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Hoofdstuk 1. Inleiding
1.1
Aanleiding tot dit rapport
In 1998 werd de val van "Srebrenica" en de rol van de Nederlandse lcrijgsmacht daarbij
wederom actueel. Televisie en kranten besteedden volop aandacht aan zaken zoals de
fotorolletjes, de managementrapportage, het YPR-incident, het mogelijk wangedrag van
Nederlan.dse militairen en de debriefing van militairen die in Srebrenica hadden gediend na de
val van de enclave. Bij een groot aantal van deze onderwerpen werd ook de Koninldijke
marechaussee betroldcen. Bij de meeste van die onderwerpen ging het om (mogelijk) strafbare
feiten dan wel om strafrechtelijke onderzoeken. Bij het debriefingsonderzoek werden naast
anderen ook ambtenaren van de Koninldijke marechaussee ingeschakeld, alhoewel het
uitdruldcelijk Met een strafrechtelijk onderzoek betrof.
De in 1998 nieuw aangetreden Minister van Defensie, De Grave, heeft naar aanleiding van
deze ontwildcelingen op 13 augustus 1998 de heer Van Kemenade verzocht om na te gaan of
"er aanwijzingen zijn waaruit zou blijken dat door personen van het ministerie van Defensie
en/of de defensie-organisatie feiten of mededelingen in verband met de gang van zaken rond
de val van Srebrenica zijn achtergehouden of onzorgvuldig zijn behandeld dan wel het proces
van waarheidsvinding daaromtrent op enigerlei wijze is belemmerd of beperIct". Ook het
verloren gaan van het Angola-dagboek maakte deel uit van de onderzoeksopdracht.
De heer Van Kemenade heeft op 28 september 1998 zijn rapport uitgebracht, getiteld
" Omtrent Srebrenica", met als ondertitel "rapport over de verzameling en verwerldng van
informatie door de defensie-organisatie over gebeurtenissen rond de val van de enclave
Srebrenica" . Daarin beschrijft hij de gang van zaken in hoofdlijnen, vat hij de bevindingen
samen en doet een aantal aanbevelingen.
De beer Van Kemenade heeft in zijn rapport het volgende geconcludeerd over de Koninklijke
marechaussee en het openbaar ministerie (punten 5 en 6):
De positie van de Koninklijke marechaussee als onderdeel van de defensie-organisatie enerzijds en als
eigenstandige opsporingsorganisatie anderzijds heeft onmiskenbaar voorcielen. Gebleken is echter dat deze positie
- zeker ook op de werkvloer - tot verwarring en onduidelijkheid kan leiden. Het lijkt dan ook wenselijk dat men
zich nader bezint op de specifieke verantwoordelijkheid van de Koninklijke marechaussee als organisatie met
opsporingsbevoegdheid en de consequenties daarvan voor de relatie met het openbaar ministerie enerzijds en de
relatie met de Icrijgsmachtonderdelen,.de MID, de Centrale Organisatie en de politieke leiding anderzijds. In dat
kader zou ook de vraag aan de orde moeten komen in hoeverre en op welke wijze de minister moet worden
geinformeerd over mogelijk binnen het militair apparaat gepleegde strafbare feiten en over de wijze waarop deze
door het openbaar ministerie worden afgehandeld. In verband met laatstgenoemde vraag zou moeten worden
overwogen in hoeverre de Aanwijzing van de Secretaris-generaal d.d. 27 januari 1992 betreffende de
informatieverstrekking inzake strafbare feiten (nr. CST92/0117 92001833), aanpassing behoeft.
Het openbaar ministerie heeft een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de opsporing en vervolging van
strafbare feiten van militairen. De indruk bestaat dat de waarborging van de uitoefening van die eigen
verantwoordelijkheid in de pralctijk specifieke aandacht behoeft. Een nadere bezinning daarop lijkt wenselijk,
mede in het licht van de uitgangspunten van het aanhangige wetsvoorstel reorganisatie openbaar ministerie
(kamerstuklcen 11 1996-1997, 25392, nrs. 1-3) met betreldcing tot de interne verhoudingen binnen het openbaar
ministerie.
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Naar aanleiding van het rapport "Omtrent Srebrenica" heeft 'de minister van Defensie zijn
standpunt uiteengezet. In twee brieven aan de Tweede Kamer gaat hij in op de te nemen
maatregelen: het veranderingsproces Defensie. Een van de ondenverpen betreft de
Koninlclijke marechaussee. De minister schrijft daarover, mede namens de minister van
Justitie :
"De her Van Kemenade heeft ook gewezen op de rol van de Koninklijke marechaussee. Hij beveelt nadere
bezinning aan op "de specifieke verantwoordelijkheid van de Koninklijke marechaussee als organisatie met
opsporingsbevoegdheid en de consequenties daarvan voor de relatie met het openbaar ministerie enerzijds en de
relatie met de krijgsmachtonderdelen, de MID, de Centrale organisatie en de politieke leiding anderzijds". Hieraan
wordt gevolg gegeven. Het functioneren van opsporingsfunctionarissen van de Koninklijke marechaussee binnen
de krijgsmacht zal onder leiding van het ministerie van Justine worden getvalueerd. Hierbij zal niet alleen worden
ingegaan op de afwikkeling van de val van Srebrenica, maar ook op ervaringen uit het verleden tijdens operaties in
onder meer Angola, Cambodja en Haiti.
De aanbeveling dat het openbaar ministerie zijn verantwoordelijkheid voor de opsporing ten opzichte van de
Marechaussee in de praktijk beter waarborgt, wordt ook overgenomen. Uitvoering van deze aanbeveling zal hand
in hand gaan met de aanbeveling over de positie van de Marechaussee binnen de Defensie-organisatie."
"In de brief van 28 september jl. hebben de minister van Justine en ik al aangekondigd dat het functioneren van
opsporingsfunctionarissen van de Koninklijke marechaussee binnen de krijgsmacht zal worden geevalueerd onder
leiding van het ministerie van Justitie. In dit verband zal de Marechaussee-vereniging worden geconsulteerd. De
evaluatie zal niet alleen ingaan op de nasleep van de val van Srebrenica, maar ook op ervaringen opgedaan tijdens
operaties in onder meer Angola, Cambodja en Haiti. Op korte termijn wordt door Defensie met het openbaar
ministerie overlegd over vaste, afzonderlijke procedures voor de omgang met (aanwijzingen voor) strafbare
feiten."

