defensie de kosten van de politie-
zorg op Schiphol wilde en kon overnemen.



8

De  Koninklijke Marechaussee  gaat
mobiel vreemdelingen controleren

In 1994 kreeg de Koninklijke Marechaussee in  1994, na jaren van onderhande-
lingen, het mobiel toezicht op vreemdelingen (MTV, zie paragraaf 3.5.3) als taak.
In het vorige hoofdstuk werd al uiteengezet dat het korps zocht naar nieuwe,
zelfstandige taken. Nadat zij in 1993 de politietaak op burgerluchthavens kreeg,
werd haar het jaar daarop de kans geboden om ook in het vreemdelingentoezicht
zo'n taak te krijgen: het MTM Hoe verliep de besluitvorming over deze extra
binnenlandse veiligheidstaak?

1n het begin van deze gevalsstudie, eind jaren tachtig van de vorige eeuw,
was er sprake van een complexe situatie. De Koninklijke Marechaussee ver-
richtte nog de traditionele grensbewaking aan de oostgrens, in (lucht)havens en
aan de Noordzeekust. Aan de zuidgrens was geen bewaking meer, maar leverde
het korps bijstand aan de plaatselijke politie voor vreemdelingentoezicht. Met
de invoering van het akkoord van Schengen zouden ook de controles aan de
oostgrens vervallen en dreigde een aanzienlijk deel van het marechausseeper-
soneel overtollig te worden - bovenop de functies die dreigden te verdwijnen
door de inkrimping van de krijgsmacht en dus de politietaak voor Defensie van
de Koninklijke Marechaussee. Het korps kon ontslagen voorkomen doordat zij
werd gevraagd om met tweehonderd marechaussees bijstand te verlenen voor
het vreemdelingentoezicht bij de politiekorpsen in de grote steden. In Den Haag
en Amsterdam deed zij dit al tientallen jaren.

Ook in deze gevalsstudie staat de vraag centraal waarom de krijgsmacht deze
taak kreeg. Waarom werd deze niet aan het Korps Landelijke Politiediensten
(KLPD) of aan de vreemdelingendiensten van de regionale politiekorpsen gege-
ven? Wat wilden de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken? Was inzet
van de krijgsmacht omstreden?

8.1   De regering wil marechaussees houden

Uit de archieven blijkt dat eind jaren tachtig van de vorige eeuw tussen de betrok-
ken departementen Uustitie, Binnenlandse Zaken en Defensie) overeenstemming
bestond over de wenselijkheid de Koninklijke Marechaussee, na het vrijkomen
van personeel aan de oostgrens, op de een of andere manier in te gaan zetten voor
het toezicht op vreemdelingen. In tegenstelling tot de voorgaande gevalsstudie
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('Schiphol') was het in dit geval duidelijk dat Justitie het korps deze nieuwe taak
wilde geven. De drie ministeries bereikten eerst overeenstemming om het korps
bijstand te laten verlenen aan de vreemdelingendiensten van de regionale politie.
Defensie en de Koninklijke Marechaussee lagen in het besluitvormingsproces
echter lang dwars. Wilden zij geen nieuwe taak in het vreemdelingentoezicht?
Of verzetten zij zich om een meer aantrekkelijke taak of betere voorwaarden te
bedingen? Toen zich enkele jaren later de mogelijkheid voordeed om het MTV
uit te gaan voeren, nam de Koninklijke Marechaussee nom bene zelf het initiatief
om deze taak te krijgen. Wat was de relatie met de Schiphol-kwestie, waarmee de
besluitvorming deels samenviel?

8.1.1    Onenigheid over de precieze inzet

Hoewel de departementen het al vroeg in deze casus eens waren dat de Konink-
lijke Marechaussee een nieuwe taak in het vreemdelingentoezicht zou moeten

krijgen, waren ze het oneens over hoe deze bestuurlijk zou moeten worden
vormgegeven. Defensie en het korps wilden vanaf eind jaren tachtig van de
vorige eeuw liever een zelfstandige taak.

Al op 7 april 1988 schreef minister Korthals Altes van Justitie een brief aan
zijn collega van Defensie. Hij wees erop dat de Tweede Kamer aandrong op inten-
sivering van het binnenlands vreemdelingentoezicht om het wegvallen van de
grensbewaking volledig te compenseren. De minister gaf aan hoe de Koninklijke
Marechaussee moest worden ingezet:

'Daarbil is de regering nog eens uitdrukkelijk verzocht om de Koninklijke Mare-
chaussee op overeenhomstige wijze als thans in de zuidelijke provindes ook in de
oostelijke provincies samen met de plaatselijlte politte met dit toezicht te belasten.'

De minister van Justitie sloot zich dus geheel aan bij het streven van de Kamer
om de Koninklijke Marechaussee wederom een taak te geven in de handhaving
van de vreemdelingenwetgeving.

390

Op 11 mei 1988 schree f minister Van Eekelen van Defensie terug voorstan-
der te zijn van de taakwissel: binnenlands vreemdelingentoezicht in plaats van
de oostgrensbewaking. De nieuwe taak zou wel 'onverminderd de taken van de
plaatselijke politie' blijven en als aanvulling daarop moeten plaatsvinden. Hij
ging nog een stap verder:

'Ikga er van uit datdit op een andere wijze wordt ingevuld dan thans in de zuidelijke

provincies geschiedt aangezien het vreemdelingentoezicht in die provincies naast
andere taken van het Wapen wordt uitgevoerd. ,391

390 CAD/MvD, archief DC;E dossier D86/215.
391 CAD/MvD, archief MvD, dossier D86/215.
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De twee ministers verschilden dus van mening over hoe de taak zou moeten
worden vormgegeven. Terwijl Justitie in het oosten een hetzelfde als in het zui-
den wilde, gaf Defensie de voorkeur aan een andere invulling. Het vreemdelin-
gentoezicht moest geintegreerd worden met de andere taken van de Koninklijke
Marechaussee, een zelfstandige taak van het korps naast de vreemdelingentaak
van de civiele politie.

De directeur-generaal openbare orde en veiligheid schree f in een notitie van
16 september 1988 aan zijn minister (Van Dijk, Binnenlandse Zaken) waarom
de Koninklijke Marechaussee een nieuwe taak in het vreemdelingentoezicht
moesten krijgen: de civiele politie had de capaciteit niet om de hernieuwde
taak zelf uit te voeren. Als het korps niet zou worden ingeschakeld, dan zouden
alleen 'ingrijpende (sterkte)maatregelen de reguliere politie in staat stellen de
taak wel goed uit te voeren.,392 De civiele ministeries stonden voor de keuze: de
Koninklijke Marechaussee een nieuwe taak te geven of de civiele politie sterk
uitbreiden.

In een notitie van het ministerie van Justitie, gedateerd 29 mei 1989 (steller
en geadresseerde staan niet vermeld) wordt de slechte staat van het vreemde-
lingentoezicht uitgebreid beschreven. Inzet van de Koninklijke Marechaussee
maakte voor Justitie deel uit van een bredere aanpak van de vreemdelingen-
problematiek. 'Vooral de politie in de grote steden komt nauwelijks toe aan
een gestructureerd vreemdelingentoezicht.' In de notitie staat dat Justitie het
vreemdelingentoezicht en de verwijdering van vreemdelingen wilde intensi-
veren, inclusief het inzetten van ongeveer tweehonderd marechaussees.393 Dit
aantal bleek uit een latere passage overigens niet goed te zijn onderzocht.

De Koninklijke Marechaussee zag zich echter geconfronteerd met het weg-
vallen van 325 functies aan de oostgrens, dus 125 meer dan Justitie voor vreem-
delingentoezicht wilde inzetten. Binnen Defensie werden voorstellen gedaan om
ook voor de resterende functies een goede bestemming te vinden. De directeur
juridische zaken van Defensie schreef in een nota van 7 juni 1989 aan zijn minis-
ter (Bolkestein) dat er geen marechaussees zouden moeten afvloeien, maar dat
ze zouden moeten worden ingezet voor 'intensivering van de bewaking van de
resterende buitengrenzen, en van het vreemdelingentoezicht alsmede (...) de
bestaande personeelstekorten op Schiphol'.394 Het is opvallend dat personeels-
tekorten bij de Koninklijke Marechaussee op Schiphol werden genoemd, terwijl
ze in het vorige hoofdstuk juist nieuwe taken op Schiphol had gekregen omdat
het Korps Rijkspolitie moeite had voldoende personeel op de luchthaven in te
zetten. In de besluitvorming komt vaker naar voren dat de Koninklijke Mare-
chaussee hiertoe beter in staat was. Het lijkt tegenstrijdig dat terwijl bewaking
aan de oostgrens wegviel de 'resterende' grensposten meer personeel zouden
moeten krijgen, maar hier waren goede verklaringen voor. Niet alleen reisden elk

392  Archief BZK, GRS 1988505074, politie, doos 484.
393  Archief BZK, GRS 1988505230, zaak 88/508, doos 12.
394 CAD/MvD, archief MvD, dossier D86/259.
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jaar meer personen Nederland in en uit, ook zou het verminderde toezicht aan
de EU-binnengrenzen worden gecompenseerd met een geintensiveerd toezicht
aan haar buitengrenzen, zoals in Schengenverband was afgesproken.

Naast de Koninklijke Marechaussee had de douane van oudsher een rol bij
de bewaking van de buitengrenzen. Marechaussees richtten zich in de regel op
personencontrole, douaniers op goederen. Op sommige grensbewakingsposten
was de Koninklijke Marechaussee echter niet aanwezig en vervulde de douane
beide controles: een bij wet geregelde constructie. Met 'Schengen' kwamen ook
bij de douane functies te vervallen. Uit de archieven blijkt dat deze dienst en
het ministerie van Financien, waaronder ze ressorteert, net als Defensie en de
Koninklijke Marechaussee probeerden nieuwe taken te krijgen om afvloeiing
van personeel te voorkomen. In deze periode speelde de afwijkende invulling
van de grensbewaking in de Rotterdamse haven. Die werd al jaar en dag uitge-
voerd door de gemeentepolitie. Ook werd gesproken over een immigratiedienst
onder het ministerie van Justitie. Wat deze precies zou moeten gaan doen is niet
duidelijk, maar ze zou meer taken moeten uitvoeren dan de huidige Immigratie
en Naturalisatie Dienst  (IND).

Op 4 augustus 1989 was er een overleg tussen ambtenaren van Justitie en
Defensie. Justitie gaf aan dat men 'zeer zeker' de Koninklijke Marechaussee bij
het vernieuwde vreemdelingentoezicht wilde inschakelen. De relaties met de
lokale vreemdelingendiensten van de politie en met de douane kwamen ter
sprake. In het verslag staat:

'Voor de Dienst Invoerrechten en Accijnzen ziet het Ministerie absoluut geen taak
weggelegd in de toezichtssfeer Wel zijn er thans vruchtbare onderhandelingen aan
de gang inzake het toedelen van activiteiten aan deze dienst m.b. t. bestrijden van
"verdovende middelen" en 'illegaal wapenbezit/wapenhandel".  C..) Het ligt niet
in de rede om een dienst "Immigratie" te organiseren onder beheer en gezag van
MINJUS. Teveel "know how" en plaatselijke bekendheid zou daarmee verloren
gaan. E.e.a. betekent ook dat - om dezelfde reden - niet gedacht wordt aan het
overdragen van activiteiten van de Dienst I&,A en de rivierpolitie Rotterdam aan
de KMar ,395

Het is duidelijk dat Justitie in het nieuwe vreemdelingentoezicht geen taak zag
weggelegd voor de douane. Toch werd ook voor haar aan nieuwe binnenland-
se taken gedacht. Een (nieuwe) Dienst Immigratie, overdracht van taken van
de douane en de rivierpolitie in Rotterdam aan de Koninklijke Marechaussee
werden door Justitie afgewezen. Ze wilde blijkbaar alle betrokken organisaties
een rol laten houden en gebruikte daarvoor als argument het behoud van hun
kennis. Maar door het samenvoegen van de betrokken diensten in een 'dienst
immigratie' zou die kennis net zo goed behouden zijn gebleven, want kennis
gaat voor de uitvoering van een taak alleen verloren als taken zonder het bijbe-
horend personeel worden overgedragen.

395 Archief Koninklijke Marechaussee, AOB, doos 47, ongenummerd, 4 augustus 1989.
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Dat de Koninklijke Marechaussee kansen zag in de oprichting van een landelijke
immigratiedienst blijkt uit een aantekening van een stafmedewerker van het
korps van 16 februari 1990. In het document staat:

'Gezien het verschil in pnoriteit van uitoefening van vreemdelingentoezicht tussen

rijk engemeente is het niet uitgesloten dat voor deze taak een landelijke dienst wordt
aangewezen of opgericht. Dit biedt mogelijkheden voor de Kmar.'

De schrijver ging ervan uit dat de Koninklijke Marechaussee in ieder geval een
deel van het vreemdelingentoezicht zou krijgen, vooral omdat de capaciteit van
de politie beperkt was. In de aantekening staat:

'De activiteiten van degemeentepolitie worden vooreen deel bepaald door de lohale
politiek, waarop de landelijke politiek niet altijd invioed heeft. Dit kan een reden
zijn om een landelijke dienst met vreemdelingentoezicht te belasten. De Kmar is
cen bestaande organisatie met een centraal aanspreekpunt (i.c. Staf Kmar) voor
de landelijke politiek. Tevens is de Kmar bekend met de lokale situatie O.c. Bnga-
i ,,396
aes).

Binnen de Koninklijke Marechaussee bestond de overtuiging dat het korps een
landelijke en lokale taak zou krijgen.

In deze fase van onderhandelingen wasduidelijkdatde betrokken ministeries,
Defensie en Justitie, het eens waren over het feit dat de Koninklijke Marechaus-
see na het wegvallen van de grenscontroles aan de oostgrens een belangrijke
rol zou moeten gaan, of blijven, spelen in het vreemdelingentoezicht. Hoe dat
precies zou worden vormgegeven was nog niet duidelijk.

8.1.2    Defensie wil liever Schiphol

1n de vorige gevalsstudie werd al beschreven dat Defensie in haar onderhan-
delingen met Justitie en Binnenlandse Zaken zich op het standpunt stelde dat de
Koninklijke Marechaussee beter de politietaak op Schiphol kon worden gegeven
dan een nieuwe taak in het vreemdelingentoezicht. Uiteindelijk kreeg het korps
beide taken. Wilden Defensie en de Koninklijke Marechaussee beide taken en
veinsden zij slechts het vreemdelingentoezicht niet te willen? Of was het de
tactiek om eerst Schiphol en daarna het MTV binnen te halen?

Uit archiefstukken blijkt dat sommigen binnen Defensie aanvankelijk een
voorkeur hadden voor het vreemdelingentoezicht. Op 16 februari 1989 schreef
de directeur juridische zaken van Defensie aan zijn minister (Bolkestein) dat
'vanuit personeels- en arbeidsoptiek het eventueel gaan uitvoeren van het
vreemdelingentoezicht een aantrekkelijker taakstelling' was dan de beveiliging
van Schiphol. De directeur geeft vervolgens een inschatting van de kans dat de
Koninklijke Marechaussee beide taken zou krijgen:

396 Archief Koninklijke Marechaussee, AOB, doos 47, ongenummerd, 16 februari 1990.
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'Het nu claimen van deze laatste taakzou totgevolgkunnen hebben dat hetuitvoeren
van het vreemdelingen toezicht aan de KMar voorbijgaat. In parlementaire kringen
lijkt echter iets meer animo te bestaan voor het geven van de beveiligingstaak'. 397

Een jaar later bleken de superieuren van de directeur juridische zaken in ieder
geval liever 'Schiphol' te willen. Op 2 juli 1990 schreef de directeur een verslag
van een bijeenkomst van onder andere de secretarissen-generaal van Defensie en
vanJustitie die op 22 juni  1990 had plaatsgevonden.  In het verslag staat:

'Secretaris-Generaal Defensie brengt op dat van inzet ten behoeve van Vreem-

delingentoezicht van het personeel van de Kmar dat vrijvalt als gevolg van het
nader Akhoord van Schengen niet meer mag worden uitgegaan en stelt voor dat
in het hader van de e#iciency operatie wordt onderzochtin hoeverre dat personeel
han worden ingezet voor de bewaking of beveiliging van Schiphol in plaats van het
Korps Rijkspolitie. Van de zijde van Justitie wordt medegedeeld dat de optie van de
inzet van de Koninklijke Marechaussee bij het binnenlandse Vreemdelingentoezicht
niet van de baan is. ,398

Defensie en Justitie waren het oneens. De reden voor de weigering van Defensie
om nog over vreemdelingentoezicht te praten werd verduidelijkt in een nota
van 10 september 1990 van de directeur juridische zaken aan zijn minister
(Ter Beek): de Koninklijke Marechaussee had niet genoeg capaciteit voor twee
nieuwe taken. Dezelfde nota maakt duidelijk dat Binnenlandse Zaken het als
haar belang zag dat het bijstandspotentieel van het korps voor de handhaving
van de openbare orde behouden bleef. Om dit te bereiken diende het in ieder
geval drie taken te blijven uitvoeren: de bewaking op Schiphol, de bewaking
van diplomatieke objecten in Den Haag en de semi-permanente bijstand in
Amsterdam. Volgens de directeurjuridische zaken kon ook niet'zomaar' worden
gekort in de politietaak van het korps. Een nieuwe taak op Schiphol had volgens
hem duidelijke consequenties. Hij schrijft:

'Het overdragen van Schiphol betekent concreet het niet langer invullinggeven aan
hetgeen in het hader van Schengen A gesteld; dlls geen intensievere inzet Kmar bij
het vreemdelingentoezicht.

,399

Voelde Defensie zich ertoe gedwongen te kiezen tussen 'Schiphol' en vreemde-
lingentoezicht?

Het schaakspel op twee borden en met drie spelers werd echter voortgezet.

397 Archief Koninklijke Marechaussee, 16 februari 1989, WP 89/90.
398 CAD/MvD, archief DJZ, dossier C88/217. Het standpunt van Defensie wordt herhaald

in een  in een brief van 15 augustus  1990 van  de SG Defensie aan diens evenknie  van
Justitie - CAD/MvD, archief MvD, dossier D86/259.

399 Archief Koninklijke Marechaussee, 10 september 1990, JZN90/0697/WR
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De ministers Ter Beek van Defensie en Hirsch Ballin van Justitie bespraken de
kwestie, waarbij Defensie heel duidelijk de relatie met Schiphol herhaalde en
aangaf de steun van Binnenlandse Zaken te hebben. De directeur juridische
zaken schreef op 19 september  1990 een verslag van de bespreking tussen  de
ministers van De fensie en Justitie die op  11  september had plaatsgevonden.  In
het verslag staat:

'Mindefgeeft aan weinig te voelen voor inzet KMar bij vreemdelingentoezicht na

Schengen Gewijzigde omstandigheden nadien: inkrimping Defensie. Min BiZa
deelt gevoelen van Mindef derhalve voorstander overname bo*aking + politietaak
Schiphol. Mindef zegt beveiliging van en op Schiphol als eerste optie te willen zien;
dat is voorwaarde voor hem om aberhaupt (voor eventueel overblijvende deeD nog
over vreemdelingentoeztcht met MinJust te willen spreken; dus meer dan alleen
overname harabgnbrigade. Min BiZa steunt dat.'

Dat Binnenlandse Zaken een voorkeur had voor de Schiphol-taak bleek uit dit
verslag, maar er werd niet expliciet gesteld wat zij dacht van de eventuele inzet
van de Koninklijke Marechaussee voor vreemdelingentoezicht. In de passage
leek Justitie echter een gesloten front te worden voorgehouden.

8.1.3   Defensie wil ook vreemdelingentoezicht

Vervolgens werden de drie betrokken ministeries het vrij gemakkelijk eens dat
de Koninklijke Marechaussee zou omschakelen van bewaking van de oostgrens
naar bijstand aan de plaatselijke politie voor vreemdelingentoezicht in grote
steden. Dit was een overwegend administratieve taak. Uiteindelijk zou het korps
deze bijstandstaak enkele jaren uitvoeren. De tegenstelling tussen Justitie en
de coalitie Defensie/Binnenlandse Zaken over de bestuurlijke vormgeving bleef
echter een struikelblok vormen in de onderhandelingen. Justitie wilde bijstand
door de Koninklijke Marechaussee aan de civiele politie, terwijl de coalitie
Defensie/Binnenlandse Zaken de voorkeur gaf aan een zelfstandige taak voor
het korps.

Binnen Defensie leken de voorstanders, directeur juridische zaken en de
leiding van de Koninklijke Marechaussee, minister Ter Beek ervan te overtuigen
dat (ook) de vreemdelingentaak moest worden aangepakt. Op 10 december
1990 schreefde directeur in overlegmet de commandant van het korps een brief
aan zijn minister. Het is opmerkelijk dat erkend werd dat nog onduidelijk was
hoeveel marechaussees nodig zouden zijn voor de nieuwe taak en hoe zij deze
zouden moeten uitvoeren. In de brief staat:

'Hoewel een aantal van "200" isgenoemd heeft nooit een studieplaatsgevonden om
te inventariseren of dat aantal daadwerkelijk voldoende, of wellicht teveel, was.
Ooh over de wijze van uitvoering en invulling van het vreemdelingentoezicht dan
wel de noodzaak daartoe heeft tot op heden geen nadere studie plaatsgehad.'
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Er werd voorgesteld 'Kmar onder gezag Hoofd Plaatselijke Politie, Kmar niet in
de plaats van maar naast/in aanvulling op eigen politie-inspanning' als formule te
gebruiken om het vernieuwde vreemdelingentoezicht uit te voeren. Als belang-

rijkste argument werd genoemd: 'inzet van de Kmar is aan zowel Justitie als het
Parlement toegezegd.' Door de zelfstandigheid van de taak als voorwaarde te
stellen, probeerde Defensie mogelijk een beslissing af te houden, totdat Justitie
ook de toedeling van de taak op Schiphol zou steunen. Binnenlandse Zaken
had belang bij een zo groot mogelijke Koninklijke Marechaussee en zou daarom

uiteindelijk wel voorstander zijn van beide opties.
Op  24  december 1990 schreef minister Hirsch Ballin van Justitie  aan  zijn

collega's Dales van Binnenlandse Zaken en Ter Beek van Defensie onomwonden
dat hij liever de Koninklijke Marechaussee een nieuwe taak gaf dan de civiele
politie uit te breiden. In de brief staat:

'ZO Zou de reguliere sterlzte van politiehorpsen in gemeenten met een grote vreem-
delingenproblematiek hunnen worden opgehoogd. Het alternatiel is het verlenen
van bilstand - onder landelijk coordinatie van de Minister van Justitie - door

ambtenaren van de Koninklijke Manchaussee, nu dit wapen door het toehomstig

wegvallen van de Oost-grens daartoe ruimte zal hebben. Het eerste alternatief
lijkt ons, mede gelet op de discussie rond de politiesterkte, vooralsnog niet wen-
selijk. Daarbij komt nog dat de vreemdelingenproblematiek, mede als gevolg van
de opvangmogelijkheden van het Ministerie van WVC, niet gelijhelijk op alle
gemeenten drukt. Dit zou hunnen leiden tot nogal wisselende sterhtetoedelingen

hetgeen op praktische uitvoeringsproblemen stuit. '

De Koninklijke Marechaussee zou volgens minister Hirsch Ballin onder gezag van
de civiele politieleiding bijstand moeten gaan verlenen. 'Uit een snel en voorlopig
onderzoek bij de Vreemdelingendiensten' was gebleken dat vanwege een perso-
neelstekort voor'ruim 200 formatieplaatsen' bijstand gewenst was. Justitie wilde
de Koninklijke Marechaussee inzetten, omdat zij over dit korps wel, maar over
de lokale politiekorpsen geen directe zeggenschap zou hebben. Het is opvallend
dat Justitie 'gezien de discussie over de politiesterkte' niet voor uitbreiding van
de civiele politie koos. Dit suggereert mogelijk dat dit departement beide wilde:
inzet van de Koninklijke Marechaussee en uitbreiding van de civiele politie. Dit
zou in 1994 ook gebeuren.

Op 8 januari 1991 schreef minister Ter Beek van Defensie aan zijn colle-
ga Dales van Binnenlandse Zaken. Zijn brief vertoonde een duidelijke accent-

verschuiving: het vreemdelingentoezicht werd afgewezen en de overname van
de Schipholtaak voorgesteld.  Maar de minister stelde bovendien  voor  om  des-

gewenst de dan nog resterende, door Schengen vrijkomende marechaussees
'voor een periode van 3 a 5 jaar ( . . . )o p basis van een convenant ter beschikking
van civiele autoriteiten te stellen,' waarvoor Binnenlandse Zaken ofJustitie dan
wel alle kosten zouden moeten dragen.400 Defensie kon wel akkoord gaan met

400  Archief BZK, GRS 1990504213, zaak 90/165, directie OO& V, doos 340.
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een voorlopig niet-inkrimpen van de Koninklijke Marechaussee met tweehon-
derd functies in de vorm van enige jaren durende bijstand, als dit op kosten van
de civiele ministeries plaatsvond.

Op 6 februari 1991 stuurde minister Dales van Binnenlandse Zaken een brief
aan haar collega's Hirsch Ballin van Justitie en Ter Beek van De fensie, waarin zij
aandrong op een structurele taakstelling voor het personeel van de Koninklijke
Marechaussee dat vrij kwam als gevolg van de opheffing van de grenscontrole
aan de oostgrens. De minister betoogt:

'Die taakstelling dient zoveel mogelijk aan te sluiten bij de werkzaamheden die de

KoninklijkeMarechaussee nu reeds vervultendieookin het toehomstigepolitiebestel
zonder problemen hunnen worden gehandhaafd. Zoveel mogelijk moet worden

voorkomen dat de Koninklijke Marechaussee wordt belast met em taakstelling die
leidt tot een landelijk gespreide inzet In de vorm van cen soort permanente bijstand
aan civiele autoriteiten zonder dat er sprake is van een daadwerkelijke inpassing
in de organisatie van depolitie. Een dergelijke oplossing draagt ook nict bij aan een
effictente inzet van mensen en matened ,401

Ook Binnenlandse Zaken wilde dus een vaste taak voor de Koninklijke Mare-
chaussee, geen bijstand. Zij gebruikte daarvoor als argumenten de efficientie en,
in geval van bijstand, het niet genoeg samenwerken met de aviele autoriteiten
('daadwerkelijke inpassing').

De drie betrokken ministeries waren het er in deze fase wel over eens dat de
vrijkomende marechaussees nuttig moesten worden ingezet, maar niet over hoe
dit moest gebeuren. Defensie wilde allereerst 'Schiphol' en voor de rest van de
vrijkomende marechaussees 'semi-permanente' bijstand. Justitie wilde alleen
'semi-permanente' bijstand voor vreemdelingentoezicht. Binnenlandse Zaken
wilde vooral behoud van de omvang van de Koninklijke Marechaussee.

