
 
 

 

 Informeel overleg reorganisaties KMar
 

In de vergaderingen van het IO REO KMAR van 7 september en 12 oktober 2010 werd 

uitgebreid stil gestaan bij twee grote reorganisaties welke de Koninklijke  Marechaussee 

bezighouden, te weten Schiphol en het Caraibisch Gebied.  
 

Concept Voorlopig Reorganisatieplan District Koninklijke Marechaussee Schiphol 
De meest belangrijke organisatiewijzigingen zijn de volgende: 

• In de districtsstaf is de sectie P&O uit de afdeling Ondersteuning gehaald en als zelfstandige afdeling 

gepositioneerd; hierdoor wordt de positie van P&O Schiphol in overeenstemming gebracht met die 

van de P&O secties binnen de overige districten; 

• De inrichting van de vijf brigades is qua hoofdstructuur in lijn gebracht met het landelijke 

organisatiemodel. Dit betekent dat een brigade bestaat uit een bedrijfsbureau en een afdeling operaties; 

• Bij de brigade Grensbewaking en Politie & Beveiliging is in de sectie Operaties de indeling in 

afdelingen losgelaten. Hierdoor kan het personeel, binnen de kaders die de regelgeving hiervoor stelt, 

gepland en ingezet worden, zodat met behulp van de capaciteitsmanagementtool, pieken en 

dalen in het werkaanbod beter kunnen worden opgevangen; 

• In de brigade Vreemdelingenzaken is in de sectie Operaties naast het al bestaande bureau Claims, 

Identificatie en Asiel een bureau Begeleidingen ingericht ten behoeve van de uitzetting van 

vreemdelingen, en een bureau VRIS (Vreemdelingen in Strafrechtketen), Inbewaringstelling en 

Afhandeling Inadmissables. Met deze aanpassingen kan de KMar zijn rol in de 

keten van het vreemdelingenproces naar behoren vervullen; 

• In de brigade Ondersteuning Operationele Dienst is in het Meld- en Informatiecentrum (MIC) een 

Camera Toezichtruimte (CTR) opgenomen. In de CTR vindt de verwerking en coördinatie van 

(beeld)informatie plaats die gegenereerd wordt door de Gemeenschappelijke Meldkamer Infrastructuur 

(GMI), een netwerk van camera’s op Schiphol. 

 

Concept Voorlopig Reorganisatieplan Brigade Koninklijke Marechaussee Caraïbisch 

Gebied 
De uitbreiding van de Brigade Carib vindt plaats vanwege de hernieuwde taakstelling in het 

Caraïbisch gebied als gevolg van de staatkundige transitie binnen het Koninkrijk per 10 oktober 2010 

en het onlangs genomen besluit om de flexibele pool van de Nederlandse Antillen na 1 januari 2011 

voort te zetten op St. Maarten, Curaçao en eventueel Aruba. In het kader van de vernieuwingen 

worden in artikel 5 van de nieuwe Veiligheidswet BES (Bonaire, St. Eustatius, Saba) aan de KMar 

zelfstandige taken opgedragen op de BES-eilanden. 

In het plan wordt aangegeven wat de formatieve ist- en soll- situatie is. De Brigade Carib zal in het 

kader van deze reorganisatie groeien van 87 vte naar 148 vte. Dit betekent dat er 61 nieuwe functies 

worden gecreëerd. Een deel van deze functies is bestemd voor lokaal personeel op de BES-eilanden. 

Dit personeel treedt per transitiedatum als rijksambtenaar BES in dienst bij het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wordt vervolgens te werk gesteld bij de KMar. 

 

Tenslotte 
Duidelijk moge zijn dat bij bovengenoemde reorganisaties (in het bijzonder bij laatstgenoemde) 

algemene personele consequenties een grote rol spelen, waarbij nauwlettend zal worden gevolgd of de 

rechtspositie van het betrokken personeel voldoende tot zijn recht komt.   
 

 

 

  Medezeggenschap     

Door Peter van Sprang 