Met het voorliggende rapport wordt deze opdracht uitgevoerd.
Organisatie van het onderzoek
1.2
Het evaluatieonderzoek is uitgevoerd door een projectorganisatie bestaande uit een
multidisciplinaire stuurgroep en projectgroep onder voorzitterschap en secretariaat van het
ministerie van Justitie. In het project participeerden vertegenwoordigers van de zijde van
Justitie, zowel vanuit het kemdepartement als vanuit het openbaar ministerie, en van
Defensie, zowel vanuit het kemdepartement als vanuit de Staf KoninIclijke marechaussee en
de Koninldijke Landmacht. Het evaluatieonderzoek is uitgevoerd door een projectorganisatie
bestaande uit een multidisciplinaire stuurgroep en projectgroep onder voorzitterschap en
secretariaat van het rninisterie van Justitie. In het project participeerden vertegenwoordigers
van de zijde van Justitie, zowel vanuit het kemdepartement als vanuit het openbaar rninisterie,
en van Defensie, zowel vanuit het kemdepartement als vanuit de Staf Koninldijke
marechaussee en de Koninklijke Landmacht. Bijlage I bevat de volledige samenstelling van
de projectorganisatie.
.Gelet op het belang van een gedegen wetenschappelijk veraritwoorde evaluatie is voor de kern
van het onderzoek gebruik gemaalct van de diensten van het WODC.
13
Onderzoelcsopdracht
De projectgroep heeft haar werkzaamheden aangevangen met het opstellen van een plan van
aanpak. Daarin is de onderzoeksopdracht vastgesteld. Deze luidde als volgt:
I Brieven van 28 september 1998 en van 5 oktober 1998, gericht aan de voorzitter van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal.
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Evalueer:
- de opsporingsfunctie en de praktijk daarvan bij de Koninklijke marechaussee in
nationaal en internationaal verband,
- de wijze waarop de gezagsrelatie met het openbaar ministerie in het algemeen en in
het bijzonder in individuele zaken gestalte krijg,t en
- de communicatie door de Koninklijke marechaussee en door het openbaar
ministerie over de opsporing met de beheerder van de Koninklijke marechaussee en
de krijgsmachtdelen.
Formuleer aanbevelingen.
Hierbij zijn een aantal overwegingen betrokken.
1. In de eerste plaats is vastgesteld dat, hoewel de brief van 5 oktober 1998 spreelct van
opsporingsfunctionarissen, het in dit onderzoek niet kan gaan om het optreden van
individuele personen van de Koninklijke marechaussee. Net onderwerp dient het optreden van
de Koninldijke marechaussee als opsporingsorganisatie ten behoeve van de lcrijgsmacht te
zijn. Net gaat immers om de consequenties voor de relatie van het Wapen met het openbaar
ministerie enerzijds en de relatie met de krijgsmachtdelen, de Militaire Inlichtingendienst, de
centrale organisatie van Defensie (CO) en de politieke leiding anderzijds. De opdracht spreelct
daarom van een evaluatie van de opsporingsfunctie en van de opsporingspraktijk bij de
Koninldijke marechaussee.
2. Een tweede overweging was dat uit de meergenoemde brieven de indruk kon ontstaan dat
het bij de evaluatie alleen zal gaan om de opsporing bij crisisbeheersingsoperaties in het
buitenland. De aanleiding is immers het onderzoek van de heer Van Kemenade naar
"Srebrenica"; verder wordt in de brieven expliciet gesteld dat aandacht wordt besteed aan
ervaringen die zijn opgedaan bij bepaalde operaties (Srebrenica, Haiti, en Cambodja). Het
moge duidelijk zijn dat lcnelpunten zich juist kunnen manifesteren in bijzondere
omstandigheden, zoals bij crisisbeheersingssoperaties, en daarom heeft het onderzoek zich
daar ook met name op gericht. Vastgesteld moet worden dat de evaluatie de opsporingsfunctie
van de Koninldijke marechaussee in het algemeen (en dus ook in Nederland) betreft.
3. Tenslotte is in de brieven van 28 september 1998 en 5 oktober 1998 ook de aanbeveling
van de heer Van Kemenade overgenomen, dat het openbaar tninisterie zijn
verantwoordelijkheid voor de opsporing ten opzichte van de Marechaussee in de praktijk
beter waarborgt. De uitvoering daarvan moet "hand in hand" gaan met de aanbeveling
over de positie van de Koninldijke marechaussee in de Defensie-organisatie. Weliswaar
zijn de opsporingsfunctie van de Koninldijke marechaussee en de
gezagsverantwoordelijkheid voor deze opsporing van het openbaar ministerie twee te
onderscheiden onderwerpen; beide onderwerpen kunnen echter alleen effectief worden
onderzocht als het opsporingstraject als den geheel wordt beschouwd, waarbij de
opsporingsfmictie, de feitelijke uitvoering van opsporingshandelingen en de
gezagsverantwoordelijkheid van het openbaar ministerie in onderling verband worden
bezien. De onderzoeksopdracht is derhalve zodanig geforrnuleerd dat het
evaluatieonderzoek zowel betreldcing heeft op de opsporingsfunctie van de Koninldijke
marechaussee, de procedures en de feitelijke uitvoering daarvan, als op de
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gezagsverantwoordelijkheid daarbij van openbaar ministerie in het algemeen en in
individuele zaken.
Aanpak van het onderzoek / indeling van dit rapport
1.4
Voor het opstellen van de rapportage heeft de projectgroep een inventarisatie en analyse
gemaalct van de wet en regelgeving, inclusief de inteme richtlijnen, betreffende de
opsporingsfunctie van de Koninklijke marechaussee. Hierbij is conform de opdracht
nadruldtelijk de relatie tussen de Koninldijke marechaussee en het openbaar ministerie
betroldcen. Lopende het onderzoek is vanuit de projectgroep met vertegenwoordigers van
belangenverenigingen van defensiepersoneel gesproken.
In hoofdstuk 2 zijn de feitelijke bevindingen van de projectgroep opgenomen. De
projectgroep heeft getracht om een feitelijk beeld te geven van de Koninldijke marechaussee
als opsporingsorganisatie voor de Itrijgsmacht, van de organisatie van het gezag over de
opsporing, van de wijze waarop de sturing door het openbaar ministerie is geregeld,
van de toepasselijke regels en procedures (waaronder de procedures voor de
informatievoorziening), en van uitzendingen naar het buitenland.
Het WODC heeft voor haar onderzoek 45 personen geselecteerd, die als
sleutelfunctionarissen zijn geinterviewd over bun pralctijkervaringen, opgedaan met de
opsporingsfunctie van de Konitiltlijke marechaussee zowel tij dens haar taakuitvoering in
Nederland als tijdens vredesmissies. Het gaat daarbij om vragen over bekendheid met de
geldende regels en procedures en de uitwerking daarvan in de dagelijItse praktijk. In het
bijzonder richtte het onderzoek zich op de communicatie over opsporingsonderzoeken door
de Koninldijke marechaussee, op mogelijk gesignaleerde bemoeienis door commandanten
met de opsporing, en op de relatie met het openbaar ministerie. In paragraaf 3.1 gaat het
WODC nader in op de door haar gevolgde werkwijze.
Het rapport van het onderzoek van het WODC, dat inhoudelijk voor rekening van het WODC
komt, is opgesteld om een beeld uit de pralctijk te lcrijgen met betreldting tot de hiervoor
genoemde punten. Dit rapport maakt inzichtelijk hoe de opsporingstaak van de Koninldijke
marechaussee voor de lcrijgsmacht wordt ervaren door een aantal direct betrolckenen. Het
WODC is er in geslaagd om deze subjectieve meningen, standpunten en indrulcken te
condenseren; ook worden verschillende zienswijzen naast elkaar gezet, zodat een zo breed en
in een aantal gevallen een zo geobjectiveerd mogelijk beeld wordt verlcregen van de pralctijk.
Het rapport biedt daarom een goede basis voor een nadere bezinning zoals aanbevolen in het
rapport-Van Kemenade. Het is ook om die reden dat het rapport integraal is opgenomen als
hoofdstuk 3.
In het rapport worden door de respondenten uitspraken gedaan die soms voorbij gaan aan de
doelstelling van de evaluatie of, in een enIcel geval, volledig tegenstrijdig zijn met ellcaar. Het
zal duidelijk zijn dat daarom niet alle gedane uitspraken door de stuurgroep kunnen worden
onderschreven. Het zijn vooral die bevindingen uit het onderzoek die breed worden gedragen
en/of een duidelijke aanleiding vormen die geleid hebben tot de in dit hoofdstulc 4
geformuleerde aanbevelingen.
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Dit geldt eveneens voor de opmerkingen en adviezen die vaii de zijde van de vakbonden zijn
gemaakt, onder andere in de aan de Stuurgroep toegezonden rapporten van de MARVER en
de ACOM. Slechts die onderwerpen komen nog terug in hoofdstuk 4 voor zover de
Stuurgroep van oordeel is dat er op die punten aanleiding is tot het doen van aanbevelingen:
dit geldt ook voor de punten uit hoofstulc 2.
De stuurgroep heeft, nadat het WODC-rapport gereed was, zich gebogen over de resultaten
van dat onderzoek. Daarbij is een aantal deelonderwerpen uitgediept aan de hand van het
WODC-rapport en de eigen visie op de van toepassing zijnde regels en procedures. Deze
nadere analyse heeft geleid tot een aantal conclusies een aanbevelingen, die aan het eind van
het rapport in hoofdstuk 4 zijn opgenomen.
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Hoofdstuk 2.

2.1. Opsporingsfunctie Koninklijke marechaussee
Algemeen
2.1.1
De Koninklijke marechaussee laat zich goed typeren als een politie-organisatie met een
militaire status. Zij maakt deel uit van het politiebestel in Nederland, en het instrumentarium
waarvan zij zich bedient is gelijk aan dat van de politie. Marechaussees hebben in de
uitvoering van hun politietaken dezelfde opsporingsbevoegdheid als politie-ambtenaren.
De Koninldijke marechaussee maakt deel uit van het ministerie van Defensie, waarbinnen zij
een zelfstandig krijgsmachtdeel is.
De minister van Defensie is, volgens de systematiek van de Politiewet, de beheerder.
2.1.2 Taken van de Koninklijke marechaussee
De Politiewet geeft in art. 6 een opsomming van de politietaken:
Aan de Koninklijke marechaussee zijn, onverminderd het bepaalde bij of Icrachtens andere wetten, de volgende
politietaken opgedragen:
a. het waken voor de veiligheid van de leden van het Koninklijk Huis, in sarnenwerking met andere daartoe
aangewezen organen;
b. de uitvoering van de politietaak ten behoeve van Nederlandse en andere strijdkrachten, alsmede internationale
militaire hoofdkwartieren, en ten aanzien van tot die strijdkrachten en hoofdlcwartieren . behorende personen;
c. de uitvoering van de politietaak op de luchthaven Schiphol en op de andere door Onze Ministers van Justitie,
van Binnenlandse Zaken en van Defensie aangewezen luchtvaartterreinen;
d. de verlening van bijstand alsmede de samenwerking met de politie krachtens deze wet, daaronder begrepen de
assistentieverlening aan de politie bij de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit;
e. de uitvoering van de politietaak op plaatsen onder beheer van Onze Minister van Defensie, op verboden
plaatsen die Icrachtens de Wet bescherming staatsgeheimen (Sib. 1951, 92) ten behoeve van de landsverdediging
zijn aangewezen, alsmede op het terrein van de ambtswoning van Onze Minister-President;
f. de uitvoering van de bij of krachtens de Vreemdelingenwet (Sib. 1965, 40) opgedragen taken, waaronder
begrepen de bediening van de daartoe door Onze Minister van Justitie aangewezen doorlaatposten en het, voor
zover in dat verband noodzakelijk; uitvoeren van de politietaak op en nabij deze doorlaatposten, alsmede het
verlenen van medewerking bij de aanhouding of voorgeleiding van een verdachte of veroordeelde;
g. het in opdracht van Onze Minister van Justitie en van Defensie ten behoeve van De Nederlandsche Bank N.V.
verrichten van beveiligingswericzaarnheden.

Behalve voor deze wettelijke politietaken wordt de Koninklijke marechaussee ook ingezet
voor gespecialiseerde taken in het buitenland. Hierbij moet worden gedacht aan politiewaarnemers in crisisgebieden (zoals voorheen in Namibie, Haiti en Angola en thans in
..Kosovo en Bosnie-Herzegovina), waarbij ondersteuning wordt geleverd aan de opbouw van
democratische politie-structuren in een land.
De Koninklijke marechaussee voert traditioneel zowel militaire- als civiele politietaken uit.
De laatste jaren is zij met name gegroeid in het civiele taakveld: de overname van de politieen veiligheidstaken op burgerluchtvaartterreinen, de bestrijding van de grensoverschrijdende
criminaliteit, en het mobiel toezicht op vreemdelingen zijn daarvan voorbeelden.
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Dit hoofdstuk is gelet op het onderwerp van dit rapport vooftlamelijk georienteerd op de
opsporingsfunctie van de Koninklijke marechaussee, optredend in de uitoefening van de
politietaak ten behoeve van de lcrijgsmacht.
2.1.3
Organisatie
De Bevelhebber der Marechaussee staat aan het hoofd van de organisatie, die thans ruim 5400
mannen en vrouwen telt 2. De KoninIclijke marechaussee is organisatorisch onderverdeeld in
vijf districten, negen regio's en dertig brigades. De regionale indeling sluit aan op de
organisatorische structuur van het openbaar ministerie. Het overleg tussen de K.Mar en het
openbaar ministerie op zaalcsniveau is derhalve regionaal van opzet.
De militaire politiedienst wordt uitgevoerd met in totaal een kleine 1000 functies. De
uitvoering van de politiezorg is veranderd door de opschorting van de opkomstplicht voor
dienstplichtigen in 1996, en door het veelvuldig opereren van militairen in het buitenland.
Een van de onderwerpen die centraal staan, is de voorkoming en bestrijding van het gebruik
van en handel in verdovende middelen in de lcrijgsmacht. Daarnaast wordt relatief veel
aandacht besteed aan vermissing van militaire wapens en aan diefstal, fraude en illegale
handel, alsmede aan milieucriminaliteit.
Brigades voeren zelfstandig (recherche-) onderweken uit wanneer het lcleinschalige, kort
lopende en minder gecompliceerde zaken betreft. Daamaast zijn er binnen de districten
justitiele diensten gevormd, die in teamverband onderzoeken verrichten naar grote zaken en
georganiseerde criminaliteit en die vervolgonderzoeken doen. Deze justitiele diensten bestaan
in totaal (marechaussee-breed, met uitzondering van de li) van het district Luchtvaart) uit
vijftien basisteams. Een derde van deze basisteams is primair beschikbaar voor onderzoeken
die voortkomen uit de militaire politietaak.
De Koninklijke marechaussee beschilct over een Criminele Inlichtingendienst, waarvan -gelet
op de regionale structuur van de organisatie- bij elk district een CID-element is
ondergebracht. De taak van deze CID verschilt niet van de taak van CID van de regiopolitie
(zie de CID-regeling 1995): het systematisch en gericht inwinnen van gegevens over emstige
criminaliteit en de (potentiele) daders daarvan.
De Koninklijke rnarechaussee verrichtte in 1998 44 vervolgonderzoeken, waarvan een aantal
zeer langdurig en in samenwerking met de regiopolitie. Van deze 44 kwamen er 20 voort tilt
de militaire politiedienst (waarvan 2 zeer langdurig en gecompliceerd). Het betrof onder meer
diefstal, productie, fraude en handel in illegale CD's, en handel in verdovende rniddelen. De
overige vervolgonderzoeken hadden betreldcing op strafbare feiten gerelateerd aan de
Vreemdelingenwet, zoals mensensmoldcel en de vervalsing van reisdocumenten.
Verder zijn er een aantal organieke detachementen en onderdelen die niet onder een district
vallen. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan de Centrale Justitiele Dienst. Deze CJI3
speelt een rol bij de centrale registratie, beheer en exploitatie van recherchegegevens.
Daarnaast geeft de CJD strategische ondersteuning aan de justitiele diensten van de districten.