Minister van Defensie Ter Beek deed in een brief van 21 maart 1991 aan
de ministerraad zijn voorstel. Defensie bleef zich verzetten tegen inzet van de
Koninklijke Marechaussee voor het vreemdelingentoezicht. Dit werd wederom
een'politiek weinig aantrekkelijke situatie van een verdergaande bemoeienis van
een militair politieapparaat met binnenlands vreemdelingentoezicht' genoemd,
'bestuurlijk en qua doelmatigheid ongewenst.' Wederom werd voorgesteld de
Schiphol-taak over te nemen. In de brief staat:

'Doordeze overname homen personeelsleden van de Rijkspolitie vrij, die vervolgens
gehed hunnen worden ingezet t. b. v. het geconstateerde tijdelijke en structurele
capaciteitsgebrek in het vreemdelingentoezicht

,402

401  Archief BZK, GRS 1990504290, directie 00&V, doos 364.
402 CAD/MvD, archief DJZ, dossier C91/266/9708.
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De suggestie dat het van Schiphol vertrekkende personeel van het Korps Rijks-
politie wel voor vreemdelingentoezicht zou kunnen worden ingezet is niet
onlogisch, maar werd niet eerder in de archiefstukken aangetroffen. Als het zo
was dat Defensie ook het vreemdelingentoezicht als taak voor de Koninklijke
Marechaussee wilde, is het wel gewaagd om deze suggestie te doen. Interessanter
is echter het schijnbaar principiele bezwaar dat Defensie tegen een taak van het

korps in het vreemdelingentoezicht aanvoerde: geen verdergaande bemoeienis
van een militair politieapparaat. Dit argument, dat aberhaupt zelden werd
gebruikt, werd blijkbaar niet van toepassing geacht op de Schiphol-taak. Mis-
schien was het bezwaar van Defensie tegen bemoeienis van een militair politie-

apparaat niet zozeer principieel, maar vond men de risico's voor het eigen imago
bij het vreemdelingentoezicht groter ('razzia's door militairen'). Het is bovendien

opvallend dat de bijstandsverlening, de'structurele detachering', werd afgewezen
met de argumenten van bestuurlijke indeling en doelmatigheid. Dit terwijl de

Koninklijke Marechaussee dit al enige decennia in Amsterdam en Den Haag
deed. Was Defensie tot het inzicht gekomen dat dit soort bijstand niet wenselijk
was of waren dit gelegenheidsargumenten in het spel om nieuwe taken?

Over een decennium worden de notulen openbaar en kan gelezen worden

wat precies werd besproken in de ministerraad. Uit archiefstukken blijkt in ieder
geval dat De fensie instemde met het uitvoeren van het binnenlands vreemdelingen-
toezicht. Wel werd weer enkele maanden tussen Defensie en Justitie over een veel-
heid van onderwerpen aangaande de Koninklijke Marechaussee gediscussieerd.

Minister van Justitie Hirsch Ballin schreef op 25 maart 1991 aan zijn collega
Ter Beek van Defensie dat de bereikte overeenstemming in de ministerraad volgens
hem alleen betrekking had op de marechaussees die aan de oostgrens zouden

vrijkomen, niet die door de inkrimping van de knjgsmacht overtollig werden bij
de politietaak voor de krijgsmacht.403 Dit onderscheid wordt in andere archief-
stukken niet gemaakt en lijkt noch voor het binnenlands vreemdelingentoezicht
noch voor het MTV als leidraad te hebben gefungeerd. Op 30 april 1991 deed de
secretaris-generaal van Defensie aan zijn collega van Justitie een voorstel om de
hele semi-permanente bijstandsproblematiek te regelen. Hij schrijft:

'Justitie, Binnenlandsc Zaken en Defensie sluiten een convenant met afspraken C..)
Hierin worden geregeld: de semi-permanente bijstand aan Den Haag (voortzet-
ting), idem Amsterdam (ajbouw), een nieuwe, flexibele vorm vanfunctionele semi-
permanente bijstand aan politiehorpsen met overbelaste vreemdelingendiensten, Of

met acute piekbelastingen in de opvang van vreemdelingen.
,404

De interpretatie van de uitkomst van de ministerraad bleek een probleem te

vormen. Op 3 mei 1991 schree f de directeur juridische zaken aan zijn minister
(Ter Beek) dat de uitwerking van het ministerraadbesluit moeizaam verliep. 'Het

403 CAD/MvD, archie f MvD, dossier D86/259.
404  CAD/MvD, archief DJZ, dossier C91/266/2413.



286 DE BINNENIANDSE VEILIGHEIDSTAKEN VAN DE NEDERLANDSE KRIJGSMACHT

ambtelijk overleg ter nadere uitwerking van dit besluit is op dit moment geheel
verzand,' terwijl naar zijn mening'de beslissing van de Ministerraad doorJustitie
naar letter noch naar geest wordt uitgevoerd.' Uit de bijlage bij de nota bleek
nog steeds enige weerzin binnen Defensie tegen de nieuwe 'semi-permanente'
bijstandstaak. In de nota van de directeur staat:

'De KMAR-organisatie en personele vulling kan op zulk een steunende taak niet
degelijk gebouwd worden. Ook bestuurlijk is dit een gecompliceerde opzet. Inzet
van vrijhomende civiele politie, ajhomstig van Schiphol, voor de taak 'toezicht op
vreemdelingen' vormt daarentegen een in alle opochten markant meer efficiente
mogelijkheid

,405

Op 17 mei 1991 schreef dezelfde directeur aan zijn minister (Ter Beek) datjustitle
en Defensie nog van mening verschilden 'op een aantal essentiele punten (m.n.
bevelvoering over de Kmar, taak van de Kmar)'.406 Eigenlijk was er sinds 1988
geen vooruitgang geboekt, want ook toen was al duidelijk dat de Koninklijke
Marechaussee voor vreemdelingentoezicht zou worden ingezet. Er was nogsteeds
geen overeenstemming over de vraag o f dit een zelfstandige taak of een bijstands-
taak zou moeten worden. Dat de onderhandelingen moeilijk verliepen blijkt uit
een brief van 22 mei 1991, drie maanden na de ministerraad, waarin minister Ter
Beek van Defensie aan minister-president Lubbers schreef dat de ambtenaren het
besluit van de ministerraad nog niet hadden kunnen uitwerken.407

8.1.4   Justitie gaat overstag

De contacten tussen Defensie en Justitie werden op het hoogste ambtelijke
niveau voortgezet. Justitie bleek bereid de taak op Schiphol aan de Koninklijke
Marechaussee te geven als dat korps eveneens voor vreemdelingentoezicht kon
worden ingezet. Voor het korps zou dit de best mogelijke uitkomst zijn: twee
nieuwe taken. De secretaris-generaal van Defensie schreef op 5 juni 1991 aan
zijn minister (Ter Beek) dat hij met zijn collega van Justitie een akkoord had
bereikt, waarbij de Schiphol-taak voor de Koninklijke Marechaussee inderdaad
aan haar inzet voor de vreemdelingenhandhaving werd gekoppeld. Hij gaf het
standpunt van de minister van Justitie als volgt weer:

'Minister Hirsch Ballin heeft deze taahovername politiek gel:oppeld aan een tege-
moet homende houding van Defensie op het punt van bijstand bij de asielzoekers-

problematiek'

De secretaris-generaal lichtte  aan zijn  minister toe waarom hij, ondanks het
verzet van Defensie tot dan toe, had ingestemd:

405 CAD/MvD, archief DJZ, dossier C91/266/9708.
406 Archief Koninklijke Marechaussee, AOB, 17 mei 1991, 20 013/91.2725, 91/056.
407 CAD/MvD, archief DJZ, dossier C91/266/9110.
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'Ik heb hierbij overwogen: inhoudelijk is dit een snel acuut wordcndc problematiek

waarbij de Rijksoverheid alleen bij de KMar politiepotentieel heeft om de gaten in het
land tedichten, ik heb overwogen datop 10juni de Kamerin meerderheid Uzal vragen
minder op de KMar te bezuinigen. U wordt "gedwongen" tot overcapaciteit, bileerdere
consultatie met U heeft (u, MdW) een gestc Uwe,zijds op dit gebied niet afgewezen.'

Kennelijk verwachtte de secretaris-generaal dat het parlement de Koninklijke
Marechaussee niet wilde laten inkrimpen. Hij wilde wel zekerheid over de inzet
van het korps. In de notitie staat:

'Ik acht inbedding in een breed "convenant" met BiZa wenselijh om te voorhomen

dat (...) de KMar van twee hanten door ongecoordineerde politic c.q. bijstands-

beleid wordt gemangeld, en dat  (...) de KMar in handen van Justitie de "harde"
hanten van het asielzoekersbeleid krijgt opgedrongen.

,408

Minister Ter Beek werd om een reactie gevraagd. Deze was blijkbaar positief,
want de secretaris-generaal ging door met de onderhandelingen. Hij schreef op
17 juni 1991 aan zijn minister dat een definitief akkoord metJustitie was bereikt.

De secretaris-generaal wees zijn baas op de verplichting aan het parlement om
de Koninklijke Marechaussee niet te laten krimpen en gaf daarna aan wat was

overeengekomen. In de notitie staat:

'In beginsel heeft U zich met de hoofdlijnen reeds accoord verklaard mede tegen de

achtergrond van de motie-Koffeman.  (...) De inzet van de KMAR geschiedtin de

vorm van bijstand, flexibel en op basis van behoeften. De bijstand wordt verleend

op verzoek van de Minister vanlustitic op daartoe door hem aangewezen plaatsen,

tot een maximum van 200. ,409

Het was waar dat minister Ter Beek al eerder de inzet van de Koninklijke Mare-
chaussee had toegezegd, maar hij had zich eerder ook nadrukkelijk verzet

tegen een nieuwe semi-permanente bijstand, waar het akkoord van de secre-
taris-generaal wel op zou kunnen uitlopen. Het is onduidelijk waarom dit nu
wel acceptabel werd gevonden. Het is opvallend dat Defensie zo snel overstag
ging, wat wederom doet vermoeden dat het verzet van Defensie tegen inzet
van de Koninklijke Marechaussee voor het vreemdelingentoezicht niet echt was
gemeend. Het korps kon de nieuwe taak immers goed gebruiken. Bovendien
wilde zij de politiezorg op Schiphol als taak krijgen.

Minister Ter Beek ging blijkbaar toch akkoord, want op  17 juli 1991 schreef
hij aan staatssecretaris Kosto van Justitie dat hij instemde met de inzet van twee-
honderd marechaussees voor de versterking van het binnenlands toezicht op
vreemdelingen, 'in het bijzonder ten behoeve van het uitzettingsbeleid.' Hij ging

nog specifiek in op een detail van de overeenkomst met Justitie:

408 CAD/MvD, archief DJZ, dossier C91/266/2413.
409 CAD/MvD, archief DJZ, dossier C91/266/2413.
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'Verder heb ikgoed nom genomen van Uw opmerking dat de 16 personen die reeds
werkzaam zijn ten behoeve van de vreemdelingendienst Amsterdam in het uit-
eindelijke stadium van maximum 200 zullen worden meegenomen.

,410

De semi-permanente bijstand van de Koninklijke Marechaussee aan de politie in
Amsterdam zou dus in een andere constructie worden voortgezet.

Op  17 juli 1991 schreef de staatssecretaris van Justitie aan de ministers Ter
Beek van Defensie en Dales van Binnenlandse Zaken hoe op basis van reeds
bestaande ministeriele regelingen de Koninklijke Marechaussee precies voor de
nieuwe taak zou worden ingezet. Als voorwaarden staan genoemd:

'geen opvulling van bestaande vacatures en geen verschuiving van taken, de
feiteljke toewijzing vindt plaats door de Minister van Justitie na overleg met de
Ministers van Defensie en van Binnenlandse Zahen tot een maximum van 200, de
feitelijke instroom vindt gefaseerd plaats volgens een nader overeen te komen tijd-
.schema, met dien verstande dat de maximale inzet bereikt wordt bij ophe#ing van
de personencontrole aan de oostgrens, de toewozing zal niet in Weinere eenheden
dan vtff man plaatsvinden, de toewijzing vindt tel ens voor zes maanden plaats.'

De staatssecretaris gaf aan dat verlenging mogelijk was. De marechaussees zou-
den werken onder het gezag van het hoofd van de plaatselijke politie. Aan de
korpsen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag waren achtereenvolgens twin-
tig, vij ftien en tien man toegezegd.411 Met deze brief was de inzet van de Konink-
lijke Marechaussee voor hernieuwde bijstand aan de vreemdelingendiensten
definitief.

Was het verzet van Defensie tegen het binnenlands vreemdelingentoezicht
nu een tactiek om ook 'Schiphol' te krijgen, was men ervan overtuigd dat men
maar den van beide taken aankon en koos men voor de politietaak op de lucht-
havens, o f wilde men het vernieuwde vreemdelingentoezicht niet? In ieder geval
ging de staf van de Koninklijke Marechaussee ervan uit dat het korps voorjaren
de bijstandstaak zou gaan uitvoeren. Wel bleef men streven naar en hopen op
een zelfstandige taak.

Een medewerker van de Koninklijke Marechaussee deed op 19juli 1991 ver-
slag van een overleg met een vertegenwoordiger van de Directie Vreemdelingen
Zaken (DVZ) van Justitie. In het verslag staat:

'DVZ verwacht niet dat de politie in de homendejarm zal slagen in enige vorm van
structureel toezicht op vreemdelingen.  C ..) Conclusie is derhalve van DVZ, dat
inzet KMAR structureel is en zeher 2000 haalt. ,412

410 CAD/MvD. archief DJZ, dossier C 91/273/14407.
411 CAD/MvD, archief DJZ, dossier C 91/273/14407.
412  Archie f Koninklijke Marechaussee, 19 juli 1991, APT 213 ATM651.
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Een vooruitziende blik, want de Koninklijke Marechaussee zou een paar jaar
later nog intensiever bij het vreemdelingentoezicht worden betrokken, zelfs een
zelfstandige en overwegend executieve taak worden gegeven, het MTV Anno
2006 heeft ze deze taak nog steeds. In een nota van een stafmedewerker van het

korps van 26 augustus 1991 staat al dat werd verwacht dat de bijstand aan de
vreemdelingendiensten zou worden omgezet in een permanente taak:

'Zodra - naar verwachting per 01 juli 1992 - de werkzaamheden (...) het tijdelijk
en ad hoc karahter verliezen en decl gaan uitmaken van een nieuwe en reguliere
taak van de Kmar op het gebied van het vreemdelingentoezicht, ontstaat er een
geheel nieuwe situatie. ,413

In een korte aantekening van een stafmedewerker van de Koninklijke Mare-
chaussee, gedateerd 15 mei 1992, staat dezelfde verwachting:

'Tjdens gesprek over lange termijn planning van DVZ C..) hwam aan de orde de

mogelijkheiddat de taak toezicht op vreemdelingen op termijngeheel in handen komt

vande KMAR In  :lithaderis het van belangom motienr 10 (de motte Gualtherieover
bestrijding van grensoverschreidende criminaliteit, MdW) uit te doen vocren, al mag

dat best ge»eerd en op termijn. DVZ heeft niet veel vertrouwen in de toehomstige

politie-structuur op dit gebied en heeft het liefst een "eigen" buitendienst. ,414

Het is onduidelijk of met dit laatste een eigen vreemdelingendienst van het
ministerie (nu de IND), de Koninklijke Marechaussee of beide werden bedoeld.
De toekomst lag wat betreft Justitie blijkbaar nog open.

8.1.5   Omzetting van bijstand in een eigen taak?

Enkele maanden voordat het MTV werd ingesteld, begin 1994, werd nog over
eenanderekwestie gesproken, zoalsonderstaande fragmentenlatenzien. Binnen-
landse Zaken wilde de al tientallen jaren bestaande semi-permanente bijstand
van de Koninklijke Marechaussee aan de grote steden in het westen beeindigen.
Daardoor dreigden nog meer marechaussees overtollig te worden dan enkel
door de krimp in de politietaak voor Defensie en het wegvallen van de controles
aan de oostgrens. Justitie zag in deze omstandigheid echter een kans: nog meer
marechaussees voor vreemdelingentoezicht.

Op 4 januari 1994 schreef het hoofd van de IND aan de ministerstaf van

Justitie. Hij gaf aan de semi-permanente bijstand van de Koninklijke Marechaus-
see aan de civiele politie in de grotere steden om te willen zetten naar bijstand
voor de vreemdelingendiensten. In de notitie staat:

413  Archief Koninklijke Marechaussee, AOB, doos 47,26 augustus 1991, 20.013/91 4726.
414 Archief Koninklijke Marechaussee, AOB, doos 47,15 mei 1992, AOB 102/92 ATV.817.
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'De 180 man KMar (...) zijn thans in het bader van politiebijstand werkzaam bij
de grotere gemeenten. Een bijstand die (...) op verzoek van de Minister van Bin-
nenlandse Zaken op korte termijn wordt afgebouwd. Ih pleit voor inzet van deze
180 man KMar terstond na afloop van de thans lopende bgstand in te zetten bil
de belangrijhste vreemdelingendiensten ter ondersteuning van in het kader van het
vreemdelingentoezicht te verrichten werkzaamheden.  C ..) Op horte termijn zal
hierover overleg plaatsvinden met de ministeries van Financien en Defensie. De
KMar heeft reeds te kennen gegeven deze capaciteit voor dit doel op redelijk korte
termijn te hunnen vrijmaken. ,415

Binnenlandse Zaken wilde de bijstand aan de vreemdelingendiensten beein-
digen. Justitie wilde deze, op andere leest geschoeid, gewoon voortzetten, net
als - uiteraard - de Koninklijke Marechaussee zelf.

In  een  nota  van 21 januari  1994  werd  door het hoofd  van het Stafbureau
Beleidsontwikkeling van Justitie voor hetzelfde gepleit. Hij gaf aan waarom het
moment hiervoor geschikt was. In zijn woorden:

'(omdat, MdW) het politieke klimaat nu rijp lijht om extra inzet van Kmar voor de
uitvoering van de Vreemdelingenwetgeving te claimen (denk aan de resultaten van
het overleg in het Torentle eind vorigjaar over dit onderwerpD en dat er bovendien
in de loop van 1994 180 fte's Kmar beschikbaar komen (doordat de semi-perma-
nente politiebgstand aan enkele grote gemeenten wordt afgebouwd).

Het hoofd pleitte ervoor de Koninklijke Marechaussee in te zetten voor contro-
les in herkomstlanden, analyse van de aanvoerroutes van asielzoekers, uitzet-
ting van asielzoekers, ondersteuning bij de intake van asielzoekers, controles in
opvangcentra, presenteren van vreemdelingen bij ambassades, bij het transport
van vreemdelingen, onderzoeken naar verblijf in andere landen en ondersteu-
ning van de dienst inspectie arbeid. Ook werd ingegaan op het binnenlands
vreemdelingentoezicht zelf. In zijn notitie staat:

'Hoewel de eerste evaluatie van de inzet van de 200 Kmar ten behoeve van het
binnenlands vreemdelingentoezicht nog mott plaatsvinden, wijzen de ervaringen
tot nu toe uit dat de behoefte aan bijstand door de Kmar aan de politiehorpsen
aanzienlijh groter is dan de beschikbare 200...) In ieder geval is e4 zeher in de
grote steden, nog altijdgebrek aan uitzettingscapaciteit Extra ondersteuning door
de Kmar is derhalve gewenst.'

Aan het eind van de notitie van het hoofd wordt gewezen op de concurrentie
tussen de Koninklijke Marechaussee en de civiele politie:

415 Archief Koninklijke Marechaussee, AOB, doos 28,4 januari 1994, HIND/94/001.
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'Ik wijs erop dat extra inzet van Kmar zoals (. . .) voorgesteld, op bepaaide punten

mogelijh op weerstand zal stuiten binnen de politie, omdat men daar wellicht het
eigen takenpahket bedreigd ziet. ,416

Birmen Justitie werd blijkbaar een selectie gemaakt uit de mogelijkheden om de
Koninklijke Marechaussee in te zetten, want in een brief van 11 februari 1994
vroeg staatssecretaris Kosto van Justitie aan minister-president Lubbers om zijn
'coordinerende bijstand' om de 180 Marechaussees in te zetten voor vergroting van
de capaciteit voor uitzettingen, intake en verhoren van asielzoekers.417 Deze taken
zouden geen deel uitmaken van het latere MTV Enkele maanden voordat dit werd

ingesteld wilde Justitie dus de marechaussees voor andere activiteiten inzetten.
Binnen Defensie werd de minister geadviseerd de semi-permanente bijstand

aan de grote steden om te zetten in een grotere bijdrage aan de oplossing van het

asielzoekerprobleem. De directeur juridische zaken stuurde een nota aan minis-
ter Ter Beek waarin hij stelde samen met de commandant van de Koninklijke
Marechaussee tot een voorstel te zijn gekomen dat 'positief zou beantwoorden
aan de nood bij Justitie.' De directeur gaf aan welk voordeel de omzetting bood.
In de nota staat:

'Een bijkomend voordeel van deze oplossing is, dat de drempel voor het overstap-
pende personeel tussen enerzijds bijstand in degrote steden en anderzijds de boven-
genoemde optie relatief laag is.'

Als voorwaarden voor deze optie werden gesteld:

'marechaussees zullen niet worden ingezet voor de handhaving van openbare orde
op het terrein van Asielzoekerscentra/Opvangcentra. Definanciering van de 180
man die vrijkomen uit de afbouw van de semi-permanente bvstand wordt overge-
nomen doorlustitie.

,418

8.1.6   Een plotselinge hans voor de Koninklijke Marechaussee

De discussie over de 180 Marechaussees veranderde hierop echter vrij plotseling
in zowel intensiteit als oplossingsrichting. De regering drong sterk aan om de
acuut opgelopen asielzoekersproblematiek op te lossen. Na jaren gesteggel en

gemanoeuvreer was er ineens een policy window, een kans voor de Koninklijke
Marechaussee op nog een eigen, permanente taak: het MTV

Op 14 maart 1994 schreef minister-president Lubbers een brief aan de minis-
terraad. Hij voerde de druk op zijn ministersploeg hoog op. Hij haalde aan dat in
de Interdepartementale Stuurgroep Immigratie (ISI) van  1 1  maart werd gecon-

416 Archief Koninklijke Marechaussee, AOB, doos 28,21 januari 1994, 58094/025.
417 Archief Koninklijke Marechaussee, AOB, doos 27, 11 februari 1994, ongenummerd
418 Archief Koninklijke Marechaussee, AOB, doos 28, ongedateerd, gefaxt op 3 maart 1994,

ongenummerd.
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cludeerd dat 'met name Ju, BuZa en Def. ten uiterste' zouden moeten nagaan
of zij een verdere bijdrage aan het asielzoekersprobleem konden leveren. De
minister-president zag de situatie zeer somber in. Hij schrijft:

'Gezien de vanuit bestuurlijh en daarmee op den duur ook politiek en maatschap-
pelijkrampzaligeontwikhelingen, zullen- waarhetmateriele enlogistiehemiddelen
en voorzieningen betreft - aan de ministerraad voorstellen worden gedaan die bij
deze uitzonderlijke situatie passen; dus met voorbijgaan van de geijhte organisa-
torische, financiele en competentiekaders.'

Onder andere werd gedacht aan 'vaste controlepunten en vliegende brigades
in grensgebieden, die heringevoerd zouden moeten worden tenminste tot dat
Schengen de facto in werking is getreden.' Minister van Binnenlandse Zaken
Van Thijn moest voor de volgende ministerraad nagaan 'of de 180 leden van
de KMar inderdaad door de reguliere politie zijn, resp. worden vervangen, en
alsdan ter beschikking kunnen worden gesteld voor uitvoering van het vreem-
delingenbeleid.

,419

Op  17  maart 1994 stuurde de directeur-generaal Europese en immigratie-
aangelegenheden van Justitie aan de ministerraad de conclusies van de ISI. Er
werd gesteld dat steekproefsgewijze controles in de grensstreek door 'vliegende
brigades' binnen het Schengen verdrag mogelijk zouden zijn. De ISl gaf aan dat de
Koninklijke Marechaussee zou worden ingezet. In de conclusies staat kortweg:

'Voor een dergelijke intensivering van het binnenlands vreemdelingentoezicht,
hetgeen ook totmeerverwijderingenzal kiden, is de inzet van extraKMar-personeel
aangewezen. (. . .) inzet van aanzienlijk meer KMar is geboden.

,420

Helaas wordt in dit voor het interdepartementale onderhandelingsproces zo
belangrijke stuk niet onderbouwd waarom de Koninklijke Marechaussee voor
deze taak de meest aangewezen organisatie werd gevonden en waarom meer
marechaussees nodig zouden zijn.

De directeur juridische zaken van Defensie schreef zijn minister (Ter Beek)
een pittige reactie op de ISI-conclusies. Hij keerde zich vrij fel tegen ad hoc
oplossingen en drong aan op een structurele aanpak. Verdeling van het vreem-
delingentoezicht was volgens hem niet wenselijk; ten dienst was de beste oplos-
sing. Het stoorde de directeur hoe gesproken werd over de capaciteit van de
Koninklijke Marechaussee. In zijn notitie staat:

'Gesprohen wordt over "inzet van de Kmar" met een gemak alsof Defensie een
aantal huddes van het Wapen op afroep in een hast zou hebben liggen. Zo ontbreekt
m.n. enig inzichtin de aantallen Kmar-personeel die meri nodig zou hebben. Zoals

419 Archief Koninklijke Marechaussee, AOB, doos 28,14 maart 1994, 94M001916.
420 Archief Koninklijke Marechaussee, AOB, doos 27,17 maart 1994, ongenummerd.
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gesteld in MR 306: de rek is emiti In elk geval dient defensie niet te worden belast

met de orde en rust binnen de Asielzoekerscentra. Zulks is en blijft de verantwoor-

delijkheid voor de politiei Het wordt tijd dat de politie(re)organisatie tegen het licht
wordt gehouden en dat ook daar de prioriteiten helder worden gesteld. Ook hier
wordt weer een beroep gedaan op defensie om het manco in andere sectoren van de

overheid af te dekken.
,421

De directeur schreef kort daarop opnieuw eenbriefaan minister Ter Beek, ditmaal

als reactie op de brief van minister-president Lubbers van 14 maart. Hij vroeg
zich daarin af of nu sprake was van een tijdelijke oplossing, totdat Schengen in

werking zou zijn getreden, of van een permanente. Mocht van een permanente
oplossing sprake zijn, dan zou wat hem betreft gekozen moeten worden:

'tussen structurelere taakuitvoering door de regiohorpsen (vreemdelingentoezicht is
immers thans een reguliere politietaah, danwel structurelere taakuitvoering door een
anderorgaan (bijv. Kmar). (.. .) Hetspreekt voorzichdat de Kmar C.   .) nieterg warm

looptvoor inzet bij de mogelijke tijdelijke maatregelen. Bedacht daarbij moet worden

dat het Wapen al organisatorische wijzigingen te verwerken heeft en krijgt.'