Volgens de ontwerp-begroting voor het ministerie van Defensie voor 2000 betreft het 5214 militairen en 254
burgers.
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In de afgelopen jaren heeft de Koninklijke marechaussee deie taken ook in het buitenland
verricht. Behalve bij oefeningen (bijvoorbeeld in Duitsland, in Polen, Denemarken, Spanje
etc.) zijn thans detachementen met Nederlandse militairen uitgezonden naar Kosovo, BosnieHerzegovina, in Italie / Villafranca, en naar Cyprus.
Als norm voor de uitzending van KMAR-personeel voor politiele en justitiele taken in het
inzetgebied geldt:
• tot 400 militaire justitiabelen: een minimum aantal van 4 opsporingsambtenaren (incl. 2
hulpofficieren van justitie)
• boven 400 militaire justitiabelen: per 100 militaire justitiabelen 1 opsporingsambtenaar
(incl. minimaal 2 hulpofficieren van justitie).
• bij uitzending van zeer kleine eenheden worden opsporingsambtenaren van de KMar
incidenteel ingevlogen.
2.1.4
Inbedding in de Defensie-organisatie
De Koninldijke marechaussee mag zich sinds 1998 een zelfstandig lcrijgsmachtdeel noemen.
De Koninklijke marechaussee neemt als kleinste krijgsmachtdeel een bijzondere positie in
binnen het ministerie van Defensie, omdat zij voor een belangrijk deel civiele taken verricht.
De opsporingstaak verricht de KMar onder het gezag van het openbaar ministerie. De
secretaris-generaal van het ministerie van Defensie is voorzitter van de Adviesraad
Koninidijke marechaussee, een orgaan waarin op hoog ambtelijk niveau beleidsmatig wordt
afgestemd tussen beheerder en gezag (ministeries van Defensie, van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en van Justitie) over de civiele taken van het Wapen.
De Politiewet 1993 maakt onderscheid tussen beheer en gezag over de politie. Met beheer
wordt gedoeld op "de zorg voor de organisatie en instandhouding van het politieapparaat en
de bevoegdheid tot het geven van aanwijzingen opdat het politiekorps zo doeltreffend
mogelijk functioneert". Dus: zaken als de administratieve en interne organisatie, het
personeelsbeleid, materieel, middelen, informatievoorziening, automatisering, verbinding en
financien. De Politiewet deelt het beheerderschap over een regiokorps toe aan een van de
burgemeesters uit de politieregio. Het beheer over de Koninklijke marechaussee ligt bij de
minister van Defensie. (Hier kan een parallel worden getroldcen met het Korps Landelijke
Politiediensten, dat eveneens een minister als beheerder kent).
2.1.5 Koninklijke marechaussee en de regiokorpsen en het Korps Landelijke
Politiediensten
Bij de opsporing van strafbare feiten werken ambtenaren van de Koninldijke marechaussee,
regionale politiekorpsen en het Korps landelijke politiediensten onder een en hetzelfde gezag
,van het openbaar ministerie. De opsporingsambtenaren van de Koninldijke marechaussee
hebben volledige opsporingsbevoegdheid op grond van artikel 141 van het Wetboek van
Strafvordering.
De Politiewet 1993 maakt het mogelijk dat de Koninklijke marechaussee wordt ingeschalceld
voor politietaken in bijstand aan de politie (zie artikel 6 lid 1 sub d en hoofdstuk IX van de
Politiewet 1993). Daarnaast werken de Koninklijke marechaussee en de politie samen (zie de
artikelen 6 en 48 van de Politiewet).
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2.2. Het openbaar ministerie, het gezag over de opsporing
2.2.1. Algemeen
Het gezag over de opsporing van strafbare feiten berust exclusief bij het openbaar ministerie.
De politieke verantwoordelijIcheid berust bij de minister van Justitie. De minister van
Defensie en andere autoriteiten binnen Defensie lcunnen rechtens geen invloed op de
opsporing uitoefenen. De verhouding tussen het openbaar ministerie en de Koninldijke
marechaussee is gelijk te stellen met de verhouding tussen het openbaar ministerie (in de
hoedanigheid van bevoegd gezag) en de politie.
2.2.2. Het openbaar ministerie
De militaire strafrechtspraak is voor een belangrijk deel geconcentaterd in Arnhem. Het
arrondissementsparket te Arnhem, in het bijzonder de Militaire sectie van het team bijzondere
wetten, is belast met de opsporing en vervolging van nagenoeg alle naar Nederlands recht
strafbare feiten die door Nederlandse militairen binnen of buiten Nederland worden gepleegd.
In deze gevallen vindt de gezagsmatige aansturing van de Algemene Politiedienst van de
Koninklijke marechaussee plaats door het militaire team van het parket te Anthem.
In relatie tot een rnilitaire verdachte is in de volgende gevallen een regulier parket van het OM
belast met de opsporing en vervolging:
1. de situatie dat een militaire strafzaak met een civiele strafrechtzaak wordt gevoegd,
2. strafbare feiten op grond van de Wet Economische Delicten 3.
In relatie tot de bevoegdheid van het OM bij het gerecht te Arnhem ten aanzien van militaire
strafzaken gelden de volgende uitzonderingssituaties:
a. Het openbaar ministerie bij het gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen en bij
het gerecht in eerste aardeg van Aruba zijn belast met de opsporing en vervolging van
strafbare feiten van Nederlandse militairen begaan in het bevelsgebied van Commandant
Zeemacht Caraibisch Gebied.
b. De opsporing en vervolging van strafbare feiten begaan door niet militaire justitiabelen op
terreinen onder beheer van de Minister van Defensie geschiedt door het regulier bevoegde
parket van het OM.
In zowel de uitzonderingssituaties ten aanzien van de militaire verdachte als ten aanzien van
de bevoegdheid van het OM wordt de opsporing door de KMAR gezagsmatig door een ander
parket aangestuurd dan het parket te Anthem.
2.23. Het voor 1991 geldende systeem
De hier beschreven situatie, waarbij het openbaar ministerie het exclusieve gezag over de
opsporing door de Koninldijke marechaussee is, komt overeen met het gezag over de
opsporing door de politie. Dit is niet altijd het geval geweest. Tot 1991, toen het nieuwe
militaire straf- en tuchtrecht van kracht werd, was er nog sprake van een organisatie waarbij
Op gond van een wetswijziging zal de competentie voor dit soort zaken komen te liggen bij de militaire lamer
van de rechtbank te Amhem.
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vanuit de Defensie-organisatie invloed kon worden uitgeoef6nd op de opsporing. In de oude
systematiek was de centrale figuur bij de opsporing van strafbare feiten de commanderend
officier (meesta1 de commandant van een oorlogsschip, de commandant van een brigade of de
commandant van een vliegbasis). Alle processen-verbaal die werden opgemaakt door
opsporingsambtenaren werden gezonden aan de commanderend officier. Deze was veelal
degene die de Koninldijke marechaussee de opdracht gaf om een onderzoek in te stellen. De
beslissing om een militair die werd verdacht van een strafbaar feit te verwijzen naar de
militaire rechter werd genomen door de verwijzingsautoriteit. Deze verwijzingsautoriteit,
geheten de commanderend generaal of de vlootvoogd, stond onder gezag van de minister van
Defensie. De commanderend generaal moest voordat hij zijn beslissing tot verwijzing nam
eert advies inwinnen bij de openbare aanIdager, die onder gezag van de minister van Justitie
stond.

•

2.2.4. Opsporing / afhandeling strafbare feiten
Het Nederlands strafrecht, waaronder het Wetboek van Militair Strafrecht , is van toepassing
op de Nederlandse militair, waar ter wereld deze zich ook bevindt. Koninldijke marechausseeambtenaren stellen in hun hoedanigheid van opsporingsambtenaar ambtsedige processenverbaal op en zenden deze stuldcen via de bz -igadecommandant van het Wapen aan de officier
van justitie. Deze ambtenaren verrichten hun taken op het gebied van de opsporing van
strafbare feiten in ondergeschilctheid aan het bevoegde gezag van de betroklcen officier van
justitie die hen daartoe de nodige bevelen en aanwijzingen kan geven (art. 148 Sv.). Een en
ander laat de verantwoordelijkheid van de Bevelhebber der Marechaussee voor de organisatie
en kwaliteit van zijn korps en de uitvoering van de operationele processen onverlet.
Algemeen uitgangspune is dat het commune strafvorderingsbeleid wordt gevolgd; hierop kan
inbreuk worden gemaakt indien specifieke militaire regelgeving of -belangen dat gebieden.
In geval van commune strafbare feiten gepleegd buiten de militaire sfeer vindt opsporing en
vervolging plaats op gelijk wijze als wanneer deze gepleegd zijn door een burger.
Commune strafbare feiten gepleegd binnen de militaire sfeer worden in beginsel op dezelfde
wijze afgewikkeld. Op deze regel zijn echter een drietal uitzonderingen:

.