Mochten tijdelijke grenscontroles worden heringevoerd, dan pleitte de directeur
ervoor hiertoe de tweehonderd marechaussees die bijstand verleenden voor het
vreemdelingentoezicht in te zetten. 'Iedere andere vorm van inzet van de Kmar
moet worden gevonden door interne prioriteitstelling en gaat m.n. ten koste van
de militaire politietaak.

,422

Op 22 maart 1994 werd binnen de Koninklijke Marechaussee in een interne
notitie een gedetailleerde operationele uitwerking van de MTV-taak beschreven,
inclusief een lijst met twaalf standplaatsen voor in totaal 420 marechaussees.
Het is onduidelijk wat precies de aanleiding voor het stuk was, maar het komt
overeen met wat later daadwerkelijk door de regering zou worden besloten.
Deze opzet werd door Defensie als take it or leave it aan de andere betrokken
ministeries voorgelegd. Het voorstel strookte met de wensen van Binnenlandse
Zaken: een structurele, eigen taak voor de Koninklijke Marechaussee. Justitie
zou er meer problemen mee hebben, want zij pleitte nog steeds voor bijstand.
Desondanks werd het aangenomen. De Koninklijke Marechaussee zou het MTV
wel onder gezag vanjustitie gaan uitvoeren, maar blijkbaar konden de beheerder

(Defensie) en de belanghebbende bij strategische bijstand door het korps (Bin-
nenlandse Zaken) samen de gezagdrager voor handhaving van het vreemdelin-
genrecht (Justitie) in de onderhandelingen overtroeven.

In het plan werd door de Koninklijke Marechaussee uitgegaan van het met
onmiddellijke ingang en voor onbeperkte tijd inrichten van vaste controlepun-
ten en patrouilles aan en achter de grens met Belgie en Duitsland. Hiervoor zou

421  Archief Koninklijke Marechaussee, AOB, doos 27, ongenummerd en ongedateerd.
422 Archief Koninklijke Marechaussee, AOB, doos 27, ongedateerd, gefaxt 18 maart 1994,

ongenummerd.
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de bijstand voor vreemdelingentoezicht (200 man) en de semi-permanente bij-
stand (180 man plus 10 'extra verrekende') worden beeindigd en de inzet tegen
grensoverschrijdende criminaliteit'in ieder geval tijdelijk' worden onderbroken.
Dit laatste had het korps het jaar ervoor als taak gekregen (anno 2006 voert het
korps het nog steeds uit. Zie paragraaf 3.5.4).  Het MTV zou zich richten op 'de
vreemdeling in beweging van de grens naar zijn doel.' De 1ND zou op rijksni-
veau de Koninklijke Marechaussee moeten aansturen, inclusief de beleidsmatige
afstemming met de regionale politie. Dit laatste maakt dat de Koninklijke Mare-
chaussee betrekkelijk onafhankelijk kan opereren van de regiopolitiekorpsen in
wiens gebied zij actief zou worden.

In   de   notitie werd bovendien aangegeven   dat op Schiphol 150 extra
marechaussees nodig waren voor pre-flight checks, gate-checks, de asielzoekers-
procedure en verwijderingen van ongewenste vreemdelingen. Om de in totaal
623 functies in te vullen waren 110 kort-verbandmarechaussees nodig en moest
nieuw aangetrokken personeel voor de nieuwe taak worden opgeleid.423

De directeur juridische zaken schreef in overleg met de commandant van
de Koninklijke Marechaussee, de Defensiestaf en het Directoraat-Generaal Eco-
nomie en Financien, en met instemming van ambtelijk Justitie, een uitgebreide
notitie aan zijn minister (Ter Beek). Een aantal punten stond blijkbaar nog ter
discussie, maar een grote nadruk werd gelegd op onderhandelingstactiek. In de
notitie staat:

'De druk op Defensie is hoog. Afweging is om hetzij op "zien homen" te spelen, hetzij
een (gecontroleerde) vlucht naar voren te maken, onder accordering van een aantal

randvoorwaarden; de voorkeur van Defensie is het maken van de gecontroleerde
vlucht naar voren, zeker gelet op de snelheid van de besluitvorming op dit moment.'

Door de directeur werd aangedrongen op een structurele oplossing. De inzet
van de Koninklijke Marechaussee zou niet 'versnipperd over regio of IND' moe-
ten zijn. Het vreemdelingentoezicht achter de grens zou aan het korps moeten
worden toegewezen, gezien de 'grote similariteit' tussen de 'bewaking van de
resterende buitengrenzen en de traditionele grensbewaking aan de oostgrens.'
Bovendien werd de suggestie gedaan de door tachtig marechaussees uitgevoerde
bijstand voor de bestrijding van de grensoverschrijdende criminaliteit in de
nieuwe taak op te nemen. Dit laatste onderbouwde de directeur door te wijzen
op 'de samenhang tussen beide activiteiten.' Hij wees erop dat door ambtelijk
Justitie wel tegenstand van de procureurs-generaal hiertegen werd voorzien,
want 'zij hadden nu net een 'eigen apparaat van 80 koppen.'

De 200 marechaussees uit het binnenlands vreemdelingentoezicht en de 190
uit de semi-permanente bijstand aan de grote steden zouden volgens de notitie
voor de nieuwe taak moeten worden ingezet. Er werd verwacht dat Binnenlandse

423 Archief Koninklijke Marechaussee, AOB, doos 28,22 maart 1994, ongenummerd.  Ook
aanwezig in het archief is hetzel fde document, dan genaamd 'Plan Defensie inzake inzet
KMAR bij vreemdelingentoezicht', gedateerd 23 maart 1994.
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Zaken met dit laatste wel zou instemmen, omdat'BiZa de wenselijkheid van het
voortbestaan van deze bijstand meer dan eens aan de orde heeft gesteld.' Door
de directeur juridische zaken werd benadrukt dat het genoemde 'in toto' door
de andere ministeries zou moeten worden aanvaard: 'alles of niets, alvorens van
inzet van de Kmar sprake kan zijn.' In zijn conclusie staat nog een sfeerschets:

'De discussies rond de oplossing van het vreemdelingenprobleem zijn in een stroom-

versnellinggehomen. Voorde oplossing van de toestroom wordt m. n. (begerig) geke-
ken naar de Kmar Spreken we nu niet, dan zal voor Defensie worden gesproken,

zonder enige vorm van zeggenschap over mogelijkheden van inzet. Wederom dreigt
Defensie het kind van de Oustitte)rekening te worden. ,424

De commandant van de Koninklijke Marechaussee legde op 23 maart 1994 in
een nota aan zijn minister (Ter Beek) uit waarom het wenselijk zou zijn de nieuwe
taak te krijgen. Hij ging diep in op de voordelen voor de personeelssituatie van
zijn korps. De nieuwe taak maakte volgens hem een verjonging van het personeels-

bestand mogelijk. Dit was goed voor het bijstandspotentieel, de politiedienst
voor Defensie en uitzending van marechaussees voor crisisbeheersingsoperaties.
Bovendien konden met de nieuwe taak oudere marechaussees uit de politietaak
voor Defensie, zo'n veertienhonderd man, nieuwe, aantrekkelijke functies worden
geboden. De commandant wees op nog meer voordelen en gaf ook aan waarom

zijn personeel geschikt was voor de nieuwe werkzaamheden. In zijn nota staat:

'Regionale spreiding van het Wapen over Nederland wordt hersteld, zodat personeel
uit oost- en zuidgrens naar de "eigen" regio terug han keren. C..) Voor personeel

dat beschikbaar komt door de afbouw van de brigades Amsterdam en Den Haag
bijstand C..) kan door de onderhavige taakstelling wel werhgelegenheid worden
geboden. Het personeel, enigszins vervreemd van de reguliere KMAR-diensten, is
goed bruikbaar voor het toezicht op vreemdelingen. Het hoge maatschappelijkd

sociale benaderingsniveau maakt het hiervoor Zeer geschikt.
,425

Naast het voorkomen van ontslagen zag de Koninklijke Marechaussee in de
nieuwe taak dus ook mogelijkheden haar personeelsopbouw en functieroulatie-
perspectieven voor het personeel te verbeteren. In de archiefstukken komt dit
niet vaak naar voren. In paragraaf 8.3 wordt door geinterviewden ook op deze
belangen gewezen.

8.1.7    MTV en binnenlands vreemdelingentoezicht?

Defensie, Binnenlandse Zaken en Justitie waren het eens dat de Koninklijke
Marechaussee voor het MTV zou worden ingezet. Over hoe dit precies moest

424 CAD/MvD, archief DJZ, dossier C 91/266/8761.
425 Archief Koninklijke Marechaussee, AOB, doos 27,23 maart 1994, 20.013/5927.
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werd noggesproken. De Koninklijke Marechaussee probeerde de bijstand aan de
politie voor het binnenlandse toezicht op vreemdelingen voort te zetten.

Binnenlandse Zaken bleek inderdaad akkoord te kunnen gaan met beein-
diging van de semi-permanente bijstand. Op 30 maart 1994 schreef de directeur-
generaal openbare orde en veiligheid dit aan het hoofd van de IND. Verder gaf
hij aan dat overeenstemming bestond 'over het continueren van de 200 hoof-
den Kmar die door Defensie belast zijn met vreemdelingentoezicht in diverse
regio's. Op deze wijze kan worden voorkomen dat er bij de regio's capaciteit
wegvalt.' De politieregiok aan de grens zouden in deze opzet samen vijfhonderd
extra personeelsleden voor vreemdelingentoezicht krijgen.426 Blijkbaar wilde de
directeur-generaal het vreemdelingentoezicht van de tweehonderd marechaus-
sees handhaven en de Koninklijke Marechaussee de nieuwe MTV-taak geven.

Een week later, op 7 april 1994, schreef het hoofd van de IND aan de directeur-
generaal immigratie van Justitie. Hij gaf aan hoe tussen de departementen werd
gesproken over de inzet van honderden marechaussees. In zijn nota staat:

'Defensie en Kmar hadden voorzien de thans voorhet vreemdelingentoezichtingezette
200 man Kmar op 1:one termijn terug te trekken en aan te wenden voor het mobiel
toeztcht achter de grenzen. Justitie en BiZa vinden dit onaanvaardbaar Dit levert
voor de Kmar het probleem op dat de beschihbare capaciteit voor het op korte termijn
inzetten van de groepen mobiel vreemdelingentoezicht 200 minder is dan voorzien.'

In de bijlage werd de suggestie gedaan te bezien 'in hoeverre een deel van de
tweehonderd man Kmar gefaseerd beschikbaar kan komen door administra-
tieve vervanging.'427 Uit dit fragment blijkt dat de twee civiele ministeries er
voor waren om de tweehonderd marechaussees in het vreemdelingentoezicht
te handhaven. Ondanks de wens van de Koninklijke Marechaussee en de twee
civiele ministeries is het er echter nooit van gekomen. Uit de gevonden archief-
stukken kan helaas niet worden achterhaald waarom het korps naast het MTV
en 'Schiphol' het binnenlands vreemdelingentoezicht niet als taak kon houden.
In paragraaf 8.3 zal dit uit interviews wel duidelijk worden.

Defensie zette Justitie voor het blok. Op 7 april 1994 schreef minister Ter
Beek van Defensie aan staatssecretaris Kosto van Justitie. De minister:

'Bij het vooroverleg dat plaatsvond tussen ons heb ik nadrukkelijk gesteld dat het
plan, incluis de daarin vervatte randvoonvaarden, in totaliteit zou moeten worden
aanvaard: «alles of niets" Daarmee is voor verdere concretisering c.q. uitwerking
van het plan tegelijkertijd het overhoepelend kadergezet.  C. .) Gaarne verneem ik
Uw schriftelijke reactie.

,428

426  Archief Koninklijke Marechaussee, AOB, doos 28,30 maart 1994, EA94/N 1 189.
427 Archief Koninklijke Marechaussee, AOB, doos 28,7 april ]994, ongenummerd. In het

archief, doos 28, is bovendien een conceptbrief te vinden van de DJZ aan het hoofd van
de IND met hetzelfde betoog.

428 Archief Koninklijke Marechaussee, AOB, doos 28,7 april 1994, C 91/266.
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De interdepartementale discussie ging ondertussen door. Er was nog steeds

veel onduidelijk. In een notitie voor de vergadering van de Adviesraad van de

Koninklijke Marechaussee op 11 april 1994 staat:

'Het ambtelijk contact Def/KMAR/IND/JUST en BiZa is inmiddels eveneens gaan-

de. Daaruit begint duidelijk te worden dat: het wel of niet vrijkomen van de 200 een

probleem aan het worden is; BiZa wil deze 200 toch laten zitten, doch wenst dat niet

in mindering te accepteren op de genoemde 500 politie. BiZa heeft getracht de 80

GOC "om zeep te helpen" (...) dat is weer van de baan, doch alertheidbllftgenood-

zaakt Financieel e. e. a. nog volop
in beweging is. (. . .) Ook het KLPD interesse

begint te tonen en kennelijk ook  75 d 100 man uit de "grote pot" wil graaien. ,429

In de Adviesraad Koninklijke Marechaussee (de directeur-generaal openbare

orde en veiligheid van Binnenlandse Zaken, het hoofd van de IND, de direc-

teur-generaal politie van Justitie, de directeur juridische zaken van Defensie en

de commandant van de Koninklijke Marechaussee) van 11 april 1994 werden

knopen doorgehakt. Een ingewikkelde formule was het gevolg, waarmee aan alle
belangen tegemoet werd gekomen, maar op de langere termijn Defensie bijna

geheel haar zin kreeg. In het verslag van de bijeenkomst staat:

'aan de 200 Vreemdelingentoezicht (...), werhzaam op basis van het convenant,

worden op 1 mei 1994 60 onttrokken en gevoegd bij de capaciteit benodigd voor
het MTV  Deze 60 zijn thans uitsluitend administratief actief i. t. t. de strekking van

het convenant. De overige worden geleidelijk, i. o. m. de betrokken horpsen, doch
uiterlijk 1  mei 1995 onttrokken en gevoegd bij de MTV capaciteit. ,430

De commandant van de Koninklijke Marechaussee kreeg mandaat om de semi-

permanente bijstand aan de politie van Den Haag en Amsterdam te beeindigen.

Bovendienmochtdeopbouwvandegroepvantachtigmarechausseesvoordebestrij-
ding van de grensoverschrijdende criminaliteit worden vertraagd. De capaciteit die
hiermee vrij kwam, mocht het korps gebruiken voor de opbouw van het MTM De
bijstand voor de bestrijding van de grensoverschrijdende criminaliteit werd niet in
het MTV ingebracht, zoals de Koninklijke Marechaussee wel had gewild.

Desondanks waren de onderhandelingen voor het korps gunstig afgelopen.
Op 14 april 1994 schreef de directeur juridische zaken in een nota aan zijn
minister (Ter Beek). Zijn conclusie luidt:

'Los van de personele vullingsperikelen, naar de visit van ondergetekende een
gevolg van het tehortschieten van de politie al was het maar in het viak van het

stellen van prioriteiten, is het Defensieplan integraalgekocht door de andere depar-
,431tementen.

429  Archief Koninklijke Marechaussee, AOB, doos 28.
430 Archief Koninklijke Marechaussee, AOB, doos 28, concept besluitenlijst. De hier

genoemde besluiten worden in andere, latere documenten bevestigd
431  Archie[ Koninklijke Marechaussee, AOB, doos 28
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Onduidelijk is of de directeur de civiele politie of de Koninklijke Marechaussee
verweet geen prioriteiten te hebben gesteld, maar wel dat Defensie met succes
haar oplossing aan de andere ministeries had voorgesteld.

Hetspel om de precieze onderbrengingvan taken enaantallenpersoneelsleden
ging door. In de nota van 9 mei 1994 van de commandant van de Koninklijke
Marechaussee aan zijn secretaris-generaal werd het totale aantal marechaussees
voor het MTV nog van 623 verhoogd naar 683, door toevoeging van 60 fte's voor
'opleidingen MTV/Schiphol'. Hij schreef dat de tweehonderd marechaussees
voor vreemdelingentoezicht mogelijk toch bij de politiekorpsen zouden moeten
blijven en stelde hieraan een voorwaarde. In de nota staat:

'Het zelfstandige karal:ter van het Mobiel Toezicht Vreemdelingen (...) gaat tevens
gelden voor de 200 Vreemdelingentoezicht. De uitzendconstructie homt hierdoor
te vervallen.'

Kennelijk probeerde de commandant nog steeds ook het binnenlands vreem-
delingentoezicht taak te behouden; een erg vrije interpretatie van het door de
Adviesraad gegeven mandaat. Hij gaf aan hoe hij aan voldoende personeel dacht
te komen. In de nota staat:

'een nog grotere mname van kortverband personeel met opsporingsstatus en het
aanwenden  van  de  ca.  300 formatieplaatsen op basis van de nog ten dele uit te
voeren reductieopdrachten uit de Defensienota en de Prioriteitennota.'

Deze poging faalde echter, al blijkt uit de archieven niet waarom. Terwijl de
Koninklijke Marechaussee in het vreemdelingentoezicht (en op de burgerlucht-
havens; zie hoofdstuk zeven) nieuwe taken kreeg verdedigde de commandant
de bestaande taken van zijn korps. Daaraan mocht volgens hem niet getornd
worden. In dezelfde nota staat:

'Het wederom opleggen van een reductie op het bestand militaire politiedienst,
boven de reeds eerder arbitrair opgelegde ingreep van 100 FTE's, acht ik volstrekt
onacceptabel. Uitvoering van de militaire politiedienst voor de krijgsmacht zou
daarmee ongeloofwaardig worden. ,432

8.1.8 De douane wil ook een nieuwe taah

Uit de archieven blijkt dat in dezelfde tijd ook de douane probeerde om meer
werk voor de eigen mensen binnen te halen, deels ten koste van de Koninklijke
Marechaussee.

Op 29 maart 1994 schreef minister Kok van Financien aan zijn collega Ter
Beek van Defensie, staatssecretaris Kosto van Justitie en minister-president

432 Archief Koninklijke Marechaussee, AOB, doos 27.
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Lubbers. Hij gaf aan dat de douane omwille van efficientie van oudsher op

een aantal plaatsen waar zij goederencontrole verrichtte eveneens belast was

met de personencontrole. Dit waren uitzonderingen op de uitvoering van de
grensbewaking door de Koninklijke Marechaussee. De minister schreef geen
aanleiding te zien om de douane aan te stellen voor personencontrole aan de

oost- en zuidgrens, omdat daar geen goederencontroles meer plaatsvonden.
Onduidelijk is of de minister hiermee de inzet van de douane voor binnenlands

vreemdelingentoezicht, 'vliegende brigades' of het MTV bedoelde. Hij deed wel
het volgende voorstel:

'om in een aantal zeehavens,  waar ook of uitsluitend vrachtverkeer plaatsvindt en

waar de douane al is belast met de in- en uithlaring van de schepen en de goederen-

controle, de douane ook te belasten met de personencontrole. Die controle kan dan

in een arbeidsgang tegelijkertijd met de in- en uit laring door de douane worden

verricht. C ..) Het daar aanwezig Kmar-personeel kan dan worden ingezet achter

de oost- en de zuidgrens. Op die manier han snel in controle aldaar worden voorzien

en wordt gelijktijdig circa 100 man marechausseepersoneel vrijgemaakt. Daarvoor
,433

is geen uitbreiding van de douane nodig.

Kok schreef voor deze taakovername te denken aan de zeehavens van Delfzijl,
Terneuzen en enkele andere, kleinere posten.

De commandant van de Koninklijke Marechaussee reageerde op 29 maart

1994 met een zeer duidelijke nota aan zijn eigen minister (Ter Beek). Hij pro-
beerde een rol van de douane in het vreemdelingentoezicht te voorkomen. Hij
constateerde dat het haar taak was om de illegale vreemdelingen die zij aantrof
over te dragen aan de politie en dat haar personeel niet was opgeleid voor vreem-

delingentoezicht. Vervolgens ging de commandant in op de strategische relatie

van de Koninklijke Marechaussee met de douane. In de nota staat:

'Op termijn vind ik het bedreigend voor de KMar, wanneer de douane em taak bin-

nen het toezicht op vreemdelingen zou krijgen.  De brief van de Ministerpresident

aan de Tweede Kamer biedt de douane geen directe mogelijkheden om betrokken te

worden bij de problematiek rond asielzoehers. C..) Wel kan aan het werkgelegen-
heidsvraagstuk van de douane tegemoet worden gehomen, door geschikt douane-

personeel horizontaal te laten instromen bij de KMar'

De commandant schreef bereid te zijn de taak in Delfzijl aan de douane over te wil-

len laten, maar Terneuzen wilde hij liever houden. Als conclusie staat vermeld:

'Het is begrijpelijk, dat de douane ook mee wenst te profiteren van de werhgelegen-

heid, die door de regering gecreeerd wordt in verband met de problematiek rond de

asielzoekers. ,434

433 Archief Koninklijke Marechaussee, AOB, doos 28.
434 Archief Koninklijke Marechaussee, AOB, doos 27.
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Op 30 maart 1994 vond een bespreking plaats tussen ambtenaren van Justitie en
de directeurjuridische zaken van Defensie. Van de zijde van Justitie werd gemeld
dat hun directeur-generaal door de douane was benaderd met het aanbod om haar
personeel te gebruiken om 'op korte termijn de eenheden Kmar te vullen voor
de vliegende brigades en Schiphol.' In deze formulering lijkt het of de douane

'bijstand' aan de Koninklijke Marechaussee wilde gaan leveren. De ambtenaar van
Justitie'stelde duidelijk dat zijns inziens geen taak voor de douane is weggelegd bij
de versterking van het binnenlands vreemdelingentoezicht.' Zelfs op het voorstel
van de douane om de persoonscontroles in Delfzijl en Terneuzen over te nemen
had Justitie zeer terughoudend gereageerd. De directeur-generaal herinnerde de
douane aan eerdere discussies in de Kamer over Terneuzen. Hij wilde niet op het
aanbod ingaan, omdat zij 'geen problemen met de Kmar' wilde. De ambtenaren
van Justitie sloten hun verslag af door er op te wijzen dat de directeur-generaal
'geen verdere actie meer uit de hoek van de Douane' verwachtte.435 Justitie was
dus duidelijk tegen een grotere rol voor de douane.

Op 31 maart 1994 schreef de commandant van de Koninklijke Marechaus-
see een brief aan zijn minister (Ter Beek) over de voor zijn korps bedreigende
plannen van de douane. Hij wees erop dat de douane in meer havens de grens-
controles wilde overnemen en een koppeling legde met de grensbewaking op
burgervliegvelden. De commandant had een gesprek gehad met de directeur
douane. Hij schrijft wat deze wilde:

'om, naast Delfzjl en Terneuzen, de personencontrole in Den Helder (incl Oude
Schild op TexeD, Umuiden incl A'dam-haven, Europoort en Vlissingen over te
nemen. Tezamen gaat het om een functiebestand van ca 225. Bovendien wordt
door de douane het overdragen van de grensbewakingstaah op de vliegvelden Beek
en Eelde wederom afhankelijk gesteld van een "uitruil" met Terneuzen en Delfzijl,
terwijl Justitie reeds heeft aangegeven dit conform de wei*wijze op Schiphol en
Zestienhoven te willen zien, d.w. z. beveiliging, politiedienst en grensbewaking in
handen van de KMar (en daarmee eveneens tegemoetkomend aan de wensen van
de burgemeester de CdK en de PG te Den Bosch, v.w. b. Beeh).'

De commandant gaf aan deze ideeen niet alleen ongewenst, maar ook in strijd

met de 'politieke besluitvorming in het verleden' te vinden. Hij stelde dat de dou-
ane blij mocht zijn dat de Koninklijke Marechaussee niet hAAr taak wilde over-
nemen, 'wanneer de KMar over zou gaan, conform het gestelde in de verdrags-
tekst van Schengen, tot controle op meegevoerde handbagage.' De commandant
schreef dat zijn korps voor haar twee nieuwe taken, het MTV en Schiphol, al te
veel gereorganiseerd was. In zijn brief staat:

'Mocht daarde sluiting vangenoemdegrensbewakingsbrigades bijkomen dangeniet
ikde twilfelachtigeeernagenoegde helft van mijn Wapen in de afgelopen driejaar te
hebben verplaatst. Ih sluit niet uit dan te wordengeconfronteerd met hetgegeven dat

435 Archief Koninklijke Marechaussee, AOB, doos 27, ongedateerd, ongenummerd.
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ook de spankracht enflexibiliteit van mun personeel:ijn grenzen kent, hetgeen bij

mij op dat moment tot terecht begrip zal leiden. De belangenvereniging, thans door

de lof van de Staatssecretaris vanjustitie tot rust gebracht, zal met klem protesteren

tegen de socialc gevolgen van een dergelijke maatregel, uitsluitend ten gerieve van

een verontruste Douane-lobby'

De stellingname van de commandant dat voor de twee nieuwe taken gereorgani-

seerd moest worden is opvallend en wordt in de archie fstukken niet als argument
tegen het krijgen van deze taken genoemd, terwijl daar toch meer functies mee
waren gemoeid dan bij een eventuele overheveling van taken aan de douane. ln

zijn brief herhaalde hij nog eens dat hij afgevloeid douanepersoneel in dienst
wilde nemen. Heel bijzonder is de afsluiting van de brief:

'Overigens wordt duidelijk dat de Schengen problematiek bij het Ministerie van
Finanden heeft geleid tot overtolligheid, welke bij uw departement zeker perso-

,436
neelsreducerende maatregelen tot gevolg zou hebben gehad.

Dit laatste is een merkwaardige stelling. Bij de Koninklijke Marechaussee waren

immers door hard onderhandelen en slim manoeuvreren nieuwe taken gevon-

den en grote aantallen ontslagen voorkomen.
Voor de kwestie werd een pragmatische oplossing bereikt. Naar aanleiding

van nog een gesprek met de directeur douane schreef de commandant van de
Koninklijke Marechaussee in een nota van 6 april 1994 aan zijn minister (Ter
Beek) geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde overdracht van Delfzijl,

Vlissingen (gedeeltelijk) en Terneuzen (gedeeltelijk) aan de douane. Hij schreef

met de directeur douane te hebben afgesproken dat de Koninklijke Marechaus-

see zou worden belast met de grensbewakingstaak op Beek en Eelde. Bovendien

had de directeur douane'verzekerd dat met deze uitruil definitief een einde komt
,437

aan een jarenlange discussie over taakuitruil Douane-KMar.
Over dit laatste dachten sommigen binnen de Koninklijke Marechaussee

anders. Op 1 juli 1994 schreef een medewerker van de Afdeling Operationele
Beleidsvoorbereiding een notitie aan de commandant met mogelijke gespreks-

onderwerpen voor een lunch met het hoofd van de IND. Hij wees op een
kamerbreed gesteunde motie waarin stond dat de grensbewaking'een wettelijke
politietaak die door ten organisatie (KMAR) dient te worden uitgevoerd' is. De

schrijver concludeerde dat 'er een basis is om deze grensbewakingsslag in de
,438

komende regeerperiode binnen te kunnen halen.

436 Archie[ Koninklijke Marechaussee, AOB, doos 27. In doos 28 zit een overzicht van de
ontwikkelingen, opgesteld voor de adviesraad Koninkli}ke Marechaussee van 11 april.

Hierin staat dat de SG deze brief niet naar de minister hee ft laten gaan, omdat de douane

met de commandant Koninklijke Marechaussee contact had opgenomen.
437 Archief Koninklijke Marechaussee, AOB, doos 28, overzicht van de ontwikkelingen,

opgesteld voor de adviesraad Koninklijke Marechaussee van  11 april.
438 Archief Koninklijke Marechaussee, AOB, doos 28, ongenummerd
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8.2 Het parlement dringt aan op nieuwe taken
In de voorgaande paragraaf bleek hoe binnen de departementen en de regering
de besluitvorming over de MTV-taak voor de Koninklijke Marechaussee verliep.
Na de vroege overeenstemming dat het korps opnieuw voor de handhaving van
de vreemdelingenwetgeving moest worden ingezet, werd besloten haar eerst
bijstand te laten verlenen aan de vreemdelingendiensten van de regionale politie-korpsen. Enkele jaren later nam ze zelf het initiatief om het MTV als taak te
krijgen. Speelde het parlement ook een rol in de besluitvorming? Wilde zij ook
dat de Koninklijke Marechaussee een nieuwe taak in het vreemdelingentoezicht
zou krijgen? Werd er ook een relatie gelegd met de Schiphol-kwestie en de taak
van de douane?

In het parlement was er vanaf 1988 al overeenstemming over dat de Konink-
lijke Marechaussee ten of meer nieuwe taken in de handhaving van de vreem-
delingenwetgeving moest krijgen. Door verschillende partijen werd hierop aan-
gedrongen. Aan de uiteindelijke beslissing-die in 1994 werd genomen - om hetkorps de MTV-taak te geven werd echter weinig aandacht besteed. De toeken-
ning van deze taak werd plotseling aan haar medegedeeld. In het parlement werdook over de taakverdeling tussen de Koninklijke Marechaussee en de douane
gesproken, waarbij een kamermeerderheid de marechaussees steunde.

Het Christen Democratisch Appel (CDA), de Partij van de Arbeid (PvdA), de
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (WD) en de Reformatorisch Politieke
Federatie (RPF) steunden de hernieuwde inzet van de Koninklijke Marechaus-
see. Zij wilden haar kennis en capaciteit behouden voor de handhaving van de
vreemdelingenwetgeving. De Democraten'66 (D'66), de Politieke Partij Radi-
calen (PPR) en de Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP) boden echter al vroegprincipiele tegenstand tegen inzet van het korps. Deze fracties vroegen zich
opvallend genoeg af of het vanwege haar oorlogstaak niet onwenselijk was haar
te laten krimpen. Dit terwijl de discussie tussen de ministeries zich duidelijk
richtte op de capaciteit voor haar strategische bijstand aan het civiele gezag, eengeheel andere taak. Tegenstanders van inschakeling van de Koninklijke Mare-
chaussee wezen verder op mogelijke problemen in de samenwerking met de
civiele politie (vreemdelingendiensten) en de relatie met het lokale vreemdelin-
genbeleid.

8.2.1 Brede steun voor vervanging van degrensbewaking
In het parlement was al vroeg een brede steun van CDA, PvdA, VVI) en RPF
aanwezig om de Koninklijke Marechaussee, met het zicht op wegvallen van decontroles aan de oostgrens, een nieuwe taak in het vreemdelingentoezicht te
geven.

Op 7 maart  1988 gaf de heer Gualtherie van Weezel (CDA) met een voor-
uitziende blik aan wat de nieuwe taak van de Koninklijke Marechaussee zou
moeten worden. Hij zei:
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'(dat, MdW) het ookgeziende vele "open einden"in de regelingen metbetrekking tot
de binnengrenzen thans onverantwoord (is, MdW) de sterkte van de marechaussee

te verminderen c.q. haar bj de oostgrens weg te halen. (...) Zo zou als overgangs-

maatregel tot het Europese ideaal vervuld is eraan gedacht hunnen warden om in

navolging van de Bundesgrenzschutz de Marechaussee voortaan te belasten met

een mobiel toezicht op vreemdelingen achter de grenzen. Zoals bekend, is dit al de

praktijk aan de zuidgrens.'

Vijf jaar voordat de Koninklijke Marechaussee daadwerkelijk de MTV-taak zou

krijgen werd dit in de Kamer al gesuggereerd. Het is opvallend dat de Duitse
Bundesgrenzschutz als voorbeeld werd genoemd, omdat dit een politieorganisatie
is die onder het Duitse 'ministerie van Binnenlandse Zaken' ressorteert. Ze was

voor de grensbewaking uiteraard sinds lang de evenknie van de Koninklijke
Marechaussee, maar enige reflectie over het verschil in status, militair of civiel,
werd door Van Weezel niet gegeven.

Mevrouw Haas-Berger (PvdA) sloot zich bij Van Weezel aan. 'lk denk dat het

goed zou zijn, wanneer binnen de grenzen aan de oostgrens op dezelfde wijze
controle zou worden uitgeoefend op het illegaal binnenkomen.' Ook Dijkstal
(VVD) was dezelfde mening toegedaan: 'het zal bij uitstek de Koninklijke Mare-
chaussee moeten zijn', verwijzend naar de motie Van Heemskerk Pillis-Duvekot
om de Koninklijke Marechaussee op sterkte te houden. 'Naar analogie van de

mobiele grenscontrole, zoals West-Duitsland die zich voorstelt, zal in de tussen-

tijd een controle bij de grensgebieden, de oost- en zuidgrens, helaas noodzakelijk

zijn.' Ook Dijkstal nam dus zonder toelichtinghet Duitse, civiele voorbeeld over.
De heer Leerling (RPF) was er eveneens voor om de Koninklijke Marechaussee

voor het vreemdelingentoezicht in te schakelen, maar hij was veel explicieter
over de reden waarom dit moest gebeuren. Leerling zei:

'Het lijkt mijn fractie vooralsnog onjuist, de huidige taken van de met grensbewa-

kingbelaste diensten naar politie enjustitie over te hevelen. Immers het personeel
voor het uitvoeren van de patrouillegang is nu reeds in het grensgebied aanwezig,
terwijl het politie- en justitie-apparaat in het binnenland volledig overbelast is.'

Met andere woorden, de Koninklijke Marechaussee zou in de grensgebieden
van grensbewaking naar vreemdelingentoezicht moeten omschakelen, omdat
de civiele politiekorpsen voor het vreemdelingentoezicht te weinig capaciteit
hadden.

Ook de regering was er in 1988 al voorstander van de oude taak van de
Koninklijke Marechaussee om te zetten naar een nieuwe taak. Minister Korthals

vanJustitie wilde'de Koninklijke Marechaussee een taak (. ..) laten behouden bij

bepaalde controles achter de grenzen, zoals met patrouilles die nu plaatsvinden
aan onze zuidgrens.' Staatssecretaris Korte-van Hemel van Justitie sprak niet
van een vervangende taak in de grensgebieden, waarop in de voorgaande citaten
steeds werd aangedrongen, maar over bijstand van de Koninklijke Marechaus-

see  aan de civiele politie. Zij stelde 'dat naast de taak van de reguliere politie
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het inzetten van de marechaussee een oplossing kan zijn.' De staatssecretaris
onderbouwde deze keuze als volgt:

'll: ben erg tevreden over de wijze waarop de Koninhlijke Marechaussee de controle
op personen On de zuidelijke provindes, MdW) uitvoert en voor het overige bgstand
verleent op het gebied van vreemdelingenzaken.

,439

De Tweede Kamer en de regering waren het dus al in 1988 eens dat de Konink-
lijke Marechaussee, zodra de grenscontroles aan de oostgrens zouden vervallen,
in de oostelijke provincies, net als in de zuidelijke, een vernieuwde taak in het
vreemdelingentoezicht moest vervullen. De meeste betrokkenen leken daarbij te
denken aan mobiele patrouilles in het grensgebied, terwijl slechts tenmaal werd
gesproken van bijstand aan de civiele politiekorpsen. Het concept van mobiele
patrouilles zou later als basis dienen voor de vormgeving van het MTV Eerst zou
de Koninklijke Marechaussee, na het wegvallen van de grenscontroles, nog een
paarjaar bijstand aan de civiele politie gaan leveren. Dit laatste was echter niet
de zelfstandige en permanente taak waar zij volgens de archieven op uit was.

8.2.2 Vroege tegenstand van links

Een half jaar later werd in de Tweede Kamer door een parlementaire min-
derheid wel kritiek geuit op de vernieuwde inschakeling van de Koninklijke
Marechaussee.

Op 21 november 1988 vond een mondeling overleg plaats over de inzet van
de Koninklijke Marechaussee bij vreemdelingentoezicht. De heren Gualtherie
van Weezel (CDA) en Stoffelen (PvdA) konden zich verenigen met het besluit.
Dijkstal (WD) wilde enkel meer weten over het'hoe' van de nieuwe taak. D'66,
PPR en PSP boden principiele weerstand.

De heer Engwirda (D'66) verzette zich fel. De discussie over het binnenlands
vreemdelingentoezicht zou volgens hem los moeten staan van het de kwestie van
het wegvallen van de grenscontroles. Hij zag grote bezwaren om de Koninklijke
Marechaussee als een 'vliegende brigade' vreemdelingentoezicht te laten uitvoe-
ren. Engwirda zei:

'Het zou kunnen indruisen tegen hetplaatselijke beleidvan de vreemdelingenpolitie;
niet voor niets voorziet  de staatssecretaris  van Justitie veel  overleg en afstemming

Zou men niet langs andere weg tot een verbetering van de controle hunnen homen,
namelijk door die controle te leggen bij de burgerlijke autoriteiten, bij bijvoorbeeld
de burgerlijhe stand dergemeenten? C..) Geletopde coordinatieproblemen, zou het
voor de hand liggen de intensivering van de controle aan de bestaande politiehorp-
sen op te dragen. Of is het behoud van die 200 arbeidsplaatsen bij de marechaussee
nodig in verband met de noodzakelijke oorlogssterkte van de marechausseei'

439 Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, uitgebreide commissie vergadering 39,7 maart
1988.
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Dit laatste is een opvallende vraag. Engwirda reageerde hiermee op een brief
van minister Bolkestein van Defensie, waarin deze relatie werd gesuggereerd.

Het argument van de benodigde oorlogsterkte voor taaktoedeling is opvallend
omdat het in de archiefstukken niet wordt gebruikt. Daarin gaat het vooral om
de vredessterkte, de capaciteit om bijstand te verlenen aan het civiel gezag. Het

is onduidelijk of Engwirda om opheldering vroeg of een retorische vraag stelde
om aan te geven dat wat hem betrof deze relatie onterecht werd gesuggereerd.

Hoe dan ook, hij benadrukte dat vreemdelingentoezicht een taak moest zijn van
de civiele politie.

Ook Lankhorst (PPR) trok tegen het plan van leer. Het geld dat vrij kwam
door de afvloeiing van overbodig geworden personeel van de douane en de

Koninklijke Marechaussee moest volgens hem worden gebruikt om de civiele
politie uit te breiden en uit te rusten. Lankhorst ging in op de relatie tussen de

vredesomvang en de oorlogstaken van de Koninklijke Marechaussee. In het

verslag staat:

'Het was de heer Lankhorst overigens niet precies duidelijh wat de professionele
deskundigheid die men in oorlogstijd moet hebben, te maken heeft met bepaalde

professionele deskundigheden die de regering nu aan de marechaussee in vredestijd
toedicht.  (...) Het ging hemook te verbij voorbaat te beslissen dat die taak door de

marechaussee zou moeten plaatsvinden. De reguliere politie, die meer en beter in
de samenleving ingebed is, dient hier eerder is aanmerhing te homen.'

Lankhorst meende dus dat de civiele politie meer capaciteit zou moeten krijgen,
in  plaats van toedeling van een nieuwe  taak  aan de Koninklijke Marechaussee.

Ook hij wees het argument van de relatie met de oorlogstaak van het korps af.
Mevrouw Van Es (PSP) sloot zich bij deze afwijzing aan.

8.2.3   De Koninklijke Marechaussee gaat eerst bijstand leveren

Minister van Justitie Korthals Altes lichtte vervolgens toe hoe en waarom de

Koninklijke Marechaussee zou worden ingezet. Er was door de regeringbesloten
geen'vliegende brigades' te organiseren. Het korps zou bijstand gaan leveren aan
de civiele politie in de steden. De minister gaf twee redenen voor dit besluit: de
civiele politie had te weinig capaciteit voor een verlegging van het vreemdelin-

gentoezicht naar het binnenland en Omdat de Kamer wilde dat de Koninklijke
Marechaussee zou worden ingezet ('aanknopende bij de vraag uit de Kamer.')
Hoewel haar wens om het korps een nieuwe taak te geven dus werd gehono-

reerd, werd door de regering gekozen voor een andere vorm. De minister zei:

'Bj nader inzien achtten de bewindslieden het echter beter tot een wat andere

inzet te komen, omdat het met zo nuttig lijkt de marechaussee in te Zetten in een

grensstrook in de wetenschap dat de vreemdelingen die hier zonder verblilfstitel

verblijven, niet in degrensstrook blijven hangen, maar naarbepaalde concentraties
gaan. Het lijkt beter ddar de marechaussee in te zetten.'
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De Koninklijke Marechaussee zou dus niet direct achter de grenzen, maar in
de 'concentraties' (in de steden) worden ingezet. Dat slechts een paar jaar later
alsnog zou worden besloten het korps een taak te geven buiten de steden, het
MTV, is opvallend. Zouden de vreemdelingen een paar jaar later wel veel meer
in de grensgebieden zijn 'blijven hangen'? Het argument van de minister voor
de inschakeling van de Koninklijke Marechaussee liet echter niets aan duide-
lijkheid te wensen over: de civiele politie ontbreekt het aan capaciteit. De druk
van de groeiende vluchtelingenstromen uit met name Rwanda, Somalie en voor-
maligJOegoslavie, was in die tijd zo groot dat de capaciteit van het korps om die
tegen te helpen houden hard en snel nodig werd geacht.

Staatssecretaris Korte-van Hemel van Justitie merkte verder op:

'dat de inzet van de Koninklijke marechaussee uitsluitend geschiedt onder de ver-
antwoordelijkheid van het hoofd van de plaatselijke politie. Het ligt voor de hand
hiermee te beginnen in de gemeenten waar de werkdruk van de politie groot en het
aantal vreemdelingen omvangrijk is. Hetgaat immers niet uitsluitend om toezicht;
op sommige momenten behoort ook tot verwijdering van vreemdelingen te worden
overgegaan.'

Ook hieruit komt duidelijk naar voren dat de Koninklijke Marechaussee vooral
capaciteit moest leveren. In hetzelfde mondelinge overleg van november 1988
wees minister Bolkestein van Defensie op de positieve ervaringen met de inzet
van het korps voor vreemdelingentoezicht in Amsterdam, Den Haag en de drie
zuidelijke provincies. Hij gaf ook aan dat niet hoefde te worden gevreesd voor
'razzia's' op vreemdelingen door het korps. De in te zetten marechaussees moes-
ten ook niet worden gezien als 'uitzendkrachten vanuit ten kazerne.' Er zou
uitsluitend in aanvulling op, dus niet in de plaats van, en onder verantwoorde-
lijkheid van de civiele politie worden gewerkt. De vrees dat het beleid van de
plaatselijke politie doorkruist zou kunnen worden, was wat de minister betrof
dus ongegrond. Hij ging in op de relaties tussen de verschillende taken van de
Koninklijke Marechaussee:

'De vredessterhte van de marechaussee ts afgestemd op datgene wat nodig is in
tijden van oplopende spanning en oorlog. Zij hangt dus niet samen met wat nodig
is aan de grenzen. Het niveau van de marechaussee (ruim 3000 man) han dus
niet verminderen en zal dus ooh niet verminderen als gevolg van het Akkoord van
Schengen. Het akhoord betehent dat aan de oostgrens van Nederland 325 man
vrijhomen, dieechterniet hunnenafvloeien. Ze zijnbeschikbaarvoor andere taken
en de eerste taah die zich aandient, is het vreemdelingentoezicht

,440

De laatste zin suggereert een bepaalde onverschilligheid naar de taken die de
Koninklijke Marechaussee zou moeten uitvoeren ter vervanging van de grens-

440 Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20.843 en 20.844, nr. 2.
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controles. Of bedoelde minister Bolkestein dat er nog andere vervangende taken
aan zaten te komen? Hij stelde dat de Koninklijke Marechaussee haar taken in
vredestijd heeft, omdat zij op sterkte moet blijven voor haar oorlogstaak. Niet
alleen werd dit argument in de archieven niet aangetroffen, maar aan de juist-
heid ervan kan worden getwijfeld. De Koninklijke Marechaussee heeft uiteraard
ook taken in oorlogstijd. Het is echter de vraag of en in hoeverre zij haar vredes-
taken in oorlogstijd niet zou vervullen. Voor de taken die zij dan niet zou laten
vallen kan in ieder geval de oorlogsterkte niet als argument worden gebruikt.
Het is bovendien opvallend dat de minister van Defensie de'vliegende brigades'
afwees, terwijl hij een paar jaar later zou instemmen met de MTV-taak van de
Koninklijke Marechaussee.

Enige maanden later werd opnieuw over bijstand van de Koninklijke Mare-
chaussee gesproken, overigens niet alleen voor vreemdelingentoezicht. Op 7
december 1988 werd in de Vaste Commissie voor Defensie door de heer Vos
(PvdA) gepleit om de tweehonderd vrijkomende marechaussees niet alleen voor
vreemdelingentoezicht in te zetten. Hij vroeg zich af of zij niet ook voor regulier
politiewerk ingezet konden worden. De heer Engwirda (D66) vroeg zich af of het
goed was'de compensatie van mogelijk wegvallende arbeidsplaatsen als gevolg
van het wegvallen van de binnengrenzen eerder te zoeken in het intensiveren
van de controle aan de buitengrenzen?' Met andere woorden: zou de Koninklijke
Marechaussee niet beter aan de buitengrenzen van het Schengengebied kunnen
worden ingezet?

Minister van Defensie Bolkestein ging wat uitgebreider op de zaak in. In het
verslag staat:

'Hijwas het niet eens met de stelling dat vreemdelingentoezicht in hoofdzaah en in
principe door de reguliere politie zou dienen te worden vervuld. Op grond van de

ervaringen met de marechaussee in de drie zuidelijke provincies sinds  1976 en in
Amsterdam han men toch alleen maar concluderen dat tegen hetfunctioneren van
de marechaussee op het stuk van het vreemdelingentoezicht geen enkel bezwaar
bestaat. Het zou volgens de ministerdan ooh onverstandigzijn bij het in de toehomst
verhoogde vreemdelingentoezicht geen gebruik te maken van de door de mare-
chaussee in de loop van dejaren opgedane specifieke vaardigheden. ,441

Volgens minister Bolkestein zou de Koninklijke Marechaussee de nieuwe taak
dus moeten krijgen, omdat zij al uitgebreide ervaring had met vreemdelingen-
toezicht.

Anderhal f jaar later werd aangekondigd  dat het korps daadwerkelijk voor
vreemdelingentoezicht werd ingezet. Op 4 juli 1991 stuurden de drie politie-
ministers een brief aan de Tweede Kamer, waarin hoo fdzakelijk op de Schiphol-
kwestie werd ingegaan. Maar aan het einde van de brief werd gemeld dat ten
behoeve van de versterking van het binnenlands toezicht op vreemdelingen

441 Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 20.843. nr. 4.
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en van het uitzettingsbeleid tweehonderd marechaussees werden ingezet. De
afspraken over de inzet van de Koninklijke Marechaussee zouden in een con-
venant worden vastgelegd. In de brie f staat:

'In het op te stellen convenant zal onder meer geregeld worden dat het personeel
van de Koninklijke marechausseegeen openstaande vacatures bijdepolitiehorpsen
structureel opvult, geen sprake zal zijn van verschuiving van taken op het terrein
van de uitvoering van de vreemdelingenwetgeving van de politiehorpsen naar de
Koninklijke marechaussee. Met andere woorden. de inzet van de Koninklijke mare-
chaussee dient aanvullend te zijn.'

De ministers gaven aan dat door de inzet voor het binnenlands vreemdelingen-
toezicht het niet nodig was de marechaussees te laten afvloeien die vrij kwamen
door het wegvallen van de grensbewaking aan de oostgrens. De sterkte van de
Koninklijke Marechaussee werd zelfs uitgebreid tot een omvang die groter was
dan in de Defensienota werd voorzien. Als motivering voor de beslissing het
korps op Schiphol en voor vreemdelingentoezicht in te zetten werden genoemd:

'een uitbreiding van de rechtshandhavingscapaciteit' en'een efficientere aanwen-
ding van capaciteit binnen de Rijksoverheid.,442 Welke van beide argumenten
specifiek gold voor het vreemdelingentoezicht werd niet aangegeven. Bovendien
werd niet gemotiveerd waarom de vreemdelingentaak niet aan de civiele politie
werd toebedeeld.

Op 21 oktober 1991 stelde de regering wel duidelijk waarom de Koninklijke
Marechaussee werd ingezet:

'Gegeven efficiency-wensen, Schengen, reorganisatie van depolitie en detacherings-
problematiek menen wij een oplossing te hebben gevonden die recht doet aan alle
betrohkenen onder behoud van voor de rijksoverheid noodzakelijke expertise.
Overigens vereisen de doorgaans actuele ontwikkelingen ter plaatse inzake het
vreemdelingentoezichteen.flexibele inzetbaarheid van het betrokken marechaussee-
personeel. Instroming bij de politie zou aan een dergelijke wijze van inzetbaarheid

afbreukdoen.'

De verwijzing naar de reorganisatie van de politie en de detacheringsproble-
matiek wees erop dat ook de organisatorische staat van de civiele politie een
verklaring vormde voor de inschakeling van de Koninklijke Marechaussee. Dit
is opvallend, want dit argument wordt in archiefstukken niet gebruikt. Ook
'behoud van expertise bij de rijksoverheid' is treffend. Het duidt op de wens van
de regering zelf directe invloed op een deel van de politie, in casu de Koninklijke
Marechaussee, te willen houden.

442 Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 22.146, nr. 4.
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8.2.4 Suggesties voor andere taken

Pas drie jaar nadat de Koninklijke Marechaussee in 1991 in de grote steden werd

ingezet voor bijstandsverlening aan de vreemdelingendiensten van de regionale
politiekorpsen, kreeg zij haar uiteindelijke taak: het MTV In de tussentijd werd
in de Tweede Kamer enkele keren over andere (vreemdelingen)taken voor haar
gesproken. Het bleef de wens van de Kamer om het korps niet te laten inkrimpen
en haar personeel zo nuttig mogelijk te gebruiken.

Op6november 1991 werddoordeVaste Commissies voorDefensieen voorde
Politie een mondeling overleg gevoerd met de drie betrokken ministers. De heer
Gualtherie van Weezel (CDA)'ondersteunde met kracht het voornemen om het
binnenlandse vreemdelingentoezicht en het uitzettingsbeleid te intensiveren en
de marechaussee daarmee te belasten.' Hij wees nogeens op de motie-Koffeman/
Vos uit 1991 waarin werd verzocht af te zien van 'het reeds nu vastleggen van
omvang en tijdsfasering van mogelijke reducties op het personeelsbestand' van
de Koninklijke Marechaussee. 443

Op  11  februari 1992 dienden de kamerleden Gualtherie van Weezel en De

Hoop Scheffer hun gewijzigde motie in waarin werd opgeroepen de Koninklijke
Marechaussee nieuwe taken te geven in het vreemdelingentoezicht. De motie
noemt als taken:

'bo*aking van de buitengrenzen, binnenlands vreemdelingentoezicht, enige vorm
van toezicht aan de binnengrenzen ter bestrijding van de grensoverschrijdende
criminaliteit m ten behoeve van het vreemdelingentoezicht.'

De kamerleden verzochten verder'de regering de Koninklijke Marechaussee qua
organieke sterkte in staat te stellen deze drie taken in het kader van Schengen op

adequate wijze te vervullen. ,444

De wijziging in de Politiewet die nodig was om de politietaak op burgerlucht-
havens over te dragen aan de Koninklijke Marechaussee, werd op 18 septem-
ber 1992 getekend en werd van kracht op 1 april 1993. Beschreven staat 'dat
het wenselijk is de Politiewet te wijzigen in verband met het opdragen aan de

Koninklijke marechaussee van de politie- en veiligheidstaak op de luchthaven
Schiphol en op andere aan te wijzen luchtvaartterreinen.' In artikel 32 werd een
nieuw lid opgenomen:

'Onze Minister vanJustitie kan de Commandant van de Koninklijke marechaussee,
voor zover het de uitoefening van de taak (...) de nodige algemene en bijzondere

aanwijzingen Keven ten behoeve van de strafrechtelijke handhaving van de rechts-
orde en de beveiliging van de burgerluchtvaart tegen terroristische aanslagen. ,445

443 Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22.146, nr 24.
444 Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22.140, nr. 10.
445 Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22.819, nrs. 1 en 2.
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In het verslag van een mondeling overleg, vastgesteld op 29 juni 1993, kondigde
de heer De Hoop Scheffer (CDA) aan dat bezuinigingen op het budget van
de Koninklijke Marechaussee voor zijn fractie 'onaanvaardbaar' zouden zijn.
Hij drong ook aan op een 'debat ten principale' over de verantwoordelijkheids-
verdeling tussen het korps en de douane. Voor de bewaking op Schiphol wilde
hij minimaal honderd extra marechaussees. Het korps zou volgens hem voor
controles achter de grenzen met tachtig man moeten worden uitgebreid. De heer
Dijkstal (WD) zei tweehonderd man extra bewakingspersoneel op Schiphol te
willen, maar vroeg slechts om 'helderheid in de verantwoordelijkheid' van de
Koninklijke Marechaussee ter zake. De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
zei  dat de regering had besloten 110 marechaussees voor extra bewaking  op
Schiphol in te zullen zetten, plus 90 man douane- en beveiligingspersoneel. De
staatssecretaris van Justitie wees er nog eens op dat al tweehonderd marechaus-
sees waren ingezet voor binnenlands vreemdelingentoezicht.