1. gedragingen die zowel in het strafrecht als in het tuschtrecht strafbaar zijn gesteld, maar die
alleen als strafbaar feit worden gekwalificeerd indien door de gedraging schade te duchten is
of is ontstaan voor operationele gereedheid/waalczaarnheid of veiligheid/gemeen gevaar voor
personen of goederen. Indien dergelijke schade niet te duchten of ontstaan is, is geen sprake
van een strafbaar feit maar kan wel sprake zijn van een tuchtvergrijp. De onderzoelcsverantwoordelijke hulpofficier van justitie toetst de aangifte. Indien hij vindt dat onvoldoende
bewijs aanwezig is voor een strafbaar feit, consulteert hij direct (in verband met de
tuchtrechtelijk verjaringstermijn van 21 dagen) de officier van justitie over de vraag of verder

Aanwijzingen OM Arnhem van 28 mei 1998 (Ah3304 20556/98) ten.behoeve van de opsporing en
beoordeling van militaire en commune misdrijven met militair aspect, alsmede aanwijzingen ten behoeve van
overtredingen.
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onderzoek in de zaak moet plaatsvinden of dat de zaalc in hafthen gesteld kan worden van de
verantwoordelijk commandant ten behoeve van een tuchtrechtelijke afdoening.
2. gedragingen die een strafbaar feit van lichte aard opleveren - dat wil zeggen dat zij slechts
een (zeer) geringe inbreuk hebben gemaalct op de (militaire) rechtsorde - genoemd in artikel
79 Wet militair tuchtrecht (lichte vormen van belediging, eenvoudige mishandeling, diefstal,
verduistering en zaaksbeschadiging) en waarvoor niet binnen 7 dagen proces-verbaal wordt
opgemaalct, ktumen tuchtrechtelijk worden afgedaan door de commandant.
De beslissing wordt genomen door een hulpofficier van justitie die niet direct aan de
opsporing van het desbetreffende strafbare feit heeft deelgenomen en die niet de aangifte heeft
opgenomen. Bij twijfel overlegt de hulpofficier van justitie met de °Meier van justitie te
Anthem. De beslissing dat geen verdere onderzoekshandelingen worden verricht en dat de
aangifte te samen met eventuele overige stukken wordt gezonden aan de tot straffen bevoegde
commandant onder de schriftelijke mededeling dat deze van zijn bevoegdheid tot
tuchtrechtelijke afdoening gebruik kan maken, wordt alleen genomen indien:
- alleen door de tot straffen bevoegde commandant aangifte is gedaan;
- de vermoedelijke (militaire) dader(s) bekend is (zijn);
- er tevens spraice is van schending van een gedragsregel omsclueven in de Wet militair
tuchtrecht.
Indien niet alleen aangifte wordt gedaan door de tot straffen bevoegde commandant maar ook
door het slachtoffer/de benadeelde, wordt altijd volledig proces-verbaal opgemaalct en wordt
dit gezonden aan de officier van justitie te Arnhem. Dit gebeurt ook indien alsnog aangifte
wordt gedaan door het slachtoffer/de benadeelde. De tot straffen bevoegde commandant
wordt hiervan onmiddellijk in kennis gesteld, om een tuchtrechtelijke afdoening - indien deze
nog niet heeft plaatsgevonden - te voorkomen. Overigens dient bijzondere aandacht besteed te
worden aan gevallen waarin het de opsporingsambtenaar of de hulpofficier van justitie
mericwaardig voorkomt dat alleen door de tot straffen bevoegde commandant aangifte is
gedaan, met name in geval van geweldsdelicten. Dit kan namelijk wijze op een vorm van
groepsterreur die slachtoffers verhindert aangifte te doen.
Indien de verdachte ontkent en overigens voldoende bewijs voorhanden is, wordt niet de weg
van de tuchtrechtelijke afdoening gevolgd maar wordt strafvervolging ingesteld. Ook indien
door de hulpofficier van justitie de beslissing wordt genomen dat geen sprake is van een
strafbaar feit, zendt deze het proces-verbaal van aangifte en eventuele overige processenverbaal van ondemomen ambtshandeling aan de officier van justitie. De commandant zendt
na afloop van het tuchtproces aan de officier van justitie de relevante stuldcen die betreldcing
hebben op de tuchtrechtelijke afdoening. De officier van justitie toetst de afdoening en beslist,
indien aan de criteria voldaan is, tot sepot met als sepotgrond "andere dan strafrechtelijke
afdoening prevaleert" (sepotgrond 20).
De tuchtrechtelijke afdoening door de commandant laat het formele recht tot strafvordering
onverlet. Indien alsnog tot strafvervolging wordt overgegaan, wordt rekening gehouden met
het feit dat ook een tuchtrechtelijke afdoening heeft plaatsgevonden.
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3. Ingevolge artikel 59 Wetboek van militair strafrecht kunrten de.op grond van artikel 59 Wet
militaire strafrechtspraak aangewezen bevelvoerende militairen buiten het Koninkrijk of
binnen de territoriale zee, onder omstandigheden en in bij algemene maatregel van
Rijksbestuur vastgestelde gevallen, de bevoegdheid van de officier van justitie om de
verdachte een transactie aan te bieden, uitoefenen. Dit geschiedt onder bepaalde voorwaarden
die vooraf zijn gesteld door de Hoofdofficier van Justitie bij het gerechtshof te Arnhem
Alle rnilitaire misdrijven (feiten als omschreven in het wetboek van Militair Strafrecht)
worden strafrechtelijk afgedaan. De Koninklijke marechaussee kan in geval van
verkeersovertredingen en lichte gevallen van rijden onder invloed de verdachte een transactie
voorstellen, overeenkomstig de politie. Indien deze transactie niet wordt voldaan, wordt de
zaak aan het openbaar ministerie voorgelegd.
In geval van kapitale misdrijven (bijvoorbeeld misdrijven tegen het leven) dient de
hulpofficier van justitie onmiddellijk contact op te nemen met de officier van justitie. Deze
delicten lcrijgen de hoogste onderzoeksurgentie en prioriteit. Vervolgens wordt
onderzoeksurgentie en prioriteit toegekend aan respectievelijk commune misdrijven van
(zeer) emstige aard (zoals gewelds- en zedenmisdrijven), commune misdrijven die zijn
gepleegd binnen de militaire samenleving en kunnen worden beschouwd als grove
intimidatie- of geweldsfeiten, feiten waarbij de militaire veiligheid rechtstreeks in het geding
is, feiten waarbij de militair zich aan de vervulling van dienstverplichtingen onttrekt, feiten
waardoor het functioneren van de lcrijgsmacht wordt belemmerd en dienstweigering. Deze
feiten kunnen in zijn algemeenheid rechtstreeks contact vergen tussen de
onderzoeksverantwoordelijke hulpofficier van justitie en de (gebieds-)officier van justitie.
Aan de bovenstaande feiten wordt in ieder geval urgentie en prioriteit toegekend; bij
respectievelijk overige commune misdrijven met zwaarwegende militaire aspecten dan wel
overige lichte commune misdrijven overheerst de militaire setting, evenals bij de overige
militaire misdrijven en de overige commune misdrijven. De urgentie en prioriteitstelling met
betrelcking tot het uitvoeren van het onderzoek wordt, zo nodig - in ieder geval warmeer
onvoldoende opsporingscapaciteit voorhanden is - in overleg met de officier van justitie
bepaald.
Milieudelicten: indien door opsporingsambtenaren van de Koninldijke marechaussee een
milieudelict wordt gesignaleerd, wordt - alvorens verbaliserend op te treden - contact
opgenomen met de districtsmilieucoordinator. Afhankelijk van de omstandigheden wordt
bestuurlijk of strafrechtelijk opgetreden. Indien sprake is van de hieronder genoemde
omstandigheden dient in ieder geval proces-verbaal opgemaakt en aan het openbaar rninisterie
..gezonden te worden:
- opzet of grove schuld van de dader;
- aanzienlijke schade aan het milieu toegebracht;
- recidive;
- samenloop met an.dere emstige strafbare feiten;
- burger-mededaders waarnaar door de politie een strafrechtelijk onderzoek wordt/is ingesteld.
In alle gevallen wordt het openbaar ministerie tijdig op de hoogte gebracht van geconstateerde
milieudelicten. In gevallen waarin geen proces-verbaal wordt opgemaakt, kan worden
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volstaan met een melding of rapport. Het openbaar ministerie beslist welke reactie
(strafrechtelijk of bestuurlijk) moet volgen op het geconstateerde strafbare feit.
2.2.5. Operationele sturing op zaaksniveau
De sturing op zaaksniveau is strilct voorbehouden aan de actoren die een wettelijke
bevoegdheid hebben in de strafrechtsketen, zoals in het kader van dit onderwerp het Openbaar
Ministerie en de Koniniclijke marechaussee.
Op zaalcsniveau kan een onderscheid worden gemaalct naar eenvoudige en complexe
opsporingsonderzoeken en naar onderzoeken in het buitenland. De inv -ulling van de rol van
het openbaar ministerie en de Koninklijke marechaussee lijkt te wijzigen naarmate de zaken
complexer worden of wanneer er sprake is van een onderzoek in het buiteniand.
Eenvoudige, kleinschalige en kortlopende onderzoeken worden zelfstandig uitgevoerd door
de Koninklijke marechaussee. De aanpalc wordt bepaald door de betroldcen
brigadecommandant of de afdelingscommandant. De officier van justitie venrult tijdens het
onderzoek een passieve rol. Pas na afloop van het ondenoek wordt hij in kennis gesteld van
de verrichte opsporingshandelingen en de resultaten daarvan. Dit vindt plaats via het
ingezonden proces-verbaal, op basis waarvan hij al dan niet overgaat tot vervolging.
Bij de meer complexere en grotere opsporingsonderzoeken is sprake van een sterkere
betroldcenheid van het openbaar ministerie en wordt bij de Koninklijke marechaussee de
uitvoering van dat opsporingsonderzoek neergelegd bij de Justitiele Dienst. Tussen de
teamleider van de KoninIclijke marechaussee en de behandelend officier van justitie bestaat in
de regel direct vanaf het begin van het onderzoek contact. Naarmate de complexiteit van het
onderzoek toeneemt wordt ook het overleg tussen teamleider en zaaksofficier intensiever en
frequenter. De sturing door de officier verschuift dan ook van `sturing op afstand' naar
inhoudelijke sturing, Deze komt o.a. tot uitdrulcldng bij het geven van concrete aanwijzingen
of door afbakening of verbreding van het onderzoek. Ook is de invloed van de officier van
justitie merkbaar als het gaat om de bewalcing van de rechtmatigheid van het verloop van het
onderzoek.
Bij onderzoeken in het buitenland bestaat er zowel bij de eenvouthge als bij de meer
complexere onderzoeken een frequent overleg tussen de zaaksofficier en de Koninklijke
marechaussee. Er bestaat tussen het Openbaar Ministerie en de Koninldijke marechaussee een
wederzijds gevoel van afhankelijkheid waardoor, een intensieve informatieuitwisseling en
samenwerking gewenst is. Dit lijict vooral te worden ingegeven door de specifieke
omstandigheden waaronder het personeel van de Koniriklijke marechaussee in het buiteriland
haar taak moet uitvoeren en grotere fysieke afstand tot de zaalcsofficier. Het gaat daarbij vaak
ook om complexere juridische omstandigheden.
Het Openbaar Ministerie heeft de wettelijke bevoegdheid (en de plicht) tot het toetsen van de
opsporingsactiviteiten van de Koninklijke marechaussee op rechtmatigheid, waaronder
begrepen het verlenen van toestemming voor het uitvoeren van (bijzondere)
opsporingshandelingen. De sturing door het Openbaar Ministerie van concrete
opsporingsonderzoeken van de Koninklijke marechaussee richt zich derhalve op de output en
13
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de kwaliteit daarvan waar het gaat om het behalen van resukaten en op het proces daar waar
het gaat om de rechtmatigheid.
De sturing door de Koninklijke marechaussee heeft een interne orientatie en richt zich op het
management, de bedrijfsvoering en de tactische en technische inrichting en uitvoering van het
onderzoek. De leider van het onderzoek heeft vrijheid van handelen binnen de wettelijke en
door de officier van justitie aangegeven randvoorwaarden. De teamleider wordt afgerekend op
de resultaten van zijn opsporingsactiviteiten. Het toetsen van de doelmatigheid en
doeltreffendheid van het management, van de bedrijfsvoering en van de beheersmatige kant
van het opsporingsonderzoek, is een lijnverantwoordelijkheid binnen de Koninklijke
marechaussee.
Geconcludeerd kan worden dat er op zaaksniveau een verschil is in sturing tussen de
eenvoudige onderzoeken, de complexe onderzoeken en de onderzoeken in het buitenland.
Naarmate de complexiteit van een onderzoek toeneemt, neemt ook de betroldcenheid van de
zaaksofficier toe. Bij onderzoeken in het buitenland is steeds - ongeacht de aard of omvang
van het onderzoek - sprake van een intensief contact tussen het Openbaar Ministerie en de
Koninklijke marechaussee.
2.2.6. Inzet Rijksrecherche
Met betrekking tot strafbare feiten gepleegd door ambtenaren van de Koninklijke
marechaussee wordt het onderzoek in de regel uitgevoerd door de Rijksrecherche.
In ieder geval wordt een onderzoek ingesteld door de rijksrecherche wanneer sprake is van
mogelijke corruptie van opsporingsambtenaren, vuurwapengebruik door ambtenaren van de
Koninklijke marechaussee, dood of zwaar lichamelijk letsel na con.frontatie met c.q.
bemoeienis door ambtenaren van de Kmar, overlijden van ingeslotenen in cellen van de
Kmar, mogelijke misdrijven gepleegd door een hulpofficier van justitie en mogelijke
misdrijven gepleegd door personen werkzaam in de leiding van van de KMar. Het onderzoek
naar overige strafbare feiten gepleegd door ambtenaren van de Kmar wordt — na overleg met
de officier van justitie — uitgevoerd door ofwel de rijksrecherche, ofwel door een bureau
interne onderzoeken ofwel een justitiele dienst van een ander district. Voor de territoriale
indeling in districten moge verwezen worden naar paragraaf 2.1.3.