446

Op 29 juni 1993 werden in een brief van minister Hirsch Ballin van Justitie
aan de Kamer nog andere maatregelen op het terrein van het vreemdelingentoe-
zicht meegedeeld. Van de 325 marechaussees die van de oostgrens vrij kwamen
werden er 70 op Schiphol voor de grensbewaking ingezet, 55 voor de verbete-
ring van de grensbewaking en 200 voor het intensiveren van het binnenlands
vreemdelingentoezicht. Nog eens tachtig marechaussees werden belast met de
bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit. Bovendien werd in de brief
de sluiting aangekondigd van de brigades van de Koninklijke Marechaussee in
Delfzijl en Terneuzen.447

8.2.5 Een plotselinge mededeling van de regering

Het MTV kwam pas een jaar later in het parlement ter sprake. Ondanks dat dit
een zelfstandige en een nieuwe taak van het korps was, werd er in het parlement
veel minder aandacht aan besteed dan enkele jaren tevoren aan de gevolgen van
het wegvallen van de oostgrenscontroles en de bijstand voor vreemdelingentoe-
zicht. Ze werd kortweg en plotseling aangekondigd. Op 22 maart 1994 schreef
minister-president Lubbers aan de Tweede Kamer:

'Binnenhort zal het kabinet beslissen over de e#ectieve inzet van meer Defensie-
personeel, met name van de KoninklUke Marechausseebij het binnenlands vreemde-

lingentoezicht. Daarbijzal ook de extra inzet van regulierpolitie-personeel worden
bezien. Op het terrein van het Binnenlands Vmemdelingentoezicht is besloten tot
intensivering van het toezicht; ook zal het venvijderingsbeleid worden verscherpt.

Zo nodigzal een beroep op bijstand van KMar-personeel ex. Art. 58 van de Politie-
wet worden gedaan; het nodige overleg wordt daartoe geopend.

,448

446 Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 19.326, nr. 63
447 Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 19.326, nr. 67.
448  Gevonden in de archieven. CAD/MvD, archief DJZ, dossier C 91/266/8761.
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Dit laatste is een onduidelijke formulering. Artikel 58 van de Politiewet behan-
delt bijstand van de Koninklijke Marechaussee. In het citaat is onduidelijk voor
welke taken 'zonodig' bijstand zou worden gevraagd. Ging het alleen om de
laatstgenoemde taak, verwijdering? Of betrof het ook het binnenlands vreemde-
lingentoezicht? Het gebruik van het woord bijstand schept verwarring. Hoewel
uit de context duidelijk wordt dat het hier om de nieuwe, zelfstandige MTV-
taak ging, wordt dezelfde term gebruikt als voor de bijstand die de Koninklijke
Marechaussee toen al enkele jaren aan de civiele politie in de steden leverde.

Een maand later maakte de regering nog niet duidelijk of zij 'vliegende
brigades' of voortzetting van bijstand in gedachten had. In het verslag van een
mondeling overleg, vastgesteld op 5 april 1994, vroeg de heer De Hoop Scheffer
(CDA) zich af'of Nederland niet te hard van stapel loopt met de afschaffing van
de fysieke grensvoorzieningen.' Hij drong weer aan op inzet van de Koninklijke
Marechaussee:

'In dit verband vroeghij nognaarde uitvoering van de motie waarin wordtgevraagd
om 180 marechaussees, die dan zouden moeten opereren direct achter de binnen-
grenzen. De motif bltlft haar betekenis behouden nu het Schengen-verdrag nog

steeds niet in werking is getreden. Bestrijding van de internationale criminaliteit
en het vreemdelingentoezicht rechtvaardigen scherpe aandacht. De marechaus-
sees zouden bovendienfrequente steeksproefgewijze controles aan de grens moeten
uitvoeren.'

De Staatssecretaris van Justitie (Kosto) reageerde hier onduidelijk op:

'De bewindsman realiseerde zich dat in de motie wordt uitgesproken dat deze
functionarissen hort achter de grenzen moeten worden ingezet, maar wees er op

dat met een land als Belgie al pre-Schengen-afspraken zign gemaaht en dat er naar
aanleiding van het afschaffen van de Roosendaal-procedure de door de heer De
Hoop Schiffer bedoelde controles reeds plaatsvinden.'

Met het gebruik van het woord 'maar' leek Kosto te willen aangeven dat hij
nog aan bijstand aan de civiele politie dacht. De Hoop Scheffer vroeg daarop
ter verduidelijking 'of de staatssecretaris ook de mening was toegedaan dat de
gevraagde 180 marechaussees niet moeten worden ingezet in de grote steden
maar hun werkzaamheden moeten verrichten direct achter de grenzen.' Hem
ging het dus kennelijk om het MTV en niet om uitbreiding van het bestaande
vreemdelingentoezicht. De staatssecretaris beaamde dat dit de intentie was van
het kabinet.449

Nog geen drie maanden na de eerste aankondiging van een nieuwe taak voor
de Koninklijke Marechausse, werd de MTV-taak door de regering bevestigd.
Op 7 juni 1994 schreef Kosto, die inmiddels Hirsch Ballin als minister van

449 Tweede Kamer, vergader]aar 1993-1994, 19.326, nr. 86.
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Justitie was opgevolgd, een brief aan de Tweede Kamer met maatregelen inzake
het vluchtelingenbeleid. Zowel de Koninklijke Marechaussee als de regionale
politiekorpsen zouden voor het vreemdelingentoezicht worden uitgebreid met
vijlhonderd personeelsleden. Voor de grensbewakingstaak op Schiphol zou de
Koninklijke Marechaussee eveneens meer personeel krijgen. De minister ging
vervolgens in op de positie van de douane. In de brief staat:

'Voorts hebben de Ministers van Defensieen van Financien afsprakengemaaht over
de overdracht van taken van de Koninklijke Marechaussee aan de Douane waar het
betreft de personencontrole ten behoeve van het vrachtverkeer met zeeschepen in

De(ftzijl, Terneuzen en Vlissingen, teneinde de efficiency te bevorderen.'

Bovendien meldde de minister dat de tweehonderd marechaussees voor binnen-
lands vreemdelingentoezicht zouden worden teruggetrokken en vervangen
door civiele politiemedewerkers.450 Hiermee werd aan het parlement het geheel
aan maatregelen geschetst. Voor de Koninklijke Marechaussee was dit een gun-
stige uitkomst van de besluitvorming. Zij kreeg een taak ter vervanging van de
weggevallen grensbewaking en leverde niet langer 'slechts' bijstand. Er werden
honderden ontslagen voorkomen en ze kreeg vijfhonderd extra functies.

8.2.6 De douane verliest een slag

Terwill het MTV feitelijk al werd ingevoerd werden hierover in de Tweede Kamer

nog enkele opmerkingen gemaakt. Het belangrijkste onderwerp in deze laatste
fase van de besluitvorming was de relatie, beter gezegd de concurrentie tussen de
douane en de Koninklijke Marechaussee. De eerder door de regering aangekon-
digde overdracht van taken van het korps aan de douane werd teruggedraaid.

In het algemeen overleg van 22 juni 1994 pleitte de heer Dijkstal (WD) ove-
rigens al voor uitbreiding van het MTV Hij maakte eerst 'ernstig bezwaar tegen
de slordige wijze waarop de regering omspringt met de Koninklijke Marechaus-

see.' Daarna zei hij:

'Voor het mobiel vreemdelingentoezicht zouden extra mensen worden aangetrok-
ken. Nu blijkt dat voor dit doel elden mensen zullen worden teruggetrokken. (.. .)

Het mobiel vreemdelingentoezicht moet zeker worden voortgezet, maar dan met
de inzet van extra mensen.'

Dijkstal maakte verder bezwaar tegen de overdracht van de brigades van de

Koninklijke Marechaussee in Delfzijl, Vlissingen en Terneuzen aan de douane.
Ook de heer De Hoop Scheffer (CDA) ageerde hiertegen. Hij zei het belangrijk
te vinden dat het MTV'onder directe verantwoordelijkheid van de Minister van
Justitie wordt uitgeoefend' en dat hij de wijze waarop het werd ingevoerd steun-

450 Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 19.637, nr. 104.
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de.  Bovendien deed hij de suggestie de Koninklijke Marechaussee in plaats van
de regionale politie uitzettingen van vreemdelingen te laten verzorgen. De heer
Van Traa (PvdA) sloot zich aan 'bij de bezwaren tegen de beleidsvoornemens
met betrekking tot de KMar', waarmee hij waarschijnlijk de overdracht van de
drie brigades aan de douane bedoelde. De heer Van den Berg (SGP) sloot zich
aan bij zijn collega's.

Minister Kosto van Justitie deelde in zijn antwoord de eerste positieve resul-
taten van de start van het MTV mee. Hij stelde dat de sluiting van de drie brigades
nodig was om op korte termijn 45 marechaussees vrij te kunnen maken voor
deze nieuwe taak en dat de ministeries van Defensie en van Financien al over-
eenstemming hadden over een convenant waarin de overgang van de posten
werd geregeld. In een reactie noemde de heer De Hoop Scheffer 'het argument
van kosten-beheersing (...) niet overtuigend genoeg.' Nadat de heer Van den
Berg de minister erop had gewezen dat een Kamermeerderheid tegen overdracht
was, gaf de minister aan dat het 'geen ideale oplossing' was. Hij zegde toe zijn
ambtgenoten van Defensie en van Financien nog eens te wijzen op de wens van
de Kamer.451

Op 30 juni 1994 dienden De Hoop Scheffer cs een door alle grote partijen
gesteunde motie in om de regering te laten afzien van haar voornemen een
deel van de taken van de Koninklijke Marechaussee in de havens van Delfzijl,
Vlissingen en Terneuzen over te dragen aan de douane, omdat 'grensbewaking
een wettelijke taak betreft die door ten organisatie, te weten de Koninklijke
Marechaussee, dient te worden uitgevoerd. ,452

Hiermee werd door het korps een slag gewonnen van haar letterlijk eeuwige
concurrent bij de grenscontroles: de douane. Die kreeg in tegenstelling tot de
Koninklijke Marechaussee na het wegvallen van de controles aan de oostgrens
geen nieuwe taak. Bovendien kreeg zij niet de 'troostprijs' van enkele nieuwe
posterl.

8.3 Een snelle beslissing over een nieuwe taak

In de voorgaande twee paragrafen werd het verloop van de besluitvorming over
de hernieuwde inschakeling van de Koninklijke Marechaussee bij de handha-
ving van de vreemdelingenwetgeving al grotendeels duidelijk. Het parlement
speelde een rol door vroeg en duidelijk aan te geven dat het korps niet mocht
inkrimpen en wel voor vreemdelingentoezicht moest worden ingezet. Tussen de

departementen werd langdurig onderhandeld over de vorm van deze inzet, maar
de wenselijkheid daarvan werd door de departementen gedeeld. Eerst bereikten
de drie ministeries een overeenkomst om het kori:)s bijstand te laten verlenen
aan de vreemdelingendiensten van de civiele politie. Toen zich enkele jaren later

451 Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 19.637, nr. 109.
452 Tweede 1<amer, vergaderjaar 1993-1994, 19.637,nr. 106. Opl juli 1993 wasaleenmotie

ingediend om de brigades van de Koninklijke Marechaussee in Terneuzen en Delfzijl niet
te laten sluiten, maar dit werd toen niet aan de douane gerelateerd.
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de mogelijkheid voordeed om het MTV uit te gaan voeren, nam de Koninklijke
Marechaussee zel f het initiatief om deze taak te krijgen. Wat kunnen interviews
met besluitvormers nog aan dit beeld toevoegen? Hoe keken de besluitvormers
zelf aan tegen het initiatiefrijke optreden van de Koninklijke Marechaussee?

De interviews bevestigen het beeld dat in de voorgaande paragrafen naar
voren kwam uit de archieven en parlementaire stukken. Na de jarenlange dis-
cussies over de vorm van een vernieuwde inzet van de Koninklijke Marechaus-
see in de handhaving van de vreemdelingenwetgeving, werd binnen zeer korte
tijd besloten om het korps in te schakelen voor het MTM Justitie wilde haar
capaciteit en ervaring graag weer gebruiken voor het vreemdelingentoezicht.
De Koninklijke Marechaussee bleek de inhoud en de omvang van de taak zelf te
hebben gedefinieerd. De civiele politie was voor Justitie een minder wenselijk
alternatief, want zij kon niet direct door haar worden aangestuurd. Dit departe-
ment wilde er zeker van zijn dat de nieuwe (extra) functies ook daadwerkelijk
ten goede zouden komen aan het toezicht op vreemdelingen. Het parlement
speelde volgens de besluitvormers geen grote rol.

8.3.1     In het belang van de Koninklijke Marechaussee en Justitie

De geinterviewden werd als eerste gevraagd welke belangen de betrokken par-
tijen hadden bij de instelling van het MTM Daaruit kwam naar voren dat de
ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken, net als het KLPD en de regio-
nale politiekorpsen, slechts beperkte belangen hadden bij de kwestie. Zij waren
ook minder intensief bij de besluitvorming betrokken. De totstandkoming van
het MTV kwam vooral voort uit de belangen van de Koninklijke Marechaussee
en het ministerie van Justitie.

Geen grole belangen bij Defensie
Welke belangen had het ministerie van Defensie volgens de betrokken besluit-
vormers? Uit de interviews kwamen er vier naar voren.

Ten eerste wezen drie geinterviewden (Borghouts, Fabius en Van Vianen) op
de imagobelangen van Defensie. Volgens Borghouts (indertijd directeur-generaal
openbare orde en veiligheid van Binnenlandse Zaken) wilde het ministerie het
eigen imago versterken door te laten zien dat men meer kon dan alleen oorlogs-
voering en vredesoperaties. Volgens Fabius (toen bevelhebber van de Konink-
lijke Marechaussee) was zijn minister, Ter Beek, tevreden, 'want iedereen zei: op
de Koninklijke Marechaussee kunje rekenen, want die hebben dit in twee weken
geregeld.' Van Vianen (in die tijd hoofd operationele beleidsvoorbereiding van
het korps) stelde onomwonden dat de politieke top van Defensie wel 'kickte'
op de kwestie, omdat zij in het gevoelige debat over steeds maar toestromende
asielzoekers echt iets kon aanbieden en doen terwijl andere departementen maar
bleven aanmodderen.
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Als tweede belang stelden twee geinterviewden (Van Vianen en Fabius) dat de
andere delen van de krijgsmacht waarde hechtten aan de taak in verband met
hun personeel. Van Vianen zei dat veel jonge onderofficieren van de Koninklijke
Landmacht, die anders door de inkrimping van Defensie overtollig zouden wor-
den, naar het korps over konden stappen. Fabius gaf aan om hoeveel personen
dit ging:

'Omdat de Koninklijke Marechaussee mensen tehort kwam, hebben we driehonderd

sergeanten van andere krijgsmachtdelen hunnen overnemen en opleiden.'

Ten derde noemden twee geinterviewden (Neisingh en Patijn) de financiele

belangen van de andere krijgsmachtdelen. Neisingh (toen directeur beleidsvoor-
bereiding en beheer van de Koninklijke Marechaussee) stelde dat Defensie net

als bij de kwestie Schiphol een negatief belang had: uitkijken voor een belasting
van de defensiebegroting. De rest van het ministerie gaf 'hoogstens passieve
steun aan een werkgelegenheidsdoelstelling voor de Koninklijke Marechaus-
see.' Patijn (indertijd secretaris-generaal van Defensie) wees erop dat de andere
krijgsmachtdelen (achteraD geen bezwaar hadden tegen deze nieuwe taak, want
'niemand hoefde iets in te leveren.'

Tot slot wezen twee geinterviewden (Ter Beek en Borghouts) op het vierde

belang: de Koninklijke Marechaussee mocht niet krimpen. Volgens Ter Beek
(toen minister van Defensie) was het in het belang van zijn ministerie om na het
wegvallen van de grensbewaking'een nieuwe, zinvolle taak voor de Koninklijke
Marechaussee te vinden.' Borghouts zei dat Defensie wilde dat het korps 'een

grote club bleef.' Uiteraard was dit vooral ook in het belang van de Koninklijke
Marechaussee zelf.

Er mag worden geconcludeerd dat het ministerie van Defensie geen grote
of harde belangen had bij het toedelen van de MTV-taak. Het had volgens de

geinterviewden wel interesse in verband met imago, personeel en financien, en
hechtte het aan een sterke Koninklijke Marechaussee.

Justitie is grote belanghebbende
Op de vraag naar de belangen van Justitie bij de taaktoekenning, antwoorden

de ondervraagden dat zij een grotere belanghebbende was dan Defensie. Ze
noemden verschillende belangen.

Roes (toen plaatsvervangend directeur-generaal openbare orde en veiligheid
bij Binnenlandse Zaken) stelde dat Justitie bij deze beslissing de grootste belang-

hebbende was, al specificeerde hij dit niet.  Ook Ter Beek vond dat Justitie een
groter belang had dan Defensie. Justitie was verantwoordelijk voor het vreemde-

lingentoezicht. Het laten uitvoeren ervan door de Koninklijke Marechaussee was
voorhaar'een goedkope oplossing.' Demmink (in die periode directeur-generaal
internationale zaken en vreemdelingen bij Justitie) noemde twee indirecte

belangen: geen politiek gedoe en de invoering van Schengen mocht niet in het
gedrang komen. Volgens Borghouts had Justitie enkel het belang van het tegen-
houden van vreemdelingen. Van Vianen zei dat het ministerie met de beslissing
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'alleen maar geholpen' werd. Suyver (in 1994 directeur Politie en later secretaris-
generaal bij Justitie) beweerde dat het belangrijkste doel was dat de Koninklijke
Marechaussee zinvol werk zou krijgen. Patijn zei dat Justitie altijd voor het hele
politiebestel van belang vond dat het korps sterk blee f. Met de nieuwe taak kon de
immigratie geregeld worden. Hij gaf aan het gevoel te hebben datJustitie er weinig
vertrouwen in had dat de lokale korpsen extra agenten zouden gaan inzetten. Het
ministerie dacht dat zij in het nieuwe politiebestel onvoldoende zeggenschap
zou hebben. Het geven van het MTV aan de Koninklijke Marechaussee was voor
haar een instrument om meer zeggenschap te krijgen over personee] en mensen.
Ybema (toen directeur juridische zaken bij Defensie) wees erop dat Justitie, in
casu de IND, belang had bij centrale aansturing. Volgens hem zag het ministerie
dat er 'geen alternatief' voor de Koninklijke Marechaussee was.

Er mag worden geconcludeerd dat Justitie een grote belanghebbende bij de
besluitvorming was. Haar belang was zowel inhoudelijk als institutioneel: het
adequaat verzorgen vanhet vreemdelingentoezicht enhet toedelen van een taakaan
een door haar aan te sturen politieorganisatie (de Koninklijke Marechaussee).

Een geringe betrokkenheid van Binnenlandse Zaken
En wat waren de belangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken? De
ondervraagden gaven vrij eenduidige antwoorden: dit ministerie had geringe
belangen en was beperkt betrokken bij de kwestie.

Drie geinterviewden (Roes, Patijn en Van Vianen) wezen op de geringe betrok-
kenheid van Binnenlandse Zaken in de MTV-besluitvorming. Volgens Roes had
het ministerie zelfs geen belang bij de kwestie:

'het interesseerde ons niet zo, want dit lag op het terrein van vreemdelingenbeleid.
Dat was een Justitie-zaak. We hadden wei andere dingen aan ons hoofd. We zaten
midden in de uitwerking van de nieuwe politieorganisatie.'

Patijn vond dit eveneens. 'Ik denk dat ze hun schouders erbij ophaalden, omdat
migratie geen openbare orde probleem was. Migratie was een onderwerp voor
Justitie.' Van Vianen omschreef het als een ministerie dat zich'nauwelijks' roerde
in die dagen.

Andere geinterviewden (Borghouts, Neisingh en Demmink) noemden wel,
zij het indirecte of'negatieve' belangen. Volgens Borghouts wilde Binnenlandse
Zaken vreemdelingen tegenhouden middels een niet te dure oplossing. Neisingh
noemde meer negatieve belangen. Het ministerie vond volgens hem dat er aan
de binnengrenzen 'niets behoorde te gebeuren, en als er al wat moest, dan door
de reguliere politie.' Hij zei:

'Men wilde geen aparte vreemdelingenpolitie. Liever behield men de Koninl:lijke
Marechaussee in de toezichtsrol in de grote steden, want dat was ondergezag van
de lokale horpschef, dus in de greep van Binnenlandse Zaken.'



DE KONINKLUKE MARECHAUSSEE GAAT MOBIEL VREEMDELINGEN CONTROLEREN 317

Demmink stelde dat Binnenlandse Zaken tegen inschakeling van de Koninklijke
Marechaussee voor het MTV was:

'Het ging a contre coeur Ze zeiden: Moet dat nou wel? Maar ze hadden geen alter-

naticf gereed  en de politicke druk was groot. Ze wisten ook wel dat ze het met
regiohorpsen in de grensgebieden nict gebogen zouden krijgen.'

Op basis van deze uitspraken kan geconcludeerd worden dat Binnenlandse
Zaken geen grote belangen had bij het MTV-besluit.

Een uithomst voor de Koninklijke Marechaussee
Dat het verkrijgen van de MTV-taak de belangen van de Koninklijke Marechaus-
see diende, bleek al uit het archiefonderzoek. Welke belangen zagen de besluit-
vormers? Ze bevestigden het beeld dat de nieuwe taak het korps zeer goed uit-
kwam vanwege de dreigende bezuinigingen en de kans bood haar positie in het
politiebestel te verstevigen.

Het belang van de Koninklijke Marechaussee om in tijden van omvangrijke
bezuinigingen nieuwe taken voor haar personeel te vinden, werd door zeven

geinterviewden genoemd (Suyver, Van Vianen, Fabius, Neisingh, Demmink,
Borghouts en Bos). Van Vianen stelde zelfs dat het korps deze taak'per se' wilde.
Fabius wees in niet mis te verstane woorden op hetzelfde belang. Hij zei:

'Ik zouvan 4300 naar2800 terug moeten. Toen kwamen opeens Schiphol en MT\<
met de potentie voorgroei in die taken. Met MTV trokken we circa 700 man binnen
boord. Als ik overal nee tegen had geroepen hadden we niet meer bestaan.'

Neisingh sprak heel treffend van 'creatie van werkgelegenheid' voor het eigen

personeel. Demmink drukte zich eufemistisch uit: de Koninklijke Marechaussee

was 'op dat moment toch wel erg geinteresseerd in wat leuke activiteiten. Ze
zagen wel een kleine groeimarkt.' Volgens Bos was de MTV-taak de Koninklijke
Marechaussee 'zeer welkom, want zij had wel werkgelegenheidsproblemen.'

Naast het belang van het personeel noemde een aantal geinterviewden
(Neisingh, Patijn, Van Vianen en Borghouts) andere institutionele eigenbelangen.

Volgens Neisingh wilde de Koninklijke Marechaussee voorkomen dat er weer
langdurige semi-permanente bijstand zou komen ('wel lasten, geen lusten').
Patijn zei dat de nieuwe taak voor het korps belangrijk was, omdat zij veel
rekruteerde buiten de westelijke provincies. Zij kon een nieuwe taak daar wel

gebruiken, want de taakverschuivingnaar de Randstad gaf spanningen binnen de

organisatie. Ook Van Vianen noemde dit belang. De Koninklijke Marechaussee
wilde volgens hem de taak:

'al was het alleen al om achthonderd man aan de grenzen te houden en niet aan te

hoeven zeggen dat ze moesten gaan verhuzzen landinwaarts voor andere taken van

de Koninklijke Marechaussee.'
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Volgens Borghouts bood het MTV de Koninklijke Marechaussee de mogelijkheid
om de functieroulatie binnen de eigen organisatie te vergroten.

Ermag worden geconcludeerd datde Koninklijke Marechausseebij de besluit-
vorming vooral personeelsbelangen en andere institutionele eigenbelangen
had.

Geen grote rol voor het KLPD
In de voorgaande paragrafen kwam al naar voren dat het KLPD meer functies
kreeg voor vreemdelingentoezicht: vijlhonderd, net als de Koninklijke Mare-
chaussee. Welke belangen had het KLPD in de ogen van de besluitvormers? Vier
geinterviewden (Roes, Van Vianen, Borghouts en Demmink) zeiden dat dit korps
geen grote rol speelde bij de toedeling van de MTV-taak.

Roes schetste de situatie waarin het KLPD toen verkeerde en waardoor het
haar belangen niet (goed) kon behartigen. Hij vertelde:

'Het KLPD was er net en had wei iets anders aan het hoofd. Het was toen een
ongewenst kind, een artefact dat heeft hunnen overleven door diplomatiehe gaven
van haar leiding. Pas jaren daarna hwam de competitie met de Koninklijke
Marechaussee op gang.'

Ook Van Vianen stelde dat het KLPD in die dagen vooral 'met zichzelf en de
wijzigingen door de nieuwe Politiewet bezig was.' Borghouts zei niet te geloven dat
het KLPD een rol in de besluitvorming heeft gespeeld. 'Het was erg in opbouw als
gevolg van de reorganisatie van de politie. Alle voormalige tien aparte diensten
waren nog bezig tot den korps te worden omgevormd.' Demmink gaf naast de
reorganisatie nog een andere reden. 'Geen van haar taken sloot hierop aan, behalve
de kleine taak op snelwegen. Niemand wilde hen het platteland op sturen.'

De regionale politiehorpsen met een dubbele pet
Wat waren de belangen van de regionale politiekorpsen? Twee geinterviewden
gaven hier een antwoord op. Volgens Roes hadden ze een 'negatief belang': ze
wilden de MTV-taak niet.'Bij de politie zit het diep in de genen dat het geen leuke
taak is en die wil de politie niet.' Neisingh zei dat de korpsen na het wegvallen
van de grensbewaking wel versterking voor de politiezorg in de grensstrook
wilden, maar als de Koninklijke Marechaussee hiervoor zou worden ingezet zou
dat 'alleen in bijstand aan hen' wenselijk zijn.

8.3.2 Weinig alternatieven

Op de vraag of zij voor het MTV alternatieven voor de Koninklijke Marechaus-
see zagen, gaven geinterviewden in min of meer dezelfde bewoordingen aan dat
dit niet echt het geval was. Er werd slechts in beperkte mate over alternatieven
gedacht of gesproken.

Zeven geinterviewden (Ybema, Ter Beek, Borghouts, Fabius, Demmink, Van
Vianen en Bos) zeiden dat er wel alternatieven voor de Koninklijke Marechaus-
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see waren, maar dat deze niet reeel en onwenselijk werden gevonden. Volgens
Ybema was er 'geen alternatief voor de Koninklijke Marechaussee' en was het
'eigenlijk heel vanzelfsprekend om deze taak aan de Koninklijke Marechaussee

te geven.' Hij stelde dat het ook duur was 'geweest om de regiopolitie het MTV
te laten doen.'

Ter Beek vond de civiele politie vooral een niet te prefereren optie: de Konink-
lijke Marechaussee was voor hem gezien de taak en de belangen van zijn minis-
terie de meest logische keuze. Hij zei:

'Het alternatief om de taah aan de civiele politte te geven voelde ik niet voor want

dan had ik marechausseemensen moeten ontslaan. Ik dacht ook niet aan de civiele

politie als alternatief want het ging over toezicht achter de grenzen.'

Borghouts stelde dat overwogen werd de regiokorpsen in te schakelen voor het
MTV:

'maar zij hadden niet genoeg mensen voor een extra inspanning. De regiokorpsen

zaten niet zo dik in het geld dat ze dit er bij honden doen. We hadden de taak ook

aan het KLPD hunnen geven, maar dat lag niet voor de hand, want het KLPD werd
net gevormd, dus moest je het niet met nieuwe taken belasten.'

Volgens Borghouts was het overigens nooit de bedoeling de toezichtstaak
alleen aan de regiokorpsen te geven. 'Ik weet dat ik niet heb overwogen de
taak alleen aan de regiokorpsen te geven. Volgens mij hebben ook de ministers
dit niet overwogen.'

Fabius stelde kort en krachtig dat de civiele politie geen alternatief vormde:

'Ik heb toen nooit gehoord dat de gewone politie deze taak zou moeten doen. De

gewone politiewas aan het reorganiseren. Zij wilden en konden niet 's nachts patrouil-
leren langs de grenzen. De regiopolitte zat echt niet te springen om een extra taah.'

Fabius bevestigde wat al de vorige twee paragrafen werd beschreven, te weten

dat de douane zichzelf als alternatief opwierp. 'Er was discussie met de douane.

Die riepen in Limburg, daar was een WD-douane-man die stevig in de politiek
zat, dat zij ook een stevige bijdrage aan het MTV konden leveren.' De douane

werd uiteindelijk niet voor het MTV ingeschakeld.
Demmink was al even duidelijk dat er geen echte alternatieven waren voor

de inzet van de Koninklijke Marechaussee. Hij vertelde:

'De regiopolitte had de mensen niet en zou dat ook niet centraal hunnen aansturen.
Door hen waren we vierkant uitgelachen als we hen hadden gevraagd dit te gaan

doen. Voor de staatssecretaris van Justitie was het geen bespreekbare optie geweest

om met de zeven horpsen aan degrens dit tegaan organiseren. De regiohorpsen heb-
ben toen ook wei extraplaatsen gekregen voor vreemdelingenzaken, vreemdelingen

in ruste, maar vooral omdat ze die taak verwaarloosd hadden.'
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Volgens Van Vianen was de civiele politie indertijd geen reeel alternatief. Hij
zei dat ze zich pas later serieus op vreemdelingenzaken is gaan richten. Deze
activiteit was volgens hem bij de politiekorpsen 'een weggemoffeld onderwerp.'
Dit was de aanleiding voor het aanbod van de Koninklijke Marechaussee de
hele vreemdelingenprocedure ('de gehele keten van binnenkomst tot uitzetting
voor haar rekening te nemen, met overname van de vreemdelingenbureaus van
de korpsen') uit te gaan voeren. 'De directie vreemdelingenzaken van Justitie
voelde daar wel voor.' Dit aanbod staat ook in archiefstukken (zie paragraaf
8.1). Volgens Van Vianen is die invulling van de hele keten door de Koninklijke
Marechaussee 'nooit van de grond gekomen.' Hij gaf hiervoor als verklaring:

'omdat de reguliere politie inmiddels aan het invullen was geslagen en onderwerpen
die vreemdelingen aangingen langzamerhand serieuzer begon aan te pahken.'

Bos wees erop dat de regiokorpsen voor het vreemdelingentoezicht vijfhonderd
functies extra hadden gekregen. Vooraf was 'men' bang geweest dat deze niet

direct voor dit doel zouden worden ingezet, wat volgens hem ook daadwerkelijk
gebeurde:

'As usual verdampten die. Bij de politieregio's worden de extra mensen ingezet voor
andere doeleinden. Dat was de eeuwige spanning tussen Den Haag en decentraal.
le hunt geld geven maarje hrijgt niet evenveel aan taken terug.'

Bos zei dat ook over taaktoedeling aan de KLPD is gedacht. Maar deze optie
werd terzijde geschoven, want'het KLPD was voorJustitie geen rustig bezit,' met
andere woorden: dat het KLPD ook in de toekomst onder beheer vanJustitie zou
vallen was niet duidelijk.

Er mag worden geconcludeerd dat betrokkenen geen goed alternatief zagen
voor de Koninklijke Marechaussee.

8.3.3    Ervaring, beschikbaarheid en aansturing zijn doorslaggevend

Wat gaf de doorslag om het MTV als taak aan de Koninklijke Marechaussee te
geven? De geinterviewden gaven hiervoor drie verklaringen. Samen schetsen
deze het beeld van een duidelijke en makkelijke keuze.

De eerste verklaring, van zes geinterviewden (Roes, Borghouts, Demmink,
Van Vianen, Neisingh en Ybema), was dat de Koninklijke Marechaussee haar
nieuwe taak vooral te danken had aan het feit dat zij al vergelijkbare taken deed
en daardoor over de vereiste ervaring en deskundigheid beschikte. Volgens Roes
lag het voor de hand om het MTV aan dit korps te geven. 'Zij deed vreemde-
lingentoezicht sinds haar oprichting, met de nieuwe taak slechts in een andere
vorm.' Ook Borghouts noemde het MTV slechts een andere manier van grens-
bewaking. Dat voor de Koninklijke Marechaussee werd gekozen, was volgens
Demmink 'logisch'. Hij zei:
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'Het was een panacee voor de aan de grens niet meer uit le voeren grenscontrole.

Bovendien deed de Koninklijke Marechaussee dit echte vreemdelingentoezicht

feitelijk al en veel langer.'

In een variant hierop stelde Neisingh dat Justitie een duidelijke voorkeur had

voor inschakeling van de Koninklijke Marechaussee. Het korps was volgens hem
een 'vertrouwd instrument in handen van Justitie. Met de politie was dat nog
afwachten.' Van Vianen en Neisingh vonden dat het korps de vereiste deskundig-
heid en ervaring had. Ook Ybema gaf als verklaring aan dat ze 'veel ervaring met
persoonscontrole in de grensbewaking had.'

Als tweede verklaring noemden zes geinterviewden (Ybema, Hirsch Ballin,
Demmink, Van Vianen, Neisingh en Bos) de (snelle) beschikbaarheid van
marechausseepersoneel. Volgens Ybema was het 'een reden temeer om voor

de Koninklijke Marechaussee te kiezen omdat daar capaciteit ter beschikking
was.' Hirsch Ballin wees op de acute behoefte aan extra mankracht waarin de

regiokorpsen niet konden voorzien en het financieel en personeel vertalen van

de inkrimping bij Defensie in iets nuttigs en noodzakelijks. Volgens Demmink
had de Koninklijke Marechaussee het voordeel van een militaire organisatie:

'vandaag vragen, morgen draaien.' Bos formuleerde het zo: 'dat de Koninklijke
Marechaussee het MTV in drie maanden feitelijk uit de grond kon stampen.'

De derde verklaring, geuit door vier geinterviewden (Hirsch Ballin, Ybema,

Neisingh en Bos) was de wens van de regering voor het MTV een politiedienst te
hebben die onder haar directe controle stond. Hirsch Ballin zei: 'de Rijkspolitie
was wel opgeheven, maar eigenlijk kun je niet zonder en dus nam de Konink-

lijke Marechaussee die plaats in.' Ybema wees erop dat aan de grens geen grote

regiokorpsen zaten en dat de IND groot belang bij centrale aansturing had.
Neisingh zei dat voor de Koninklijke Marechaussee werd gekozen, omdat zij
'eigen operationele leiding kon geven en in een directe gezagsrelatie met Justitie
kon staan.' Bos stelde het zo: 'de Koninklijke Marechaussee, centraal geleid, daar
maakte je duidelijke afspraken mee.'

Uit bovenstaande mag dus geconcludeerd worden dat het MTV aan de

Koninklijke Marechaussee werd gegeven vanwege de combinatie van haar

ervaring, beschikbaarheid en de mogelijkheid van directe aansturing door de
regering.

8.3.4 De Koninklijke Marechaussee biedt uithomst

In de vorige paragrafen bleek al hoe snel de besluitvorming over het MTV ver-

liep. Na jaren van discussies over maatregelen in verband met de invoering
van Schengen en na enkele jaren inzet van de Koninklijke Marechaussee voor

administratieve en andere taken in het vreemdelingentoezicht, werd over het
MTV binnen enkele maanden besloten. De interviews bevestigden dit beeld. Het
korps had haar nieuwe taak, behalve aan haar kwaliteiten, ook te danken aan
de combinatie van de acute politieke wens een oplossing te bieden voor de toe-
nemende migratiedruk en het zelf goed gebruikmaken van dit zich aandienende
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window Of Opportunity. Zes geinterviewden omschreven de snelle, pragmatische
besluitvorming.

Volgens Ter Beek 'was het rising to the occasion' en 'grijp de kans'. Over de rol
van de Koninklijke Marechaussee  zei  hij

'Iedereen wist dat we met Schengen en open grenzen problemen gingen hrijgen. Het
was een grote zorg in politiek Den Haag. De Koninklyke Marechaussee stelde zich
buitengewoon adequaat en creatief op om dit probleem op te lossen.'

Ter Beek zei zich nog te kunnen herinneren dat Fabius, 'met wie ik een bijzon-
dere persoonlijke verstandhouding had', bij hem kwam. Hij vertelde wat er
gebeurde:

'Die ontvouwde het MTV-plan en vroeg: wat vind je? Ik hoefde daar niet lang
over na te denhen. Ik zei; dat lijht me wel wat, laten we het maar proberen.  (...)
Principiele bezwaren tegen het mobiel toezicht vreemdelingen heb ik niet gehad.
Het toezicht op vreemdelingen die al langer in Nederland verbleven vond it meer
een mal: voor de civiele politte, niet de Koninklijke Marechaussee. Ih had wel het
schrikbeeld  dat  de Koninklijke Marechaussee zou worden ingezet voor razzia s
'tegen mensen die al lang in Nederland waren.'

Patijn beschree f het besluitvormingsproces als volgt:

'Mun herinnering is er een van gehaaste besluitvorming van het kabinet dat op
zijn eind liep, dat moest werken met twee nieuwe ministers vanJustitie en Binnen-
landse Zaken, dat dicht voor verkiezingen stond en dat zich geconfronteerd zag
met publieke ophef over een toevloed aan asielzoehers/immigranten. Voorts staat
mij bij dat het allemaal razendsnel ging, met dunne ambtelijhe voorbereiding en

nauwelijks a»eging van alternatieve aanwending van plots beschikbare aanzien-
lUke middelen.'

Roes stelde dat de beslissing zo snel ging, omdat de oplossing 'niet problema-
tisch' was:

'Ik han me niet herinneren dat er ook maar ten seconde een probleem was. Er was
nooit een (strategisch) debat over de taken van de Koninklijke Marechaussee in het
bader van de Vreemdelingenwet.'

Demmink zei eveneens dat nauwelijks een discussie werd gevoerd over het
geven van binnenlandse taken aan militairen. De besluitvorming was 'allemaal
soepel verlopen.' Volgens Suyver vond iedereen het 'prima' dat de Koninklijke
Marechaussee het MTV ging doen. 'Ik kan me uit het ambtelijk verkeer niet
herinneren dat het een omstreden kwestie was.' Ook Borghouts herinnerde zich
geen principiele discussie. Dat het niet goed zou zijn om militairen taken in
het binnenland te geven was volgens hem 'geen discussiepunt.' Patijn noemde
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de besluitvorming 'betrekkelijk chaotisch en deels paniekvoetbal als reactie op
migratieproblemen.' Hij herinnerde zich dat hij 'geen idee had waar het voorstel
voor MTV vandaan kwam. Het was waarschijnlijk een 'ten-tweetje' tussen de
Koninklijke Marechaussee en Justitie. Ter Beek had er niet zoveel interesse voor,
want er kwam extra geld voor de taak.' Patijn zei verder:

'Het was besloten voordat de tcgenstanders wisten waarover het ging. Het was een
gehaast besluit ondergrote politieke druk. Het kabinet had een enorm politiek pro-

bleem met Schengenende immigratiedruk. Toen kwamdeKoninklijheMarechaussee
met een deus ex machina.'

Volgens Van Vianen was het betoog van Lubbers dat er echt iets moest gebeuren
cruciaal in de besluitvorming. Ook Kosto (staatssecretaris voor vreemdelingen-
zaken en later minister van Justitie) duwde het parlement in de richting van
een nieuwe taak voor de Koninklijke Marechaussee. De korpsleiding zag hoe
regering en parlement worstelden met dit dossier. Het was volgens Van Vianen in
die zin 'een voorzet voor open doel,' maar het korps was ook inventief. Hij zet

'Het is met name de Koninklijke Marechaussee zelfgeweest die dit ondenverp gepusht
heeft en niet zozeer em meer strategische gedachte die bij sommige politia door het
hoofdging met betrekking tot de Koninklijke Marechaussee op sterhte te houden.'

Fabius vertelde hoe razendsnel de besluitvorming verliep:

'Op een vrijdagavond zei Lubbers op tv dat er een blanco check was voor het tegen-
houden van illegalen. Neisingh schreefdat weekend €en plan. Dat werd met Roos en
mij besproken. Dan volgt een bespreking met onze SG en de chef Defensiestaf Die
honden zich erin vinden. Het plan ging vervolgens naar de Kamer Niemand was
met bevoegdheden bezig. Donderdagwerd al in de Kamergezegd dat de Koninklijke
Marechaussee het MTV zou gaan doen en een paar weken later overhandig ik de

minister van Defensie boekjes en sleutels van auto's.'

Demmink gaf een iets andere versie, maar ook hieruit bleek duidelijk dat de
Koninklijke Marechaussee het moment goed aangreep. Hij vertelde dat hij met
het hoofd van de IND, een medewerker van Justitie, de directeur juridische
zaken van Defensie en Fabius in zijn kamer aan tafel zat. Demmink:

'In een uur tijd hebben we de gedachte aan een MTV uitgedacht. Fabius zet geef
me twee dagen dan hom ik met een voorstel hoeje dat organisatorisch moet doen,
hoeveel mensen je dan nodig hebt, hoeveel ik han ophoesten en hoeveel extra nodig
zijn. Hij is met dat voorstel gehomen.'

Ook Neisingh vertelde hoe de Koninklijke Marechaussee door op het juiste
moment zelf het initiatief te nemen de MTV-taak heeft binnengehaald. Hij her-
innerde zich dat in een bepaald weekend in maart of begin april van 1994 de
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politieke druk om een oplossing te bieden voor de toestroom van vreemdelingen
via de 'open grenzen' erg groot werd. Neisingh zei dat de staf van het korps op
vrijdag hoorde dat in de ministerraad was besloten om binnen een week weer
over de toestroom van vreemdelingen te praten. Volgens hem wilde de regering
met verkiezingen in zicht snel handelen. Geld speelde maar een beperkte rol, als
er maar zicht op een oplossing kwam. Het korps nam zelf het initiatief. Neisingh
vertelde:

'In een weekend is toen het MTV op papier gezet. We hebben toen de scheiding
vreemdeling in beweging en in ruste bedacht. Was juridisch een fictie.  Was een
instrument om eengezagsrol en leidinggevende rol bil de KoninWijke Marechaussce
te k,ijgen. Mijn claim op 367functies was gebaseerd op politiehe opportuniteit. Ik
heb de claim daarna pas onderbouwd. Het was een doelredenering. Ik dacht dat het
politiek lekker zou vallen. Na het weekend ging het stukfantastisch snel rond, ook
binnen Defensie. Het werd maar iets bijgeschaafd. Ik denk dat het die dinsdag al
bij de ministers lag. Die maandag is het waarschijnlijh nog met andere ministeries
doorgesproken:

Neisingh sprak van een dilemma. De Koninklijke Marechaussee was nog bezig
met de bijstand voor het vreemdelingentoezicht in de grote steden. Moest men
het MTV door een ander laten doen of het MTV nemen en de taak in grote steden
laten varen? Neisingh wilde echter niet kiezen:

'Mijn tactieh was: MTV nemen en vreemdelingentoezicht ook blijven doen. Dit
mislubte. Ik zat te goochelen met getallen. Ih hoopte dat de burgemeesters alsnog

om vreemdelingentoezicht zouden vragen, waarvoor dan noggeld gezocht moest
worden. Mijn bedoeling was het geld voor de bgstand van tweehonderd man in het
vreemdelingentoeztcht hiervoor te houden. Die mensen konden we gerust uit de
militaire politietaah halen, al zou Defensie dat nict vinden. Ik heb me misrehend:
depolitiewilde zef het vreemdelingentoezichtgaan doen. Bovendien werd me door
het departement gezegd dat ik het geld niet zomaar hon houden.'

Neisingh helderde hiermee een kwestie op waarover uit de archieven geen dui-
delijkheid kan worden verkregen. Daaruit blijkt dat de Koninklijke Marechaus-
see probeerde het vreemdelingentoezicht als taak te houden, maar niet waarom
dit mislukte, Volgens Neisingh was dit dus financieel niet mogelijk: dit keer was
Defensie niet bereid te betalen. Ook wilde de civ"tele politie dit werk weer zelf
gaan uitvoeren.

8.3.5 Geen grote rol voor het parlement

Tot slot: hoe zagen de geinterviewden de rol van het parlement? Elf geinter-
viewden gaven een inschatting van haar invloed op de besluitvorming.

Volgens acht van deze geinterviewden (Borghouts, Van Vianen, Patijn, Roes,

Fabius, Ter Beek, Stoffelen en Dijkstal) speelden Tweede-Kamerleden geen
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belangrijke rol. Het is opvallend dat geen van de acht dit vreemd leek te vinden.

Borghouts:

'ze hebben alleenformeel toestemming gegeven. Dit soort besluiten wordt heel erg

tussen ministeries en tussen ministers uitgekookt. Het was een politiek item om
vreemdelingen buiten de deur te houden. Dit was slechts het middel.'

Van Vianen sprak van een normale rol en illustreerde dit met de uitspraak: 'ik
kan mij geen spannende kamerzittingen herinneren.' Patijn zei hetzelfde: 'ik heb

geen specifieke herinnering dat kamerleden een belangrijke rol speelden bij de
besluitvorming over instelling van het MTN' Ter Beek kon zich eveneens geen
grote rol van de Tweede Kamer herinneren. Hij zei:

'In mijn herinnering hebben Tweede Kamerleden niet of nauwelijks een  rolgespeeld

in het besluitvormingsproces met betrekking tot de MTV-taah van de KMar Het
woord marginaal lijkt me hier een adequate karakterisering.'

Stoffelen kon zich niet herinneren toen 'expliciet het woord te hebben gevoerd

over de genoemde nieuwe taak van de Koninklijke Marechaussee.' Dijkstal zei
zich geen uitgebreide aandacht voor de kwestie te kunnen herinneren. 'Het plan
is vanuit het kabinet gekomen en er was weinig weerstand in de Kamer. Iedereen
was het er mee eens, er was geen politiek gestechel.'

Volgens drie anderen (Fabius, Neijsingh en Demmink) speelde de Tweede

Kamer vooral een indirecte rol. Fabius wees erop dat de heer Gualterie van Weezel

(CDA) in de Kamersteedszinspeelde op de inzet van'vliegendebrigades.' Neisingh
zei dat de CDA-kamerleden zich wel met de kwestie bezighielden, omdat'de ver-
kiezingsstrijd was losgebarsten en dit was een thema.' Ook volgens Demmink
heeft de Tweede Kamer een indirecte rol gespeeld. Hij omschreef dit zo:

'Zij hebben de politieke heet veroorzaaht waar dit het gevolg van was. Zij hebben

de politieke situatie gecreterd waarin de regering niets anders kon doen dan een
daad stellen.'

Er mag worden geconcludeerd dat volgens de geinterviewden het parlement
geen grote inhoudelijke rol speelde. Het parlement drong erop aan de vluchte-
lingenproblematiek aan te pakken en stemde zonder veel discussie in met het
voorstel van de regering.

8.4 Conclusie

In de voorgaande drie paragrafen werd beschreven hoe de Koninklijke Mare-
chaussee de MTV-taak kreeg. Wat verklaart dat voor haar werd gekozen? De in
paragraaf 3.8 geformuleerde zes vragen (coalitievorming, verloop van de besluit-

vorming, civiele alternatieven, belangrijkste argumenten, verhouding tussen bronnen

en verklaring) worden hieronder voor deze laatste gevalsstudie beantwoord.
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Van sterke coalitievorming, in dezinvan tegenoverelkaar staande samenwerkende
partijen, was in de besluitvorming geen sprake. Al vroeg in het proces, in 1988,
was er in de Tweede Kamer en bij de betrokken ministeries overeenstemming
dat de Koninklijke Marechaussee bij het wegvallen van de grensbewaking aan de
oostgrens een vervangende taak in het handhaven van het vreemdelingenrecht
zou moeten krijgen. Defensie wilde een zelfstandige taak, terwijl Justitie meer
voelde voor bijstand. Door deze tegenstelling en de prioriteit die Defensie legde
bij de Schiphol-taak werd niet eerder overeenstemming bereikt. Na de 'tus-
senoplossing' om de Koninklijke Marechaussee bijstand te laten leveren voor
het binnenlands vreemdelingentoezicht, bood de grote druk van de regering
om een oplossing te vinden voor de vreemdelingenproblematiek het korps in
1994 de mogelijkheid om te bereiken wat ze wilde, en waar ministers en Kamer
het aanvankelijk ook over eens waren: een vernieuwde permanente taak in de
vreemdelingenhandhaving.

De besluitvorming over het krijgen van de MTV-taak verliep zeer soepel. Na
jaren van discussies over de inzet van de Koninklijke Marechaussee voor vreem-
delingentoezicht, werd in zeer korte tijd besloten het MTV aan dit korps te geven.
Doordat Justitie in deze jaren steeds de vragende partij was en de capaciteit van
het korps nodig had, was het Defensie die problemen kon opwerpen: door een
zelfstandige taak te eisen, en door de toedeling van de Schiphol-taak aan het
korps als voorwaarde te stellen voor haar inzet in het vreemdelingentoezicht.
Door de oplopende druk om een oplossing te vinden voor het immigranten-
vraagstuk, kreeg het korps uiteindelijk in zeer korte tijd met het MTV een per-
manente, zelfstandige taak krijgen die bovendien extra functies opleverde.

Voor de inschakeling van de Koninklijke Marechaussee bij het vreemde-
lingentoezicht zijn steeds civiele alternatieven geweest. Nog los van de minder reeel
te beschouwen optie om de douane (ook) een nieuwe rol te geven, was uitbreiding
van de civiele politie op de achtergrond altijd een mogelijkheid. Gelijktijdig met
de toedeling van het MTV aan de Koninklijke Marechaussee, werden de regio-
nale politiekorpsen significant voor vreemdelingentoezicht uitgebreid. De keuze
voor handhaving van de capaciteit van de Koninklijke Marechaussee lag echter
om meer dan ten reden voor de hand. Niet alleen Defensie en het korps waren
hier uit zelfbehoud voor, ook Justitie en Binnenlandse Zaken waren voorstander.
Justitie wilde behoud van kennis en ervaring van de betreffende marechaussees.
De eenvoudigste manier om dit te bereiken was om de Koninklijke Marechaussee
een nieuwe taak te geven, niet om hen bij de civiele politiekorpsen in dienst te
laten treden. Van groter belang was dat Justitie de vreemdelingenproblematiek als
nationale taak zag, waarvoor het rijk en niet de lagere overheden verantwoorde-
lijk moesten zijn. Over de Koninklijke Marechaussee zou zij direct gezag hebben,
onalhankelijk van de burgemeesters (de gezagdragers van de nieuwe regiokorp-
sen). Op de achtergrond verleende Binnenlandse Zaken steun door aan te dringen
op behoud van de bijstandscapaciteit van de Koninklijke Marechaussee, die tradi-
tioneel eenvoudiger was te verkrijgen dan die van civiele politiekorpsen met hun
vele gezagdragers. Kortom, er waren civiele alternatieven, maar de keuze voor de
Koninklijke Marechaussee lag voor de hand.
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Uit de vele argumenten die in de besluitvorming werden gebruikt, kunnen de

belangrijkste worden gedestilleerd. Bij de omzetting van grensbewaking in bij-
stand voor binnenlands vreemdelingentoezicht, golden als belangrijkste argu-
menten het behoud van de kennis op vreemdelingengebied en de capaciteit
voor (openbare orde) bijstand van de Koninklijke Marechaussee. De civiele
politie kampte met structurele tekorten, terwijl marechaussees op korte termijn
beschikbaar kwamen. Bij de omzetting van de bijstand naar het MTV waren de
ervaring van de Koninklijke Marechaussee, haar snelle inzet en de mogelijkheid

voor Justitie haar direct aan te sturen de belangrijkste argumenten.
De documenten uit archieven, de parlementaire stukken en de interviews

leiden tot min of meer dezelfde conclusies, maar ze verschillen enigszins van de

verklaring in de schaarse literatuur (zie paragraaf 3.7.2). In alle bronnen staan de

verklaringen dat de regering voor de Koninklijke Marechaussee koos omdat zij
haar centraal kon aansturen en zij de benodigde ervaring had, maar in de litera-
tuur ontbreekt haar snelle beschikbaarheid.

Tot slot mag, het geheel overziend, de conclusie worden getrokken dat de
uiteindelijke toedeling van het MTV aan de Koninklijke Marechaussee verklaard
kan worden uit de combinatie van de grote druk die door de regering werd gelegd

op een snelle oplossing van het vreemdelingenvraagstuk en de beschikbaarheid

van capaciteit bij het korps. Ze had bij de grensbewaking en de bijstand voor
vreemdelingentoezicht de kennis en ervaring opgedaan om het MTV te kun-
nen uitvoeren. Ze had een goede reputatie bij besluitvormers. In tegenstelling
tot de regionale politiekorpsen kon zij direct door de regering, onder het gezag

van Justitie, worden aangestuurd. Enerzijds was zij een bijna vanzelfsprekende
kandidaat, anderzijds wist zij zich succesvol op het juiste moment als oplossing
op te werpen. Op de achtergrond speelden bestuurlijke verhoudingen en de
structurele personeelstekorten bij de civiele politie, meer specifiek de vreemde-

lingendiensten, een rol. Hoewel de civiele diensten werden uitgebreid, werd de
voorkeur gegeven aan behoud van de capaciteit van de Koninklijke Marechaus-
see boven de combinatie van uitbreiding van de civiele diensten en inkrimping
van de Koninklijke Marechaussee. Met dit laatste zou de regering naar haar idee
te veel afhankelijk worden van burgemeesters.
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Algemene conclusie

In dit laatste hoofdstuk wordt de centrale vraag van dit proefschrift beantwoord:
waarom heeft de krijgsmacht haar binnenlandse veiligheidstaak? Met het
antwoord wordt teruggegrepen op de algemene literatuur over deze taak. Aan
het eind van dit hoofdstuk staan enige suggesties voor verder onderzoek, maar
het begint met een terugblik op de voorafgaande hoofdstukken.