2.2.7. Buitenland
Bij vredesmissies wordt het contingent militairen vrijwel altijd vergezeld van een
detachement van de Koninldijke marechaussee, bestaande uit opsporingsambtenaren en
hulpofficieren van justitie. Bij grotere uitzendingen gaat meestal een militair jurist mee, die
cle commandant adviseert bij de toepassing van het militair straf- en tuchtrecht.
Indien sprake is van een enastig strafbaar feit en geen Koninldijke marechaussee-personeel
aanwezig is, wordt otuniddellijk Koninklijke marechaussee-personeel gestuurd. Daarnanst
kunnen conunandanten onder bepaalde omstandigheden bevoegdheden uitoefenen die in het
Wetboek van Strafvordering (WvSv.) zijn toegekend aan hulpofficieren van justitie of
opsporingsambtenaren zoals in paragraaf 2.2.4. aangegeven.
Door de ministers van Justitie en Defensie aangewezen bevelvoerende militairen kunnen,
buiten het Koninkrijk of binnen de territoriale zee, de bevoegdheden uitoefenen die het

..
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Wetboek van strafvordering toekent aan de hulpofficier van Justine, wanneer en voor zolang
geen hulpofficier van justitie aanwezig is en diens komst niet kan worden afgewacht.
De opsporingsambtenaar of, indien geen opsporingsambtenaar aanwezig is, de commandant
bepaalt - op basis van een vermoeden of een aangifte - of sprake is van een mogelijk strafbaar
feit. De verbindingsfimctionaris bij het parket te Arnhem draagt er zorg voor dat
cornmandanten van eenheden die worden uitgezonden - in het bijzonder
bataljonsconunandanten - worden voorbereid ten aanzien van bijzonderheden van het militair
straf- en tuchtrecht, waarbij ook de bijzondere positie van de Koninklijke marechaussee aan
de orde wordt gesteld.
In geval de eenheid buiten het Koninlcrijk verblijft en redelijkerwijs niet binnen een etmaal
contact kan worden gelegd met een opsporingsambtenaar, neemt de commandant in geval van
een delict als genoemd in artikel 79 Wet militair tuchtrecht de beslissing of dit buiten de
strafrechtelijke afhandeling kan blijven. De geringe emst van het feit is hiervoor een
fundamentele voorwaarde. Dit kan worden afgeleid uit de persoon van de dader (first offender
of recidivist), de intentie en het ontbreken van raffinement waarmee het delict is gepleegd, de
mate waarin de rnilitaire rechtsorde is geschonden en het feit of spontaan excuses zijn
aangeboden of een schaderegeling is of wordt getroffen.
Indien het slachtoffer/de benadeelde (alsnog) aangifte doet, maakt de commandant - ook
indien hij besloten heeft in verband met verstoring van de interne orde direct tuchtrechtelijk
op te treden - een "verklaring commandant" op en een proces-verbaal. Alle op de zaak
betrekking hebbende stuldcen zendt de commandant zo spoedig mogelijk aan de officier van
justitie en aan zijn naasthogere meerdere. Indien alsnog tot strafvervolging wordt overgegaan,
wordt rekening gehouden met het feit dat ook een tuchtrechtelijke afdoening heeft
plaatsgevonden.
Indien het delict niet buiten strafrechtelijk afharideling kan blijven, maalct de commandant
proces-verbaal op en zendt dit zo spoedig mogelijk aan de officier van justitie. Indien de
commandant behoefte heeft aan bij stand door de Koninklijke marechaussee, dan maakt hij dit
kenbaar aan het openbaar ministerie.

.

De Koninklijke marechaussee kan ook optreden als "Force Military Police", in het kader van
een intemationale operatie. De Koninldijke marechaussee treedt dan op namens en onder
gezag van de intemationale organisatie die verantwoordelijk is voor de operatie.
Strafrechtelijke en meestal ook tuchtrechtelijke afdoening is in intemationale operaties in de
regel een nationale verantwoordelijkheid die niet wordt overgedragen aan de intemationale
organisatie. Indien Nederlandse militairen worden verdacht van het plegen van strafbare
feiten, neemt de Koninldijke marechaussee de opsporing op zich, in de hoedanigheid van
Nederlands opsporingsambtenaar, onder verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie.
Daamaast wordt personeel van de Koninklijke marechaussee ingezet als civiele politie onder
gezag van de desbetreffende intemationale organisatie. Dit kan zich voordoen wanneer de
gezagsstructuur van het gastland is ingestort. Het Koninklijke marechaussee personeel maakt
dan deel uit van een intemationale organisatie die toezicht houdt op de taakuitvoering van de
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politie van het gastland, en die steun verleent aan de opbouW-van een nieuw en democratisch
politiebestel.
Strafbare feiten gepleegd in het buitenland gedurende uitzendingen of oefeningen, ook de
feiten die buiten militaire tijd en plaats worden gepleegd, worden afzonderlijk getoetst en
strafrechtelijk afgedaan, waarbij extra aandacht wordt besteed aan het lik-op-stuk-beleid
(bijvoorbeeld het ter plaatse door de Konirildijke marechaussee laten uitreiken van een
openbaar ministerie-transactievoorstel of dagvaarden direct na terugkomst in Nederland).

2.3 Beheersmatige en beleidsmatige sturing van de koninkhjke
marechaussee

2.3.1. Algemeen
Zoals eerder in paragraag 2.2.4. is gesteld, verrichten de opsporingsambtenaren van de
koninldijke marechaussee hun taak op het gebied van de opsporing van strafbare feiten in
ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag van de betrolcken officier van justitie die hen
daartoe de nodige bevelen en aanwijzingen kan geven (art. 148 Sv).
Een en ander laat de verantwoordelijkheid van de Bevelhebber der Marechaussee voor de
organisatie en kwaliteit van zijn korps en de uitvoering van de operationele processen
onverlet. In de sturing van de opsporingsftuictie van de Koninklijke marechaussee voor de
krijgsmacht is derhalve een onderscheid te maken naar een beleidsmatige en een
beheersmatige sturing. Onder de beleidsmatige sturing wordt verstaan de sturing door het
openbaar ministerie als bevoegd gezag vanuit de diverse overlegfora en driehoeksoverleggen;
onder beheersmatige sturing wordt begrepen de wijze waarop de bedrijfsvoering van de Krnar
gestalte lcrijgt.
In de sturing van de Koninldijke marechaussee voor de krijgsmacht dient een onderscheid te
worden gemaakt in een beleidsmatige sturing met betroldcenheid van het openbaar ministerie
als bevoegd gezag voor de opsporingsfunctie en die haar gestalte lcrijgt in diverse overlegflora
en driehoeksoverleggen; en de beheersmatige sturing door de minister van Defensie die
daartoe, waar het de civiele politietaken betreft en waar in beleidskwesties het gezag en
beheer elkaar raken, wordt bijgestaan door de Adviesraad Koninklijke marechaussee.