Hoofdstuk ten
Het eerste hoo fdstuk start met de constatering dat de zorg voor de veiligheid van
burgers en hun bezittingen den van de belangrijkste taken van de overheid is.
Voor deze taak beschikt de Nederlandse overheid over een groot aantal organi-
saties. De krijgsmacht is er daar een van. Ze vervult drie taken: de bescherming
van het Nederlandse of bondgenootschappelijke grondgebied tegen aanvallen
van vijanden, vredesafdwingende en vredesopbouwende operaties buiten het
eigen en bondgenootschappelijke gebied om het legitieme gezag daar te steunen
of opnieuw effectief te vestigen, en de ondersteuning van het civiele gezag voor
handhaving en vergroting van de veiligheid binnen het Nederlands grondge-
bied voor zover dat aangetast wordt door bedreigingen die een binnenlandse
oorsprong hebben. Dit onderzoek richtte zich op deze derde, intern gerichte,
binnenlandse veiligheidstaak.

In de inleiding staat ook dat de regering en het parlement kort na de Tweede
Wereldoorlog besloten de binnenlandse veiligheid, meer dan voor de oorlog,
door civiele organisaties te laten verzorgen. De binnenlandse taken van de krijgs-
macht werden in die tijd daadwerkelijk teruggebracht. Maar sindsdien kreeg
ze er twaalf nieuwe bij. Deze 'groei' is om twee redenen omstreden. Zo ligt de
inzet van militairen tegen delen van de eigen bevolking maatschappelijk gezien
zeer gevoelig: het wordt slechts als laatste redmiddel geaccepteerd. Bovendien
zouden de civiele organisaties een deel van deze taken zelf kunnen of moeten
uitvoeren.

Ondanks de curieuze groei van de binnenlandse veiligheidstaak van de krijgs-
macht is deze taak weinig wetenschappelijk onderzocht. Zowel in de krijgsweten-
schap, als in de politiewetenschap. Ze is waarschijnlijk ook niet zo bekend onder
de Nederlandse bevolking, maar mag zich met de toegenomen terrorismedreiging
verheugen in een toenemende politiek-maatschappelijke aandacht. Het belang
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van de binnenlandse veiligheidstaken van de krijgsmacht zou in de komende jaren
nog kunnen toenemen. Om al deze redenen is middels dit onderzoek geprobeerd

deze taken beter te begrijpen.
De probleemstelling van dit proefschrift is:

Waarom levert de Nederlandse hrijgsmacht haar tegenwoordige bijdrage aan de bin-
nenlandse veiligheid?

Om deze vraag te beantwoorden zijn vier deelvragen geformuleerd:
1   Wat moet worden verstaan onder krijgsmacht, welke taken heeft zij en hoe

is zij georganiseerd?
2   Wat is binnenlandse veiligheid?
3 Welke binnenlandse veiligheidstaken heeft de krijgsmacht en wat kenmerkt

de bijdrage van de krijgsmacht aan de binnenlandse veiligheid?
4 Welke verklaringen kunnen worden gegeven voor de toedeling van binnen-

landse veiligheidstaken aan de krijgsmacht?

Hoo»tuk Mee
Hoofdstuk twee beantwoordt het eerste deel van deelvraag tell: wat moet wor-
den verstaan onder de krijgsmacht:

het geheel van organisaties, medewerkers, materieel, taken en bevoegdheden dat

onder de (mede)verantwoordelvkheid van de minister van Defensie (of de voor-

gangers hiervan: de ministers van Oorlog en van Marine) valt.

Voor het beantwoorden van het tweede stuk van de eerste deelvraag volgt een
analyse van de taken en de organisatie van de Nederlandse krijgsmacht anno
2006. Deze analyse leidde tot de volgende vier conclusies:
•  De zes grote organisatiedelen van de krijgsmacht (de Koninklijke Marine,

de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke
Marechaussee, het Commando Diensten Centra en de Centrale Organisatie)
dragen allemaal bij aan alle drie de hoofdtaken van de krijgsmacht (de oor-
logstaak, de vredestaak of crisisbeheersingstaak en de nationale en Konink-
rijkstaak);

•   De uitvoering van de hoofdtaken van de krijgsmacht is onderling sterk ver-

weven;
•  De nationale en Koninkrijkstaak is van groter belang voor de Koninklijke

Marechaussee dan voor de andere delen van de krijgsmacht;
•   De nationale en Koninkrijkstaak, waarvan de binnenlandse veiligheidstaak

deel uitmaakt, is een belangrijke taak van de krijgsmacht.

Hoofdstuh drie
Hoofdstuk drie beantwoordt de tweede, derde en vierde deelvraag. Zo werd
als antwoord op deelvraag twee de binnenlandse veiligheid in de geest van de

Politiewet 1993 gedefinieerd als:
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strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, handhaving van de openbare orde,
taken ten dienste van justitie en hulpverlening.

Ter beantwoording van deelvraag drie volgen uitgebreide beschrijvingen van de
marginale, de belangrijke en de belangrijkste binnenlandse veiligheidstaken van
de krijgsmacht. Op basis hiervan werd vastgesteld wat deze taken kenmerkt:
•   De krijgsmacht voert een grote varieteit aan binnenlandse veiligheidstaken

Uit;
•     Zij  draagt bij  aan alle deelterreinen van de binnenlandse veiligheid;
•   Haar bijdrage is overwegend permanent;
•    Een groot deel van de uitvoering van de binnenlandse veiligheidstaak is ver-

weven met die van de andere twee defensietaken;
•    Alle binnenlandse veiligheidstaken van de krijgsmacht hebben een juridische

basis;
•  De Koninklijke Marechaussee voert het grootste deel van de binnenlandse

veiligheidstaken uit, gevolgd door de Koninklijke Marine en de Koninklijke
Landmacht;

•   Veel verschillende organisaties binnen Defensie voeren binnenlandse veilig-
heidstaken uit;

•  Het is met precies vast te stellen hoeveel militairen aan de binnenlandse
veiligheid bijdragen;

•    De samenstelling van deze taak van de krijgsmacht was gedurende de onder-

zoeksperiode vrij stabiel;
•   In de jaren zeventig van de vorige eeuw en bij de totstandkoming van de

Politiewet in 1993 werden uitzonderlijk veel nieuwe binnenlandse veilig-
heidstaken aan de krijgsmacht gegeven.

In hoofdstuk drie staan in de literatuur gevonden verklaringen voor het bestaan
van de binnenlandse veiligheidstaak van de krijgsmacht. Er werd echter geen
afdoende verklaring gevonden waardoor de vierde deelvraag onbeantwoord
bleef. Om alsnog een antwoord te vinden, was verder onderzoek noodzakelijk.
Voor dit doel werden uit alle in die periode genomen beslissingen over toedeling
van extra veiligheidstaken aan de krijgsmacht een vijftal geselecteerd.

Hoofdstukken vier tot en met acht
Deze hoofdstukken bevatten reconstructies van die vijf geselecteerde beslissin-
gen. Op basis van documenten uit archieven, parlementaire stukken en inter-
views staat beschreven hoe de besluitvorming verliep bij achtereenvolgens:
•   De oprichting van de Nationale Reserve van de Koninklijke Landmacht;
•   De toedeling van de explosievenopruimingstaak op civiele terreinen aan de

Explosievenopruimingsdiensten (EOD's) van de krijgsmacht;
•  De oprichting van de Bijzondere Bijstandseenheden (BBE's) van de krijgs-

macht (en civiele politie);
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•  De verlening van de politietaken op burgerluchtvaartterreinen - bovenal

Schiphol - aan de Koninklijke Marechaussee;
•  De toedeling van het mobiel toezicht op vreemdelingen (MTV) aan de

Koninklijke Marechaussee.

Voor de gevalsstudies zijn vanuit een actorgerichte benadering en het klassieke
bureaucratic politics paradigm van Allison en Zelikow (1999) zes vragen geformu-
leerd. Deze richten zich op:
•    De coalitievorming tussen betrokken besluitvormers (actoren);
•   Het verloop van de besluitvorming,
•   De beschikbaarheid van civiele alternatieven voor de inschakeling van de

krijgsmacht,
•    De belangrijkste argumenten die door actoren werden gebruikt;
•  De verhouding tussen de in verschillende bronnen (literatuur, archieven,

parlementaire handelingen en interviews) gevonden verklaringen voor het
toekennen van de taak aan de krijgsmacht;

•    Het geheel overziend: de verklaring(en) voor het genomen besluit.

Per gevalsstudie werden over deze aspecten conclusies getrokken.
Zo was bij de oprichting van de Nationale Reserve van significante coalitievor-

ming geen sprake. De besluitvorming hierover verliep betrekkelijk soepel. De
regering, het parlement en de betrokken departementen vonden de vorming van
alleen een reservepolitie geen reeel alternatief. Deze optie werd niet overwogen
en er werden nauwelijks argumenten voor of tegen de openbare orde taak van de
Nationale Reserve uitgewisseld. Wat betreft de bronnen: alleen in de archieven
werd veel informatie over de besluitvorming gevonden. Er werd geconcludeerd
dat de Nationale Reserve vooral werd opgericht vanwege de extra capaciteit die
zij zou kunnen leveren aan de civiele autoriteiten.

In het besluitvormingsproces over de toedeling van de ruiming van explo-
steven op civiele terreinen aan de EOD was van tegenstand en coalitievorming

weinig sprake. De discussie hierover duurde lang, van vroeg in de jaren zestig
van de vorige eeuw tot 1976, en verliep in die zin moeizaam. Er was sprake van
civiele alternatieven, maar deze werden steeds minder reeel geacht. Als belang-
rijkste argument voor toedeling van deze taak aan de krijgsmacht gold dat de
EOD beschikte over capaciteit, opleiding, kennis, ervaring en daarenboven
toegang tot kennis van NAVO-partners. Ook uit de literatuur kwam de bij de
EOD beschikbare capaciteit als verklaring naar voren. In het parlement werd

nauwelijks aandacht besteed aan deze kwestie. Omdat geen besluitvormers uit

deze tijd meer in leven zijn, waren interviews niet mogelijk. In die zin komen

de argumenten in verschillende bronnen overeen. Het geheel overziend kan
de beslissing om de EOD de explosievenopruimingstaak op civiele terreinen
te geven worden verklaard uit het feit dat alleen zij over de nodige capaciteit
beschikte. Deze situatie ontstond omdat Binnenlandse Zaken vele jaren bewust
niet meer investeerde in haar eigen Hulpverleningsdienst.
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Tegen de oprichting van de BBE's bij de krijgsmacht bestond geen wezenlijke
tegenstand en er was van coalitievorming geen sprake. De besluitvorming hier-
over verliep zonder grote problemen, omdat de betrokken ministeries het eens
waren. Men zag geen civiele alternatieven. Er werden meerdere argumenten
gebruikt om de krijgsmacht in te schakelen: ze kon snel eenheden ter beschik-
king stellen, de regering kon bepalen wanneer deze zouden worden ingezet en
de voorziene mate van geweldsgebruik paste meer bij de krijgsmacht dan de
civiele politie. De in verschillende bronnen gevonden verklaringen voor het
besluit kwamen overeen: snelle beschikbaarheid, normale bijstand door mili-
tairen als precedent, de wens van de regering de eenheden direct aan te kunnen
sturen, en de meer geschikte bewapening, instelling en training van de krijgs-
macht. Het geheel overziend werd geconcludeerd dat alleen bij haar voldoende
en geschikte capaciteitvoordebestrijdingvan zware, gewelddadige criminaliteit
aanwezig was; er bestond indertijd geen alternatief.

Bij de overheveling van de politietaken op burgerluchthavens van het Korps
Rijkspolitie naar de Koninklijke Marechaussee was wel sprake van coalitievor-
ming. Defensie en de Koninklijke Marechaussee stonden lang tegenoverJustitie.
De besluitvorming was gecompliceerd, duurde lang (1987 tot en met 1993)
en verliep moeizaam. De taakoverheveling kon lange tijd niet op een parle-
mentaire meerderheid rekenen. Bovendien zagen de betrokken besluitvormers
civiele alternatieven, hoewel deze in hun ogen om een combinatie van redenen
minder wenselijk waren. In het besluitvormingsproces waren drie argumenten
van groot belang: de Koninklijke Marechaussee moest op sterkte blijven, het
korps kon door de regering/de minister van Justitie direct worden aangestuurd
en Defensie wilde de kosten van de politiezorg op Schiphol van Justitie overne-
men. Literatuur, archieven, parlementaire stukken en interviews bieden min of
meer dezelfde verklaringen voor de taakovername door de Koninklijke Mare-
chaussee: capaciteitsbehoud voor dit korps en de mogelijkheid van de regering/
Justitie haar direct aan te sturen. Geconcludeerd werd dat de combinatie van
de dreigende bezuinigingen bij de Koninklijke Marechaussee en de aanstaande
hervorming van het politiebestel de verklaring vormt voor de overdracht van de
politietaak op burgerluchtvaartterreinen aan dit korps.

Tot slot, bij de toekenning van het MTV aan de Koninklijke Marechaussee
was van coalitievorming geen sprake. Na jaren van discussies over de inzet van
het korps voor vreemdelingentoezicht, verliep de besluitvorming over het MTV
zeer soepel. Er waren wel civiele alternatieven - de regionale politiekorpsen en
in mindere mate de douane, maar de keuze voor de Koninklijke Marechaussee
lag voor de hand. Hiervoor waren haar ervaring, snelle beschikbaarheid en de
directe aansturing doorJustitie de belangrijkste argumenten. In de meeste bron-
nen kwamen deze naar voren. Geconcludeerd werd dat de toedeling van het
MTV aan de Koninklijke Marechaussee verklaard kan worden uit de combinatie
van de grote druk van de regering om snel een oplossing te vinden voor het
vreemdelingenvraagstuk en de beschikbaarheid van capaciteit bij dit korps.
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Algemene conclusies
Hiervoor werden per casus de zes aspecten behandeld. Om tot algemene conclu-
sies te komen kunnen vanuit elk van de aspecten over alle vij f de casus conclusies
worden getrokken. Zo ontstaat een dwarsdoorsnede van de vijf vanuit die zes
invalshoeken.

In slechts in ten van de vijf onderzochte gevallen was sprake van coalitievor-

ming, namelijk bij de overname van de politietaak op burgerluchtvaartterreinen
door de Koninklijke Marechaussee. Daar stonden Defensie en dit korps lang
tegenover Justitie. De patstelling werd doorbroken toen Defensie Binnenland-
se Zaken als medestander wist te winnen. De coalitie Defensie/Koninklijke
Marechaussee/Binnenlandse Zaken wist Justitie uiteindelijk te overtuigen. Bij

de oprichting van de Nationale Reserve, de overheveling van de explosieven-
ruiming van Binnenlandse Zaken naar Defensie, de oprichting van de BBE's
en het toewijzen van het MTV aan de Koninklijke Marechaussee waren alle
betrokkenen het er in essentie over eens dat de krijgsmacht de betreffende taak
moest krijgen. Het parlement speelde in de Nationale Reserve-, EOD-, BBE- en
MTV-besluitvorming slechts een beperkte rol. Alleen bij de overname van de

politietaken op burgerluchtvaartterreinen door de Koninklijke Marechaussee

liet ze zich meer horen. De vijf onderzochte beslissingen werden vooral binnen

de departementen en in de regering genomen. De civiele departementen en
gezagdragers hadden in de regel geen bezwaar tegen extra taken van de krijgs-
macht in het overwegend civiele veiligheidscomplex. Er was geen sprake van
principiele discussies, pragmatisme overheerste. Er kan worden geconcludeerd
dat de uitbreiding van de binnenlandse veiligheidstaak van de krijgsmacht in
de onderzochte gevallen grotendeels met een hoge mate van instemming van de
betrokken besluitvormers plaatsvond.

In slechts ten gevalsstudie was het verloop van de besluitvorming problema-
tisch: de toewijzing van de politietaken op burgerluchthavens. Regering, parle-

ment en ambtenaren waren het lange tijd niet eens om deze taak te geven aan de

Koninklijke Marechaussee. Bij de EOD en het MTV duurde de besluitvorming
wel lang, maar de partijen waren het in essentie eens over de wenselijkheid van
taaktoedeling. De oprichting van de Nationale Reserve verliep ze snel en soepel.

De toedeling van de ruiming van conventionele explosieven aan de EOD nam
veel tijd, maar nadat zij meer capaciteit kreeg werd de zaak snel beklonken. De
oprichting van de BBE's verliep eveneens zonder grote problemen. De betrokken

departementen waren het snel eens dat de krijgsmacht moest worden ingescha-
keld. Binnen Defensie kon echter niet zo makkelijk worden besloten welk deel
van de krijgsmacht de zware, gewapende criminaliteit zou gaan bestrijden. En
wat betreft de MTV-taak waren betrokken besluitvormers al lang voor de taak-
toekenning aan de Koninklijke Marechaussee ervan overtuigd dat zij een nieuwe

taak in het vreemdelingentoezicht moest krijgen. Uiteindelijke werd zeer snel

over het MTV besloten. Ook op basis van het verloop van de besluitvorming
mag dus worden geconcludeerd dat de derde defensietaak, de ondersteuning
van het civiele gezag voor handhaving en vergroting van de veiligheid binnenhet
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Nederlands grondgebied, werd uitgebreid met een hoge mate van instemmingvan betrokken civiele en militaire autoriteiten.
In alle vijf onderzochte gevallen waren civiele alternatieven voor inschakeling

van de krijgsmacht aanwezig. Zij werclen om verschillende redenen echter min-
der wenselijk geacht. De civiele organisaties wilden geen nieuwe taken, hadden
de benodigde mensen of uitrusting niet, konden de taak niet alleen aan of kon-
den niet goed aangestuurd worden. De keuze voor de krijgsmacht was uiteraard
gebaseerd op de omstandigheden van het moment, maar discussies over civiele
alternatieven voor de langere termijn ontbraken. Geen van de aan de krijgs-
macht toegewezen taken werd later weer aan een civiele organisatie gegeven. De
inschakeling van Defensie voor de binnenlandse veiligheid heeft na de Tweede
Wereldoorlog een permanent karakter gekregen. De conclusie dringt zich op dat
de krijgsmacht binnenlands actief is ondanks civiele alternatieven.

In alle gevallen behoorde de bij de krijgsmacht beschikbare capaciteit bij de
belangrijkste argumenten die werden gebruikt om te pleiten voor haar inscha-
keling. Bij de oprichting van de Nationale Reserve werd gewezen op de extra
mankracht die zij kon leveren voor de handhaving van de openbare orde bij een
communistische coup. In de EOD-casus waren het de beschikbare capaciteit,
opleiding, kennis, ervaring en toegang tot kennis van NAVO-bondgenoten. Voor
militaire BBE's werd gepleit door te stellen dat de krijgsmacht snel eenheden met
de gewenste mentaliteit en bewapening aan de regering ter beschikking kon
stellen. Bij de overheveling van de politietaak op Schiphol ging het de betrok-
ken besluitvormers naar eigen zeggen ook om het behoud van de sterkte van
de Koninklijke Marechaussee. Voor de MTV-taak werd zij als de 'natuurlijkekandidaat' geponeerd met verwijzing naar haar ervaring en snelle beschikbaar-
heid. De conclusie hieruit moet luiden dat de capaciteit die de krijgsmacht kan
leveren voor de handhaving van de binnenlandse veiligheid als belangrijkste
argument werd gebruikt - maar vormt dit ook de (enige) verklaring voor haar
binnenlandse veiligheidstaak?

De verklaringen voor de inschakeling van de krijgsmacht die in de verschillen-
de bronnen (literatuur, archieven, parlementaire handelingen en interviews) zijn
gevonden komen vrij goed overeen. Daarbij moet wel de kanttekening worden
geplaatst dat de gewenste triangulatie (zie paragraaf 1.4) beperkt mogelijk was.
Voor de Nationale Reserve- en EOD-studies werden geen interviews gehouden.
In deze twee gevallen waren ook weinig parlementaire stukken beschikbaar.
Alleen over de politietaken op burgerluchtvaartterreinen en de oprichting van
de BBE was een redelijke hoeveelheid literatuur beschikbaar. Toch kwamen in
de Nationale Reserve-, EOD- en BBE-studies de verklaringen in de verschillende
bronnen geheel en in de Schiphol- en de MTV-studies goed overeen. Conclusie:
de hier gevonden verklaring voor het bestaan van de binnenlandse veiligheids-
taak van de krijgsmacht is betrouwbaar.

Algemene verklaring
Wat is nu de algemene verklaring voor het bestaan van de binnenlandse vei-
ligheidstaak van de krijgsmacht? Het geheel overziend komen uit de onder-
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zochte gevallen twee dominante, maar ook complementaire deelverklaringen
naar voren.

De eerste deelverklaring is dat de civiele veiligheidsinstanties en met name
de politie niet de capaciteiten - kwantitatie f en/of kwalitatief - hadden voor de
uitoefening van belangrijke taken in de sfeer van de binnenlandse veiligheid.

In alle vij f hier onderzochte gevallen verklaart dit de genomen beslissing om de
krijgsmacht betreffende taak te geven. De regering richtte de Nationale Reserve

op  omdat  zij,  net  als de gemeente- en rijkspolitie, reservisten kon werven  en
inzetten voor de handhaving van de openbare orde. De krijgsmacht leverde extra
capaciteit, niet zozeer met bepaalde kwaliteiten. De EOD kreeg de taak om in het
hele land conventionele en later ook geimproviseerde explosieven op te ruimen
omdat zij als enige daarvoor nog de capaciteit, kennis en ervaring had, nadat
Binnenlandse Zaken bewust niet in de capaciteit van zijn eigen dienst had gein-
vesteerd. Ook hier speelde kwantiteit dus een grote rol. De krijgsmacht kreeg
de hoofdrol in de BBE's omdat zij snel eenheden met een geschikte mentaliteit,
uitrusting en ervaring kon leveren. Het Korps Rijkspolitie kon wel precisieschut-
ters leveren. Hoewel de militaire BBE's wel voor inzet bij gijzelingen of aanslagen

moesten oefenen, kregen zij deze taak ook vanwege de kwaliteiten die zij in huis
hadden. De Koninklijke Marechaussee werd de'gewone' politie op Schiphol om
haar capaciteit voor bijstand aan het civiele gezag in stand te houden. Zonder
nieuwe, grote taak zou ze door bezuinigingen sterk zijn ingekrompen. Het ging
dus niet zozeer om haar kwalitatieve of kwantitatieve capaciteiten voor 'Schip-
hol'. Met de nieuwe taak bleef zij in de volle omvang beschikbaar als strategische
reserve voor de politie. Het MTV werd de nieuwe, vaste taak van de Koninklijke
Marechaussee in de handhaving van de vreemdelingenwetgeving omdat zij, toen
de regering een snelle oplossing wilde kunnen presenteren, kon toezeggen dat
op korte termijn honderden kundige en ervaren militairen beschikbaar waren.

Tegelijk werd ook de civiele politie aanzienlijk uitgebreid voor vreemdelingen-
toezicht. De Koninklijke Marechaussee beschikte in dezen dus niet over unieke
kwaliteiten. Hoewel de verschillende onderdelen van de krijgsmacht anno 2006
kwalitatief in staat moeten worden geacht de hun toebedeelde taken ook goed uit
te voeren, kregen zij deze taken dus met name vanwege de omvang, de kwanti-
teit van de bij haar beschikbare capaciteit.

De tweede deelverklaring is dat de krijgsmacht, en meer bepaald de Konink-
lijke Marechaussee, rechtstreeks kan worden aangestuurd door de regering c.q.
de ministers van Defensie, Binnenlandse Zaken en Justitie. In drie van de vijf
hier onderzochte gevallen was dit een verklaring. De krijgsmacht werd inge-
schakeld voor de bestrijding van zware criminele en terroristische acties omdat

de regering, met de minister van Justitie als eerstverantwoordelijke, zelf over
haar inzet kon beslissen - wat ook gold voor de andere BBE, die van het Korps
Rijkspolitie. De Koninklijke Marechaussee kreeg na intensieve onderhandelin-

gen de hele politietaak op Schiphol omdat de minister van Justitie haar direct
kon aansturen, net zoals zij dat voor de taakwisseling kon bij het Korps Rijks-

politie op deze luchthaven. Na een wel zeer kort besluitvormingsproces kreeg
de Koninklijke Marechaussee ook het MTV als taak. Hier speelde eveneens een
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grote rol dat het korps hierin - anders dan de regionale politiekorpsen - direct
door de regering kan worden aangestuurd. Dit in tegenstelling tot de regionale
politiekorpsen. Hoewel Binnenlandse Zaken belang heeft bij instandhouding
van de omvang van de Koninklijke Marechaussee als strategische reserve voor
de politie en Defensie uiteraard belang heeft bij het welzijn van de eigen organi-
satie, is het binnen het collectief van de regering en de rijksoverheid met name
het ministerie van Justitie dat belang had bij de toekenning van deze speci fieke
taken aan de krijgsmacht.

Dus de capaciteit van de krijgsmacht als zodanig is niet doorslaggevend en
ook niet het feit dat de krijgsmacht rechtstreeks op regeringsniveau kan worden
aangestuurd. Het is juist de combinatie van de twee die met zich heeft gebracht
dat de krijgsmacht in een aantal gevallen een (veel) attractievere optic was dan
de politie, al dan niet in samenhang met andere civiele diensten. De krijgsmacht
dankt haar binnenlandse veiligheidstaak met name aan de extra capaciteit die zij
in bijzondere omstandigheden kan leveren. Justitie had als eerstverantwoorde-
lijke binnen de regering een groot belang bij de hier onderzochte beslissingen.
De BBE-taak is uiteraard een meer specialistische dan 'Schiphol' en het MTV.
Bovendien werden deze laatste twee taken aan de Koninklijke Marechaussee
gegeven toen zij met grote bezuinigingen werd geconfronteerd. Ook Binnen-
landse Zaken en Defensie zelf hadden belang krimp van het korps te voorko-
men. De drie ministeries hebben dus elk eigen belangen bij de binnenlandse
veiligheidstaak van de krijgsmacht. Deze belangen komen afhankelijk van de
omstandigheden telkens in andere verschijningsvormen naar voren.

Welke implicaties heeft deze algemene verklaring voor de positie van de
krijgsmacht in de binnenlandse veiligheid en in het Nederlandse politiebestel?
Duidelijk is dat de civiele politie in de onderzoeksperiode niet genoeg en niet de
juiste capaciteit had om zonder de krijgsmacht, met name zonder de Koninklijke
Marechaussee, de binnenlandse veiligheid afdoende te kunnen verzorgen. De
regering heeft voor noodsituaties toch graag eigen capaciteiten ter beschikking.
Sinds het verdwijnen van het Korps Rijkspolitie kon zij hiervoor alleen nog een
beroep doen op de krijgsmacht en fungeert de Koninklijke Marechaussee als
politie op nationaal niveau. Binnen de regering delen Defensie, Binnenlandse
Zaken en Justitie het belang van een sterke Koninklijke Marechaussee. Voor het
Nederlandse politiebestel impliceert dit dat de krijgsmacht een binnenlandse
veiligheidstaak zal hebben zolang de civiele politie te weinig en niet alle beno-
digde capaciteiten heeft en er geen executieve civiele politie onder aansturing
van de regering valt.