..

2.3.2. Beleidsmatige sturing
Met betreldcing tot de beleidsmatige sturing van de Koninldijke marechaussee door het
openbaar ministerie zijn er geen specifieke wettelijke regelingen getroffen.
Tijdens de behandeling van de herziening van het militaire straf- en tuchtwetgeving in 1991 is
een basis gelegd voor het militaire driehoeksoverleg. De minister van Justitie heeft bij de
behandeling in de Tweede Kamer aangegeven dat er een beleidsoverleg zal worden ingesteld
tussen het eerstelijns openbaar ministerie, de Koninklijke marechaussee en militaire
commandanten, waarin ook aansluiting tussen tuchtrechtelijke en strafrechtelijke handhaving
van normschendingen uit het militair recht vorm gegeven zal lcunnen worden. Voorts hebben
de ministers van Justitie en van Defensie aangegeven dat in een driehoeksoverleg op hoger
niveau de beleidslijnen worden uitgezet.
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Totstandkoming van algemeen strafrechtelijk beleid
Op politiek niveau stemmen de betroldcen ministers in de Ministerraad het beleid in
hoofdlijnen af. In de ministerraad worden bijvoorbeeld de begrotingen van de verschillende
ministeries vastgesteld en worden beleidsplannen geaccordeerd; te denken is aan het
Beleidsplan Nederlandse Politie en aan het Integraal Veiligheidsprogramma. Het feit, clat de
KoninIclijke marechaussee steeds meer kan worden beschouwd als een met een politiekorps
vergelijkbare organisatie, betekent dat deze vormen van beleidsmatige sturing van steeds
groter belang worden voor de Koninklijke marechaussee.
Het openbaar ministerie komt jaarlijks met een beleidsplan waarin de prioriteiten op het
terrein van de strafrechtelijke handhaving in Nederland zijn neergelegd. Ten aanzien van de
totstandkoming van het strafrechtelijk beleid is nog sprake van jaarlijkse cyclus op landelijk
niveau waarvan de afstemming in de eerste plaats binnen Justine geschiedt. Het bespreken
van de strafrechtelijke prioriteiten vindt jaarlijks plaats in de overlegvergadering tussen
minister van Justitie en het College van procureurs-generaal, waarna vaststelling daarvan kan
plaatsvinden.
Sturing via het beleidsoverleg Openbaar Ministerie — krijgsmachtdelen
Het gezag over de opsporing van strafbare feiten door de Koninklijke marechaussee berust bij
het Openbaar Ministerie. Wat bereft de opsporing van strafbare feiten gepleegd door
militairen berust de verantwoordelijkheid bij het arrondissementsparket te Arnhem, met
uitzondering van delicten gepleegd in het Caraibisch gebied. De politieke
verantwoordelijkheid berust bij de minister van Justine.
De beleidsmatige afstemming van de uitvoering van de opsporingstaak voor Defensie door de
Koninklijke marechaussee vindt op centraal niveau plants vanuit het `beleidsoverleg
Openbaar Ministerie en krijgsmachtdelen' (BOK). Aan dit overleg nemen deel het hoofd van
de Unit Bijzondere Wetten van het arrondissementsparket te Arnhem, het hoofd van de
afdeling Operatien van de staf van de Koninklijke marechaussee, de hoofden Juridische
Zaken van de krijgsmachtdelen en het hoofd van de afdeling Bestuurs-, Straf- en Tuchtrecht
van de directie Juridische zaken van het ministerie van Defensie. Het overleg draagt
kenmerken van een driehoelcsoverleg, zij het dat het overleg geen wettelijke basis heeft. Ook
de doelen en bevoegdheden van het overleg zijn niet geformaliseerd.
De deelnemers aan het overleg geven aan dat het overleg in hun ogen de volgende functies
heefe
• beleidsafstemming tussen Openbaar Ministerie en krijgsmacht onder aridere over het
vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie, maar oak de beleidsafstemming tussen de
lcrijgsmachtdelen onderling;
• elkaar informeren over juridische lcwesties, zowel formeel als informeel;
• afstemming (militair) straf- en tuchtrecht.

Oostinga,1.W ., Net militaire driehoelcsoverleg gewikt en gewogen: Een onderzoek naar de sturing van de
Koninklijke marechcrussee door het militaire driehoeksoverleg doctoraalscriptie bestuurskunde, Open
Universiteit, Apeldoorn, april 1999, p. 44-45.
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De regionale driehoeken
Een volgende niveau van beleidsmatige afstemming wordt gevormd door het regionaal
driehoeksoverleg. Dit overleg vindt plaats om uitvoering te kunnen geven aan het landelijk
geformuleerde beleid en om lokale gebiedsgebonden accenten te lcunnen leggen. In totaal zijn
er negen regio's en negen regionale driehoeken die gekoppeld zijn aan de zes marechaussee
districten. De regionale driehoeken wordt voorgezeten door de gebiedsofficier van justitie
belast met militaire zaken en bestaat verder uit de districtscommandant van de Koninldijke
marechaussee en de militaire commandanten uit de regio. In het regionaal driehoeksoverleg
komen onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op de toepassing van het straf- en
tuchtrecht. Het overleg kent geen formele basis.
Opgemerkt moet worden dat het regionale overleg in de laatste anderhalfjaar is uitgegroeid
van een voomamelijk afstemmend instituut naar een meer en meer beleidsvormende
vergadering. Naast de bespreking van knelpunten en juridische kwesties worden in het
overleg nu ook prioriteiten gesteld al is er soms nog onvoldoende inzicht in de beschikbare
capaciteit bij de Marechaussee.
2.3.3. Beheersmatige sturing
Huidige situatie
De toedeling van middelen aan de Kmar vindt plaats door de minister van Defensie. Deze
wordt daarin voor de civiele politietaken (de militaire politietaken van de Kmar vallen
daarbuiten) bijgestaan door de Adviesraad Koninklijke marechaussee. Deze adviesraad wordt
voorgezeten door de secretaris-generaal van Defensie en bestaat verder uit
vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie, van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en van het ministerie van Defensie alsmede de bevelhebber van
de Kmar. In de Adviesraad is het openbaar ministerie niet vertegenwoordigd.
De Adviesraad adviseert over de beheersfactoren die van invloed zijn op de aard, omvang en
wijze van de uitvoering van de civiele politietaken van de Koninklijke marechaussee. Het
overleg in de Adviesraad betreft beleidskwesties waar gezag en beheer elkaar raken.

De bedrijfsmatige aansturing van de Kmar geschiedt door de minister van Defensie als
beheerder maar laat de uitvoering daarvan geschieden door de bevelhebber als integraal
manager. Bij de Koninldijke marechaussee worden op districtsniveau jaarplannen opgesteld.
Omdat deze nog niet of in ieder geval onvoldoende zijn ingebed in een planning en controlcyclus, is er nog geen sprake van een duidelijk landelijk samenhangend geheel en is het beleid
niet helder.
In de periode september 1997 en juli 1998 is bij de Koninldijke marechaussee een
..interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) gehouden naar de sturing en bedrijfsvoeting bij
de Koninklijke marechaussee. Het onderzoek leidde tot de eindconclusie dat er binnen de
Koninldijke marechaussee in 1998 geen resultaatgerichte sturing en bedrijfsvoering is. De
werkgroep IBO heeft een verbetervoorster gedaan om in zeven stappen te komen tot een
meer op output gerichte besturingswijze en bedrijfsvoering. 7

Het verbetervoorstel betrof zowel de interne als de exteme sturing. Onder de exteme sturina moet worden
verstaan de sturing door de gezagsdragers en de beheerder. Het doel van verbetering van de exteme sturing

6
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Ontwilckelingen — BBKMAR2000
In januari 1999 is de Koninklijke marechaussee gestart met de uftwerking van deze
aanbevelingen. Dit heeft geleid tot het project `beleid en bedrijfsvoering Koninlclijke
marechaussee 2000' (BBKMAR 2000). Het doel van het project is om in januari 2001 it
kunnen starten met de voorbereiding van de begroting van 2002 volgens de nieuwe, op output
gerichte bedrijfsvoeringsystematiek. De daarvoor opgerichte projectorganisatie BBKMAR
2000 beschrijft de producten en processen, ontwerpt een cyclus voor planning & control, en
ontwerpt een nieuw budgetteringssysteem en een meer decentrale bevoegdhedenstructuur.
Daamaast zorgt het projectteam voor voorstellen voor de verbetering van de exteme staring,
onder andere door de versterking van de rol van de Adviesraad (voor alle taakonderdelen van
de Krnar die niet de militaire opsporingsfunctie betreffen) en door het voorbereiden van
afspraken tussen de gezagsdragers en de leiding van de Koninklijke marechaussee over
doelen, resultaten, prioriteiten en middelen. De rol van de Adviesraad is daarbij een
beheersraad die adviseert aan de beheerder.
De nieuwe planning & control systematiek heeft ook betekenis voor de sturing van de
politiedienst voor de Icrijgsmacht. Het ligt in de bedoeling om per taakveld —dus ook voor de
politietaak voor de lcrijgsmacht- de beleidsdoelen, resultaten en prioriteiten vast te laten
stellen in landelijke driehoeken.
Veranderingen in taak en organisatie KMAR
In de Defensienota 1991 en de Prioriteitennota 1993 werd als gevolg van de herstructurering
van de lcrijgsmacht uitgegaan van een niet onaanzienlijke bijdrage van de KMAR. De
planning in de prioriteitennota ging uit van een reductie van in totaal 25% tot ongeveer 3600
militairen/burgers. Ms gevolg hiervan werd de geplande jaarlijkse instroom naar beneden
bij gesteld.
Verschillende ontwildcelingen daarna hebben grote gevolgen gehad voor de taken, de
organisatie en de personele vulling van de KMAR. Hierbij kan worden gedacht aan het
opheffen van de grensbewalcing aan de binnengrenzen van het Schengengebied, het
beeindigen van de semi-pennanente bijstand in Amsterdam en Den Haag, het ovememen van
de politie- en veiligheidstaak op de burgerluchtvaartterreinen ( m.n. op Schiphol) de invoering
van het Mobiel Toezicht Vreemdelingen en de bestrijding van de grensoverschrijdende
criminaliteit. Verder heeft het Wapen in deze periode een belangrijke bijdrage geleverd aan
tal van intemationale vredesmissies.
Door de reducties binnen de lcrijgsmacht zijn het aantal functies in de militaire politiedienst
bij de ICmar teruggebracht. Daar waar militaire eenheden werden opgeheven, werd de sterIcte
van de nabijgelegen brigade Kmar gereduceerd. Wanneer een rnilitair complex geheel
gesloten werd, werd ook de daarbij behorende Brigade Kmar opgeheven, In 1999 werd de
benodigde capaciteit van de militaire politiedienst opnieuw vastgesteld naar aanleiding van
het rapport evaluatie militaire politiedienst ICmar. De totale politiedienst omvat thans
betrof het mitigeren van de negatieve neveneffecten van de scheiding tussen gezag en beheer, waardoor de
huidige spanning tussen de doelen en de beschilcbare middelen kan worden verminderd.
7 180-werkgoep, Munitie voor 'het Wapen Verslag van het interdepartementale beleidsonderzoek naar de
sturing en bedrijfsvoering van de Koninklijke marechaussee, 1998, p. 5-6.
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ongeveer 1000 functies op 30 brigades Kmar. hierbij is inbeirepen een component voor
uitzendingen van 88 fte's.
Personele gevolgen
Om aan deze maatschappelijke vraag naar politietalcen van de KMAR te kunnen voldoen is
personeel veelvuldig van functie gewisseld. Bovendien hebben de intensiveringen tot gevolg
gehad dat de instroom van nieuw opgeleid personeel naijlde bij de start van de uitvoering van
nieuwe taken. Het vrijwel doorlopend tekort aan personeel dat het gevolg hiervan was, werd
deels ondervangen door prioriteitstelling.

Bij de KMAR is het afgelopen jaar sprake van een verhoogde uitstroom van personeel. Voor
een deel wordt dit veroorzaakt door de ommekomst van contracten van militairen aangesteld
voor bepaalde tijd en voor een deel door een verhoging van de niet reguliere uitstroom. In het
laatste geval doet zich met name het tekort bij de regiopolitie gelden.
Gevolgen voor de opsporingsdeskundigheid
. De reducties bij de militaire politiedienst, de uitbreiding van de organisatie op andere
taakvelden, de vele functiewisseiingen en het doorlopend tekort aan personeel hebben in de
jaren negentig de kwaliteit van het politieproduct in het algemeen en die van de opsp' oring in
het bijzonder op de proef gesteld. Deze ontwikkelingen hebben vooral hun weerslag gehad op
de uitvoering van de meer specialistische taken, waarvoor in het algemeen meerdere jaren
ervaring nodig is. In totaal moesten 125 nieuwe recherchefuncties worden gevuld in de
grensoverschrijdende criminaliteit, de Unit Mensensmokkel, de Unit Synthetische Drugs, en
de recherche op het District KMAR Luchtvaart. Deze doorstroom heeft met name gevolgen
gehad voor de specialistische (recherche) ervaring op het gebied van grensbewaking, mobiel
toezicht vreemdelingen, falsificaten en de militaire politietaak.

2.4.

Informatievoorziening over strafbare feiten

2.4.1 Informatieverstrekking door de Koninklijke marechaussee aan commandanten
Binnen de Koninldijke marechaussee bestaat een operationele instructie over het verstrekken
van inforrnatie over strafbare feiten aan commandanten. 8 Daarin wordt aangegeven dat de
Hoofdofficier van Justitie verantwoordelijk is voor de informatieverstreklcing. De
Hoofdofficier heeft de Koninldijke marechaussee gemachtigd om in bepaalde gevallen
commandanten rechtstreeks te informeren 9. Dit betreft zeer sumrniere informatie die beperkt
is tot het volgende:
- het feit van het horen van een militair bij zijn onderdeel of tijdens de dienstvervulling (als
getuige of als verdachte)
- het feit van het instellen van een onderzoek binnen een onderdeel
- het feit dat een militair is opgehouden voor verhoor of inverzekeringstelling binnen de
werktijden dan wel voor zover dit direct de dienstvervulling beinvloedt.
Operationele instructie van 1 november 1997, nr. 111-20-a inz. inforrnatieverstreldcing, hoofdstuk 4
Brief van de hoofdofficier van Justitie aan de commandant Koninklijke marechaussee, 3 januari 1991, Ah
2400 HK.
9
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- het feit van het invorderen van het rijbewijs.
2.4.2 Informatieverstrekking door commandanten aan de Bevelhebber van hun
krijgsmachtdeel
Binnen de lcrijgsmachtdelen bestaan procedures voor de melding van bepaalde feiten aan de
leiding van het eigen Icrijgsmachtdeel w. Onder meer is daarbij bepaald dat de bevelhebber
wordt geinformeerd indien sprake is van een strafbaar feit (alsmede dat de Koninldijke
marechaussee moet worden geinformeerd). Deze meldingen warden aangeduid als
"commandantenmelding". Overigens heeft de minister van Defensie deze procedure onlangs
aangepast
2.4.3 Bijzondere meldingen
Binnen de Koninklijke marechaussee bestaat een operationele instructie voor de
informatieverstreldcing aan de leiding van het Wapen door middel van een "bijzondere
melding" 12 . Deze schrijft voor dat de volgende gebeurtenissen moeten worden gemeld:
- gebeurtenissen die aandacht trekken van publiciteitsmedia
- gebeurtenissen van politiek-gevoelige aard
- gebeurtenissen die resulteren in het treffen van bijzondere maatregelen
- gebeurtenissen die van belang zijn voor staf Koninldijke marechaussee.
Verder is een specificatie opgegeven van gebeurtenissen die moeten worden gemeld. Onder
andere: diefstal of vennissing van belangrijk materieel waaronder wapens, misdrijven van
emstige aard, aanhouding van narcoticahandelaren, opsporing van belangrijke hoeveelheden
verdovende middelen, misdragingen waaraan (seksueel) geweld te pas is gekomen, en
bijzondere milieu-incidenten.
aanwijzing secretaris-generaal Defensie over informatie aan de minister van
Defensie
De secretaris-generaal van het ministerie van Defensie heeft een aanwijzing verstrelc0 3 over
het tijdig informeren van de minister van Defensie over daden van vervolging betreffende aan
de tnilitaire rechtsmacht onderworpen personen. Deze aanwijzing komt er op neer dat, indien
sprake is van informatievoorziening aan commandanten over strafbare feiten, de stafjuristen
van de bevelhebbers de Directeur Juridische Zaken daarover informeren. In gevallen waarbij
sprake is van feiten of omstandigheden waarvan bevelhebbers menen dat de minister daarvan
kennis dient te nemen (in elk geval wanneer politieke of publicitaire gevolgen voorzienbaar
zijn) dient de DJZ ook van het verdere verloop van de zaak op de hoogte te worden gesteld.
De DJZ informeert de minister van Defensie.
De aanwijzing verwijst naar "formeel vastgelegde afspraken tussen Defensie, openbaar
ministerie en de Koninldijke marechaussee, welke er in voorzien dat bevoegd gezag van
daden van vervolging jegens aan de militaire rechtsmacht onderworpen personen worden
2.4.4

Voor de Konin1clijke Landmacht in een KONINKLIJICE LANDMACHT-order (VS 2-1100, order 15/6A
"Meldingen van commandanten"). Soortgelijke orders zijn oak aanwezig bij de andere lcrijgsmachtdelen.
"Brief van de minister van Defensie aan de Tweede Kamer der Staten Generaal van 30 maart 1999.
Operationele instructie van 1 november 1997, nr. III-20-a inz. informatieverstrekking, hoofdstuk VI.
" Brief van 27-1-1992, C5T92/0117
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geInformeerd". Hiermee wordt gedoeld op een circulaire van-het ministerie van Justitie.
Daarin worden de procureurs-generaal gemachtigd om aan het bevoegd gezag inlichtingen te
verstrelcken in de volgende gevallen:
a. indien het bevoegd gezag aangifte doet van een door een ambtenaar gepleegd rnisdrijf;
b. indien het openbaar ministerie anders dan sub a. tegen een ambtenaar vervolging instelt
wegens een misdrijf waarvan duidelijk is dat het twijfels kan doen rijzen ten aanzien van
het behoorlijk ftuictioneren van de verdachte als ambtenaar;
c. indien het openbaar ministerie en/of het bevoegd gezag overleg wensen te voeren over de
onderlinge afstemming van vervolgings- en tuchtbeleid ten aanzien van misdrijven.
2.4.5 Informatievoorziening door het openbaar ministerie
Tussen het openbaar ministerie, de Koninklijke marechaussee en het ministerie van Defensie
zijn schriftelijke afspraken gemaakt over de informatie-voorziening in strafzaken. Deze
afspraken zijn vastgelegd in brieven van DJZ/Defensie van 23-6-1997 en van 14 augustus
1997 van de hoofdofficier van Justitie. Deze afspraken, die in feite voortbouwen op de
hiervoor genoemde circulaire van het ministerie van Justitie, komen op het volgende neer.

.

Uitgangspunt is steeds dat het openbaar ministerie al dan niet op verzoek informatie kan
verstrekken aan Defensie, indien de resultaten van een strafrechtelijk onderzoek twijfels
kunnen doen rijzen ten aanzien van het behoorlijk functioneren van de militair en of van de
krijgsmacht of enig onderdeel daarvan.
Het openbaar ministerie kan informatie verstrelcken op verzoek van Defensie ("passieve
verstrelcking") aan de hoofden Juridische Zaken van de krijgsmachtdelen (c.q. de chef kabinet
van de Bevelhebber der Marechaussee) en de Directeur Juridische Zaken, indien zij die
gegevens behoeven voor de uitoefening van hun task en indien de persoonlijke levenssfeer
daardoor niet onevenredig wordt geschaad. Een dergelijk verzoek wordt overigens alleen
gedaan indien dit echt noodzakelijk is; eerst moet Defensie zelf het nodige doen om
informatie te verzamelen.
Indien er behoefte bestaat aan inzage in of afschrift van het complete proces-verbaal of een
gedeelte daarvan, dient daartoe een gemotiveerd verzoek te worden ingediend. Dit verzoek zal
worden behandeld aan de hand van de WOB, de AWB en aan de uitspraken van de nationale
ombudsman en de Raad van State. De hoofdofficier informeert de betroldcen militair vooraf,
die zijn zienswijze kenbaar kan maken. Vervolgens beslist de hoofdofficier na afweging van
het algemene en publieke belang tegen het privacy-belang van de betroldcen militair.
Actieve informatieverstrekking geschiedt eveneens vanuit het uitgangspunt, dat het openbaar
ministerie informatie kan verstrelcken aan Defensie, indien de resultaten van een
strafrechtelijk onderzoek twijfels lcunnen doen rijzen ten aanzien van het behoorlijk
fiinctioneren van de militair en of van de lcrijgsmacht of enig onderdeel daarvan. Bedoelde
twijfel wordt geacht aanwezig te zijn in geval van bepaalde delicten (o.a. misdrijven genoemd
in de wapenwetgeving, misdrijven genoemd in de Opiumwet, en discriminatoire delicten. In
die gevallen vindt overigens geen automatische informatieverstrelcking plaats.