Relatie met gerelateerde onderzoeken en standpunten
Hoe verhouden de hier gevonden conclusies zich tot de uitkomsten van andere
onderzoeken? In de conclusies van de gevalsstudies is al teruggekomen op de in
paragraaf 3.7.2 weergegeven literatuur over beslissingen om de krijgsmacht een
extra binnenlandse veiligheidstaak te geven. Hieronder wordt teruggegrepen op
de in 3.7.1 opgenomen algemene literatuur over de binnenlandse veiligheids-
taak van de krijgsmacht en het politiebestel.
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Ten eerste, Fijnaut (1979) concludeerde dat de meest vergaande en snelste
beslissingen om het politiebestel aan te passen worden genomen in periodes van

(dreigende) regimewisseling. Hij gaf niet aan waarom in dit soort situaties juist
voor de krijgsmacht wordt gekozen.453 In het midden latend of de vijf in dit
promotieonderzoek onderzochte gevallen als vergaande aanpassingen van het
Nederlandse politiebestel mogen worden beschouwd, want dit werd niet onder-
zocht, lijkt maar in drie gevallen sprake van (dreigende) regimewisseling: de
oprichting van de Nationale Reserve, de toedeling van de IED-taak aan de EOD
en de instelling van de BBE's. De Nationale Reserve werd opgericht om een even-
tuele communistische coup te bestrijden. De EOD kreeg de IED-taak na een piek
van bommeldingen en de BBE's werden opgericht na de gijzeling in Munchen
en terroristische acties in Nederland. Bij de oprichting van de Nationale Reserve
was het meest sprake van een dreigende regimewisseling: de mogelijkheid van
een communistische coup. De dreiging van bommeldingen, gijzelingen en ter-
roristische acties was voor het zittende regime minder ernstig, want het doel van
een (groot) deel van deze activiteiten was niet om in Nederland de macht over
te nemen.

In de andere twee onderzochte cases, Schiphol en MTV, lijkt echter geen
sprake te zijn geweest van een (dreigende) regimewisseling. Hier speelde de
voorziene inkrimping van de Koninklijke Marechaussee een belangrijke rol.
Hierdoor zou haar strategische bijstandscapaciteit verminderen, waarmee de
elite zich minder verzekerd zou weten van de mogelijkheid voor snelle, groot-
schalige bijstand mocht zij zich bedreigd voelen. In die zin ging het in deze
gevallen dus wel om de mogelijkheid om te reageren op een bedreiging van het
regime, maar ten tijde van de beslissing zelf was daarvan geen sprake.

Fijnaut gaf geen verklaring voor de keuze voor de krijgsmacht. De in dit
promotieonderzoek gevonden algemene verklaring vult deze leemte: zij ver-
klaart waarom in gevallen waarin het regime zich bedreigd voelde de keuze
werd gemaakt om aan de krijgsmacht binnenlandse veiligheidstaken te geven
en waarom niet voor de civiele politie werd gekozen.

Ten tweede, de hier onderzochte gevallen kunnen worden ingedeeld in Van
Reenens (1985) classificatie van aanpassingen in het politiebestel (marginale
aanpassingen, bestelwijzigingen en revolutionaire bestelsconstructies). Deze
indeling kan worden gerelateerd aan wat hij 'de kern van het politieprobleem'
noemde, te weten: 'machtsverdeling over de politie geeft machtsstrijd over de
politie.

,454

De hier onderzochte beslissingen leidden tot marginale aanpassingen. Van
Reenen noemde als kenmerk van deze aanpassingen dat zij deel uitmaken van
'de normale dynamiek binnen de bestaande politieke en bestuurlijke orde.' Wel-
beschouwd werden in de vij f onderzochte gevallen wel keuzes gemaakt om taken
tussen uitvoerende organisaties (opnieuw) te verdelen, maar politieke en bestuur-

453 Fijnaut(1979, pp. 1101 en 1102).
454 Van Reenen in Blom e.a. (1985, pp. 212-217).
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hjke verhoudingen bleven onveranderd. De verantwoordelijkheden van parle-
ment, regering en rechterlijke macht (de trias politica) bleef ongewijzigd, terwijl
ook de verantwoordelijkheden van de ministers en departementen van Justitie,
Binnenlandse Zaken en Defensie niet werden aangepast. De wijziging van het
politiebestel in 1993 bood wel de ruimte om de Koninklijke Marechaussee de
politietaak op Schiphol te geven (en dit korps in de Politiewet op te nemen),  maar
de toedeling van deze taak zelf was geen bestelswijziging. De oprichting van de
Nationale Reserve en de BBE's, alsook de inschakeling van de EOD voor explosie-
venopruiming vonden plaats binnen de bestaande verhoudingen tussen het civiel
gezag enerzijds en de bijstand verlenende krijgsmacht anderzijds. Het MTM tot
slot, werd net als de taak van de Koninklijke Marechaussee die daaraan voorafging
(de grensbewaking aan de oostgrens) onder gezag van Justitie uitgevoerd.

Was in de vij f onderzochte gevallen sprake van een'machtsstrijd over de poli-
tie,' waarover Van Reenen schrijft? Wat dit betreft komt een duidelijk beeld naar
voren. In vier van de vij f (de Nationale Reserve, de EOD, de BBE en het MTV)
lijkt geen echte machtsstrijd te zijn geweest. Wel in de Schiphol-beslissing, met
langdurige onderhandelingen en coalitievorming in de driehoek van Binnen-
landse Zaken, Justitie en Defensie. Het lijkt erop dat marginale aanpassingen in
het politiebestel niet met machtstrijd gepaard gaan. Dit laatste ligt redelijk voor
de hand, want bij dergelijke veranderingen blijven politieke en bestuurlijke
machtsverhoudingen ongewijzigd.

Ten derde, terwijl Van der Wal (2002) een langlopend proces van vermindering
van de binnenlandse rol van de krijgsmacht (demilitarisering) beschreef, richt dit
onderzoek zich juist op gevallen waarin ze extra taken kreeg (remilitarisering).455
Van der Wal noemde vier factoren die een rol speelden in demilitarisering: het
principiele idee dat militairen slechts in uitzonderlijke situaties voor ordehand-
having moeten worden gebruikt, de kwantitatieve en kwalitatieve groei van het
politieapparaat, de kritische en afwijzende houding en opstelling van de legerlei-
ding en buitensporig geweldsgebruik door militairen bij ordehandhaving. Spelen
deze factoren ook een rol in remilitarisering? Deze vraag kan bevestigend worden
beantwoord. In de hier onderzochte gevallen werden pragmatische beslissingen
genomen om haar permanent binnenlandse veiligheidstaken te geven. Alleen
rondom de 'Schiphol'-beslissing vond in het parlement een significante princi-
piele discussie plaats. De beperkte kwantitatieve en kwalitatieve capaciteiten van
de civiele politie en instanties blijken een deelverklaring voor taaktoedeling aan de
krijgsmacht. Ook de positieve houding van haar leiding droeg daaraan bij. Boven-
dien was slechts beperkt sprake van een angst voor buitensporig geweld door
militairen. In het parlement was een minderheid die vreesde voor'razzia's' door de
Koninklijke Marechaussee als zij zou worden ingezet voor vreemdelingentoezicht.
Alleen bij de oprichting van de BBE was een deel van de leiding van de krijgsmacht
bezorgd over de maatschappelijke reacties op geweldsgebruik door militairen.

455 Van der WaI (2002, pp. 17 en 18 en pp. 321-329).
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Ten vierde, de uitkomsten van dit onderzoek kunnen eveneens worden gere-
lateerd aan de beschrijving die Neisingh (1994) geeft van de ontwikkeling van
de Koninklijke Marechaussee na de Tweede Wereldoorlog.456 Hij betoogt dat
de positie van dit korps nog dezelfde was als kort na de oorlog: met een militair
karakter, beheer door Defensie, een positie naast de civiele politie en een com-
binatie van civiele en militaire taken. Deze is echter in vier opzichten significant
veranderd. Niet alleen zijn haar taken sinds 1993 weer in de Politiewet opgeno-
men, maar is ook haar sterkte aanzienlijk uitgebreid. Nieuw zijn haar inbreng
in de BBE, de politietaak op Schiphol en het MTM De grensbewakingstaak en de
politietaak voor Defensie zijn sterk in omvang afgenomen. Ook is haar organi-
satie significant veranderd.

De verhouding tussen de civiele en militaire taken van de Koninklijke Mare-
chaussee is zo sterk veranderd, vooral sinds begin van de jaren negentig van de
vorige eeuw, dat alleen al hierdoor de positie van het korps binnen de krijgs-
macht en ten opzichte van de civiele politie niet meer dezelfde is als na de
Tweede Wereldoorlog. De civiele taken zijn zo sterk in omvang toegenomen dat
mag worden aangenomen dat hierdoor het militaire karakter van het korps is
verminderd. De militaire taken zijn zelfs niet meer van dezelfde orde van grootte
als de civiele taken (zie hoofdstuk drie). De Koninklijke Marechaussee heeft als
het ware haar gewicht verplaatst van het militaire naar het civiele deel van haar
takenspectrum.

Deze omslag wordt mooi geillustreerd door een overzicht van het aantal
voor civiele en militaire taken ingezette marechaussees in de jaren 1989-1995
(zie tabel 9.1).457 Onder civiele kerntaken wordt verstaan: de bewaking  van

het Koninklijk Huis, de politietaak op burgerluchthavens, bijstand door de
Koninklijke Marechaussee, de handhaving van de vreemdelingenwetgeving, de
beveiliging van DNB en de woning van de minister-president. Tot de militaire
kerntaken wordt alleen de politietaak voor de krijgsmacht gerekend (inclusief de
politietaak voor buitenlandse militairen, de staf van internationale hoofdkwar-
tieren en hun familieleden in Nederland).

Neisingh noemde zijn artikel Het verleden als toverbal, waarmee hij erop wilde
wijzen dat de ontwikkeling van de Koninklijke Marechaussee in haar juiste his-
torische context moest worden geplaatst. Sinds de Tweede Wereldoorlog is ze
wel degelijk een andere rol in het politiebestel gaan spelen. Niet het karakter
(militaire organisatie, in beheer bij Defensie) of de positie (naast de civiele poli-
tie) van de Koninklijke Marechaussee is veranderd, maar het zwaartepunt bin-
nen de taakopdracht (van militaire naar civiele taken).

456 Neisingh (1994, p. 13).
457 Archief Koninklijke Marechaussee, AOB, doos 27
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Tabel 9.1 Ontwihheling van de Koninklijke Marechaussee  1989-1995

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Civiele kerntaken 1308 1487 1495 1482 2052 2135 2350

Militaire kerntaken 1840 1748 1710 1628 1440 1440 1350

Totaal functiebestand 3729 3716 3681 3584 3917 3970 4035

Suggesties voor verder onderzoek
Helaas kon hier met worden ingaan op een aantal gerelateerde vraagstukken.
Naar mijn indruk zou het vanuit het perspectief van de politiele en militaire
geschiedschrijving interessant zijn  een vij ftal vraagstukken (verder) te onder-
zoeken. Deze staan hieronder kernachtig beschreven, beginnend met wat naar
mijn idee het meest zou toevoegen aan de kennis over het onderzoeksgebied van
de binnenlandse veiligheidstaken van de krijgsmacht (en grensgebieden). Elke
suggestie leent zich voor een proefschrift of een onderzoekstraject van enkele
jaren. Aspecten van de vij f vraagstukken kunnen in de vorm van scripties wor-
den onderzocht.

Onderzoek naar de bijstand van de Koninklijke Marechaussee en andere
delen van de krijgsmacht aan de politie na de Tweede Wereldoorlog kan interes-
sante inzichten opleveren. Het is immers nogsteeds onduidelijk hoeveel bijstand
is geleverd, door wie precies, waarom, welke problemen en ontwikkelingen zich
op dit terrein hebben voorgedaan en wat dit zegt over de betrokken politiele,
militaire en bestuurlijke organisaties.

Er is nog maar weinig internationaal vergelijkend onderzoek naar de organi-
satorische invulling van de hier onderscheiden binnenlandse veiligheidstaken
gedaan. Welke taken worden in welke landen door militaire organisaties uitge-
voerd, welke door civiele? Hoe is deze taakverdeling ontstaan en hoe heeft zij
zich sindsdien ontwikkeld? Beantwoording van deze vragen biedt verder inzicht
in de ontwikkeling van politiestelsels en taken van krijgsmachten. Bovendien
verduidelijkt het de (on)mogelijkheden van meer Europese politiesamenwer-
king.

Verder onderzoek naar de verhoudingen tussen de ministeries van Defensie,
Justitie en Binnenlandse Zaken is van waarde voor de politie- en krijgsweten-
schap, alsook voor beleids- en bestuurskunde. Zo zijn de voor- en nadelen van
de scheiding tussen gezag over en beheer van de Koninklijke Marechaussee en
andere organisaties nog niet diepgaand bekeken. In dit onderzoek zijn geval-
len van overheveling van binnenlandse veiligheidstaken naar de krijgsmacht
onder de loep genomen, maar wat kan worden geleerd van gevallen waarbij
uiteindelijk werd besloten een taak niet over te dragen? Zo was er in de jaren
tachtig van de vorige eeuw sprake van om de Koninklijke Marechaussee (meer)
in te schakelen voor persoonsbeveiliging, bewaking van het Koninklijk Huis en
diplomatieke objecten, en in het vreemdelingentoezicht. Waarom heeft zij deze
taken niet gekregen?
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Over enkele hier genoemde delen van de krijgsmacht is betrekkelijk weinig
diepgaande, recente literatuur beschikbaar. 'Korpsgeschiedenissen' zouden hier
veel toevoegen aan de krijgs- en politiewetenschap. Dit geldt vooral voor de
bewakings- en brandweerdiensten van de krijgsmachtdelen, de verschillende
taken van de Koninklijke Marechaussee en de BBE. Over hun onderlinge ver-
houdingen, relaties met de rest van Defensie en hun civiele partners is niet zoveel
bekend. Wat dit laatste betreft valt te denken aan de relaties tussen:
•   de BSB, de BBE en de arrestatieteams van de civiele politie;
•   de Koninklijke Marechaussee en de douane;
•   de Koninklijke Marechaussee en het KLPD;
•    de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, de Algemene Inlichtingen- en

Veiligheidsdienst en de Dienst Nationale Recherche van het KLPD;
•   de militaire en de civiele brandweerdiensten;
•   de Koninklijke Marechaussee en de regionale politiekorpsen.

Dit onderzoek maakte duidelijk dat de binnenlandse veiligheidstaak van de
krijgsmacht onder politici, bestuurders en ambtenaren nauwelijks omstreden is.
Opinieonderzoek ontbreekt echter nagenoeg. Wat vinden de bevolking, maat-
schappelijke instanties en media van het feit dat Defensie dit soort taken heeft?
Hoe hebben hun meningen zich door de jaren heen ontwikkeld? Wat was de
invloed van incidenten, zoals geslaagde BBE-acties of te hard optreden tegen
krakers? Welke binnenlandse veiligheidstaken van de krijgsmacht waren het
meest omstreden? Wat stoort het meest: geweldsgebruik, zichtbaarheid, schaal
van optreden of gebruikte tactieken? Uit dit alles kunnen krijgsmacht, gezags-
dragers en andere besluitvormers allezen hoe in de toekomst het best met de
binnenlandse veiligheidstaken van de krijgsmacht kan worden orngegaan.



Summary

Introduction
Chapter I first describes that one of the crucial roles of the state is to provide its
citizens with security, for which purpose it has a number of organizations. The
armed forces are one of these organizations, protecting the territorial integrity
of the state, but also acting as a 'strategic reserve' to civilian police forces and
civilian emergency relief organizations. After the Second World War the Dutch
government decided to limit the role of the Dutch military in internal security
matters. Most importantly the Koninklijke Marechaussee (military police in The
Netherlands, comparable to the French gendarme force) would no longer have
regular policing tasks on the countryside. The government also decided that the
newly created Rijkspolitie (national civilian police) would provide assistance to
civilian authorities before asking the Marechaussee and that assistance by regular
army units could only be requested if Rijkspolitie and Marechaussee combined
could not maintain public order or other internal security events. Since this cut-
back, however, the role of the armed forces has slowly been expanded, creating
a controversy about military units performing police tasks against citizens and
having these tasks on a structural basis instead of regular civilian police organiza-
tions. Despite this controversy and the close historical relation of the police and
military there has been little research in The Netherlands On this topiC.

The second paragraph states the key question to which this study is dedicated:

Why do the Dutch armedforces pe,form internal security tasks?

This key question was divided into four questions:
•   How can the Dutch armed forces be defined, what tasks do they have and

how are they organized?
•   How can internal security be defined?
•  What internal security tasks do the armed forces have and what are the

characteristics of the contribution of the armed forces to internal security?

•    What explanations can be provided for charging the armed forces with inter-
nal security tasks?
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The third paragraph of the first Chapter describes the boundaries of this study.
It is limited to:
•     the Netherlands (excluding its (former) colonies and operations by the Dutch

military in other countries to support internal security (i.e. the Balkans, Iraq
or Afghanistan);

•   the period after the Second World War;
• traditional forms of security (excluding environmental and economical

security);
•  present day internal security tasks (excluding taSks taken away from the

military since the Second World War);
• normal constitutional circumstances (excluding civil emergency circum-

stances).

The fourth paragraph describes the research methodology This study is descrip-
tive, it aims to describe the (history of the) allocation of internal security tasks.
For more detailed research the six most important and representative cases,
analyzing the number of military personnel, the visibility to the general public
and the level of violence involved in executing these tasks. This study focuses on
decision making at the national level: parliament, government and ministries.
It uses multiple sources to make results more valid: literature, parliamentary
transcripts, archives and interviews with decision makers.

Composition and tasks of the armed forces
The second Chapter contains a description of the composition and tasks of
the present day Dutch armed forces. First 'armed forces' are defined as those

organizations under the authority of the Dutch minister of Defense and his pre-
decessors the ministers of War and of the Navy In separate paragraphs the com-
position and tasks of the Navy, Army, Air Force, Marechaussee (constabulary),
Support Command (CDC) and the central department of the ministry (Centrale
Organisatie) are described.

At the end of the Second Chapter four conclusions are presented:
•    all six major parts of the armed forces contribute to internal security,
•    the execution of the three tasks of the armed forces (war, peacekeeping and

internal security) is highly interwoven. Many of the six major parts of the
armed forces contribute to more than one task;

•   the internal security task is more important to the Royal Marechaussee than
to the other parts of the armed forces,

•   the internal security task of the armed forces is important to the military,
although the precise or relative importance (in terms of the number of mili-
tary involved or contribution to national security) can not be established.

Descriptions Of the various internal security tasks
The third Chapter focuses on the internal security tasks of the armed forces.
First 'internal security' is defined as maintaining public order, law enforcement,
administering justice and emergency assistance. In separate paragraphs mar-
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ginal, important and the most important internal security tasks of the military
are described in detail.
The important internal security tasks include (in ascending order o f importance
to internal security):
•    sharing intelligence;
• guarding military establishments;
•  fire fighting;
• removing explosives;
• special assistance to civilian authorities (anti-terrorist and anti-hostage taking

squads);
•    assistance to civilian authorities by other parts of the military than the Mare-

chaussee.

The most important internal security tasks are:
•    the security of military establishments, the Royal Family and the Dutch Cen-

tral Bank;
•   policing the armed forces;
•    enforcement of laws on foreigners;
•   assistance to civilian authorities by the Marechaussee,
•   policing at civilian airports.

These are all tasks of the Marechaussee and include subtasks of criminal inves-
tigation, VIP-protection, arrest and observation units.

For each of these tasks is described:
•   what it includes;
•   the use of force it requires;
•   the visibility to the public;
•    the aspect of internal security it contributes to;
•   whether it is executed on a permanent or on an ad hoc-basis;
•  whether the organization executing the task also contributes to the other

tasks of the Dutch armed forces,
•   the legal basis;
•  the part of the armed forces executing the task (including the number of

personnel involved);
•    whether (and if so: which) decisions were taken during the research period

to give the task to the military or broaden the task.

Characteristics of the internal security task
In the fifth paragraph of the third Chapter ten conclusions are drawn on the
characteristics of the contribution of the military to internal security:
•   the armed forces perform a wide variety of internal security tasks. They are

not only the strategic reserve of the civilian authorities, but also execute inter-

nal security tasks on a permanent basis. Some tasks are visible to the public,
some are not. Some tasks involve the potential use of force, some do not;
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•   the armed forces contribute to all four aspects of internal security: public
order, law enforcement, administrative tasks and emergency assistance.
Almost all tasks contribute to law enforcement, more than half to public
order. All but one of the tasks of the Marechaussee contribute to all four
aspects of internal security;

•  the contribution of the armed forces to internal security has in general a
permanent character, only three out of 11 tasks are performed on an ad hoc-
basis. The tasks performed by the Royal Marechaussee are all permanent;

•     a large part of the internal security tasks of the armed forces are not connected
to war and peacekeeping tasks of the military. Especially the tasks of the Royal
Marechaussee are not connected to the other two main tasks of the Dutch
armed forces;

•   all internal security tasks of the armed forces are based on laws, mostly on
the Dutch Police Law;

•   the Royal Marechaussee performs most of the internal security tasks of the
armed forces, followed by the Navy and Army;

•    many different parts of the armed forces perform internal security tasks. The
Marechaussee has specialized units for this purpose. The Navy, Army and
Air Force all have guard units, fire brigades, and assistance and explosive
ordnance units;

•   the precise number of military personnel contributing to internal security
remains unknown, mainly because of the dual character of many tasks (inter-
nal and external security), and because o f the varying numbers of personnel
involved in (special) assistance;

•  most of the internal security tasks of the armed forces existed during the
whole period since the Second World War. Only the anti-terrorist squads,
explosive ordnance and policing at civilian airports were really new Only the
contribution o f the Marechaussee in en forcing laws on foreigners was signi fi-
cantly broadened (with the new task of mobile checks on foreigners, while
the number of personnel deployed for its boarder guard task was reduced);

•  in the mid-seventies and the early nineties an exceptionally high number
of decisions were taken to expand the role of the armed forces in internal
security.

Available explanationsfor involving the military
The sixth paragraph of the third Chapter contains summaries of literature on the
subject of why the military are involved in internal security It also lists explana-
tions of various authors for decisions to give specific internal security tasks to
the armed forces. In total twelve explanations were found:
•    the bad state of the civilian alternative to the military organization;
•    the fact that the national government has command over military units, while

it can not command the (local) civilian (police) organization;
•    the different attitude of military personnel;
•    the availability of military units,
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•  precedents or the actual situation of military performing certain (internal
security) tasks;

•    the expertise of military units;
•   the fact that the military has more suitable equipment,
• administrative considerations (relations between public organizations);
•   the political will to maintain the actual size of military units (especially the

Marechaussee as a strategic reserve to the civilian police);
•   the fact that a military unit has both military and civilian tasks.
•    the exceptionality of the situation (crisis in internal security);
•    the attitude of the military leadership towards internal security tasks.

The conclusion is drawn that literature provides no definitive explanation. There
is too little literature on the subject. Available literature includes few thorough
studies.

In the seventh paragraph of the Third Chapter a selection is made of decisions
to allocate an internal security task to the armed forces. From the twelve cases
found in the third Chapter the six most important cases are selected:
•   the creation of the National Reserve of the Army (1948);
•   the decision to charge the military with the removal of conventional (mili-

tary) explosives in civilian areas (1970);
•    the creation of largely military anti-terrorist squads (1972/3),
•  the decision to charge the military with the task of removing improvised

explosive devices all over the Dutch territory (1976);
•    the takeover of policing airports by the Marechaussee (1993);
•  the decision to let the Marechaussee perform mobile checks on foreigners

(1994).

In Chapters IV to VIIl these cases are explored in detail using archives, par-
liamentary transcripts and interviews with decision makers. Interviews were
only held for the Chapters seven, eight and nine, because not enough decision
makers were alive from 'earlier' cases: the National Reserve and explosives (this
case actually started in the early sixties). For each decision making case six ques-
lions were answered:
•   Were coalitions formed to take the decision?
•   How easy or difficult was the decision making process?
•   Were realistic civilian alternatives available?
·  Which of the arguments used by decision makers were the most impor-

tant?
•   Do literature, archives, parliamentary transcripts and interviews provide the

same explanations for the decision?
•    Combining the answers to these questions: what explains the decision to give

an extra internal security task to the military?
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Conclusions
Using the conclusions of the case studies chapters the overall question of this
study was answered: why do the Dutch armed forces perform internal security
tasks? This study leads to the following conclusions.
•  Only in one case significant coalition formation was necessary to take the

decision (policing at civilian airports). On this matter the Ministry of Defense
and the Ministry of Internal Affairs fought a fierce bureaucratic battle against
the Ministry ofJustice. Only in this case parliament played an important role
and there was significant opposition to the government proposal to hand
over the task to the Marechaussee. Nevertheless, in general there was a high
degree of support and consent among decision makers to give the military
extra internal security tasks;

•   The decision making process also points out that there was limited opposi-
tion to involving the armed forces in internal security Only the policing
at airports decision making involved serious obstacles. In the other cases
decision making went smoothly, although the decision making on explosive
ordnance and mobile checks on foreigners took many years,

•   In all five cases there were civilian alternatives, but these were considered at
the time to be less attractive options for various reasons. Civilian organiza-
tions did not want these tasks, lacked suitable equipment and personnel or
were not controlled by the central government. Decision making focused on
providing short term solutions. Nevertheless, none of the tasks given to the
armed forces was later handed back to civilian units. The increased involve-
ment of the military in internal security thus gained a permanent character,
despite the availability of civilian alternatives;

•   The availability of suitable manpower, equipment, knowledge and experi-
ence was the most important argument in the decision making to give the
military extra internal security tasks;

•  The available sources provide the same explanations for the decisions to
give extra internal security tasks to the military, although no interviews were
held for and very limited parliamentary transcripts were available in the case
studies of the National Reserve and explosive ordnance, and there was only
a reasonable quantity of literature on the cases of policing at airports and the
creation of military anti-terrorist squads.

Two dominant explanations for giving these extra internal security tasks to the
military were found: the capacity of military units and the control of the central
government over the military units. This combination made the armed forces
a more attractive option  than  civilian  police. The military were charged  with
new tasks mainly for the quantity of resources they could deliver for internal
security, not because of specific skills or equipment. Although the ministry of
the Interior had the interest of having sufficient military back up for the civilian
police in case of large scale crises, the ministry of Justice gained by involving
military units as anti-terrorism squads and for policing at airports and mobile
checks on foreigners.
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These conclusions have implications for the Dutch police and internal security
system. The military involvement in internal security stems from a lack of capac-
ity of and control by the Central government over civilian security organizations.
It seems reasonable to expect that the armed forces will have significant internal
security tasks as long as civilian police doesn't have quantitatively and qualita-
tively sufficient resources and the Central government has no civilian, executive
police force under its control.
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