" Circulaire van de minister van Justitie aan de procureurs-generaal van 28-2-1979 "Kennisgeving
strafrechtelijke vervolging van ambtenaren''. Deze circulaire is nog steeds van kracht.
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afspraken over voorlichting
2.4.6
Het openbaar ministerie heeft in mei 1992 richtlijnen' s uitgevaardigd voor justitie en politie
met betreldcing tot informatieverstreldcing over strafzaken aan de nieuwsmedia door politie en
justitie. Die richtlijnen bevatten gedragslijnen voor voorlichters. Onder meer wijzen de
richtlijnen op de noodzaak van een voortdurend goed overleg tussen (gespecialiseerde)
voorlichters van politie en openbaar ministerie.
De Koninklijke marechaussee heeft ook richtlijnee uitgevaardigd voor de informatieverstrekking over strafzaken aan de nieuwsmedia, die voortbouwen op de richtlijnen van het
openbaar ministerie. Hierin komt ook de organisatie en taakverdeling binnen de Directie
Voorlichting van het ministerie van Defensie aan de orde. Gewezen wordt op de
verantwoordelijkheid voor de voorlichting in en over het ministerie van Defensie, die bij de
politieke leiding berust, alsmede op de verantwoordelijkheden van de ministers van Justitie en
van Binnenlandse Zaken en Koninlcrijksrelaties omtrent de politietaken van de Koninldijke
marechaussee.
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Circulaire van de minister van Justitie van 27 mei 1992, Stcrt. 1992, nr. 111.
Operationele Instructie Koninklijke marechaussee III-20-a
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3. De militaire opsporingsfunctie van de
Koninklijke Marechaussee in de praktijk
3.1

Inleiding

In de voorgaande hoofdstuldcen is het juridisch en beleidskader geschetst waarbinnen de
KMar moet functioneren. Nu is het moment aangebroken om te bezien hoe de militaire
opsporingsfunctie van dit lcrijgsmachtdeel in de praktijk gestalte krijgt. Het beeld dat
dienaangaande wordt gepresenteerd, berust op de bevindingen van een onderzoek van het
Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie
(WODC) dat in opdracht van de s -tuurgroep heeft plaatsgevonden (zie ook hoofdstuk 1).`
Het onderzoek van het WODC was kwalitatief van aard. Gedurende de periode april — begin
juni '99 hebben 44 halfopen interviews plaatsgevonden met in totaal 54 personen 2. De
gesprekken vonden plaats aan de hand van een interviewprotocol, dat was toegespitst op de
organiatie waarbinnen de betrolckenen werlczaam waren. Zo was er een apart protocol
beschikbaar voor respectievelijk leden van het OM, vertegenwoordigers van de KMar,
vertegenwoordigers van de overige lcrijgsmachtonderdelen en de vertegenwoordigers van het
ministerie van Defensie. In bijlage 1 is de algemene aandachtspuntenlijst opgenomen: de
specifieke protocollen voor de diverse beroepsgroepen zijn hieruit afgeleid.
Ten aanzien van de te interviewen functionarissen moest gezien de beschikbare tijd een aantal
keuzen worden gemaakt. Daarbij is doelbewust gekozen voor een oververtegenwoordiging
van functionarissen van de KMar in de onderzoeksgroep. De ratio achter deze keuze is dat
mag worden verondersteld dat veel relevante informatie omtrent het functioneren van de
KMar binnen de eigen organisatie kan worden verkregen. Vanwege de gezagsrelatie met de
KMar is ook het OM in de onderzoeksgroep goed vertegenwoordigd. Dit uitgangspunt vertaalt
zich niet zozeer in absolute aantallen interviews, maar in het feit dat met alle
sleutelfunctionarissen die gezagsmatig en beleidsmatig een belangrijke rol vervullen met
betrekking tot de militaire opsporingsfunctie van de KMar interviews zijn gehouden 3 .
Voor wat betreft de overige krijgsmachtonderdelen is gesproken met in totaal 17 personen,
waarbij de Koninldijke Landmacht enigszins oververtegenwoordigd was. Binnen het
ministerie van Defensie is gesproken met drie sleutelfunctionarissen.
De tweede keuze die moest worden gemaalct betrof het functieniveau van de betroldcenen. Het
streven was om zowel leidinggevenden als functionarissen 'op de werkvloer' in de
onderzoeksgroep vertegenwoordigd te hebben. Ten aanzien van de Koninklijke Landmacht,
Koninldijke Luchtmacht en de Koninldijke Marine bleek het, gezien de geringe absolute
aantallen, onmogelijk om alle functieniveaus in het onderzoek te betrekken. Ook ten aanzien

Het onderzoeksteam van het WODC bestond uit de volgende personen: Mr. Drs. J.M. Nelen (projectleider),
Mw. Drs. A. van Hoorn, Mw. Drs. C. Verwers, Mw. Drs. F. Luyiec en G. Paulides.
Speciale vermelding verdient ook drs. R. Kouwenberg die op ad hoc basis een aantal malen de verslaglegging
van interviews voor zijn rekening heeft genomen.
De meeste interviews vonden plaats op individueel niveau. In een aantal Etevallen is om pragrnatische redenen
gekozen voor de vorm van een groepsinterview.
Wanneer in dit hoofcisruk wordt gesproken over de officier van justitie, wordt daarmee gedoeld op een officier
van justitie van de Unit Bijzondere Wetten in Arnhem, tenzij anders wordt aangegeven.
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van de KMar is dit niet helemaal gelukt, zij het dat de spreidin.g van respondenten over de
verschillende functieniveaus in dit lcrijgsmachtonderdeel groter is dan in de overige drie.
Bij het selecteren van de respondenten was het onderzoeksteam sterk aangewezen op de hulp
van derden. Vanwege (wederom) de beperkt beschikbare tijd en de betreklcelijke
onbekendheid van het onderzoeksveld (en in het bijzonder de participanten daarin) is geput uit
een lijst met gegadigden die door de projectgroep aan de onderzoekers van het WODC ter
beschikking is gesteld. Het WODC maalcte in beginsel dus zelf de definitieve selectie, maar
de afhankelijkheid van derden bij de voorselectie, alsmede de Icleine aantallen respondenten
uit een aantal lcrijgsmachtonderdelen, maken dat niet met zekerheid gesteld kan worden of
met alle voor het onderzoek van belang zijnde functionarissen ook daadwerkelijk gesproken
is. Met dit gegeven moet bij lezing van de bevindingen rekening worden gehouden.
Het hoofdstuk vangt aan met een beschrijving van de instroom van zaken. Met die term wordt
gedoeld op de wijze waarop volgens de gernterviewden gehandeld wordt zodra zich
vermoedens van door militairen gepleegde strafbare feiten aandienen. De cruciale vraag in dit
verband is uiteraard of de KMar in dergelijke gevallen altijd worth genformeerd c.q.
ingeschakeld. Afgezien van aandacht voor deze vraag worth in paragraaf 3.2 inzichtelijk
gemaakt welke communicatieprocessen zich voltrelcken na melding van een strafbaar feit aan
de KMar en welke Icnelpunten zich op dat terrein voordoen.
Paragraaf3.3 staat in het teken van de doorstroom van zaken, ofwel de wijze waarop de KMar
(militaire) opsporingsonderzoeken ter hand neemt. In dat kader neemt wederom de informatieuitvvisseling tusseri de diverse betroldcen instanties (ICMar, Icrijgsmachtonderdeel, OM,
ministerie van Defensie etc.) een belangijke plaats in. Verder wordt aandacht besteed aan het
gezag dat het OM over militair opsporingsonderzoek uitoefent en de mogelijke exteme druk
die op dat onderzoek rust als gevolg van beinvloeding door derden.
Terzijde zij opgemerkt dat in zowel paragraaf 3.2 als paragraaf 3.3 speciale aandacht uitgaat
naar de gang van zaken met betreldcing tot strafbare feiten die worden gepleegd gedurende
militaire operaties (oefeningen, crisisbeheersingsoperaties etc.) in het buitenland.
In paragraaf 3.4 tenslotte wordt in kaart gebracht hoe de respondenten aanlcijken tegen
kwesties die het gezag over en het beheer van de KMar taken. Het functioneren van de
verschillende ibeleidsdriehoeken - wordt in deze paragrsaf besproken, alsinede de
mogelijkheden die het OM heeft om invloed uit te oefenen op beheersmatige aspecten van de
ICMar. Tevens S worden weergegeven hoe de respondenten de huidige positionering van de
KMar in het Defensiebestel percipidren.

Bij het concipieren van de lijst met potentiele respondenten hebben de direct betrokkenen zich onthouden van
advies over bun eigen krijgsmachtdeel. Zo is de lijst met kandidaten uit de ledviar samengesteld door het OM
Arnhem en is door het ministerie van Defensie een voordracht gedaan van potentieel te interviewen personen
binnen de overige Icrugsmachtdelen. Daarbij moet worden aangetekend dat als gevolg van een
communicatiestoomis tussen het ministerie van Defensie en het WODC vanuit Defensie aan een aantal personen
een brief gezonden is waarin uiteen werd gezet dat zij zouden worden benaderd voor deelname aan het
onderzoek. De meeste van deze personen zijn ook daadwerkelijk geinterviewd. Ten aanzien van deze
respondenten was selectie door het WODC derhalve niet aan de orde. Volledigheidshalve zij opgemerkt dat vier
respondenten buiten de door de projectgroep aangereikte lijst om zijn benaderd.
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3.2

Instroom van strafbare feiten

In deze paragraaf wordt allereerst bekeken of en op welke wijze vermoedens van strafbare
feiten bij de KMar bekend raken. De aangiftebereidheid binnen de diverse
lcrijgsmachtsonderdelen wordt onder de loep genomen, alsmede de eventuele alternatieve
wegen die bewandeld worden na constatering van vermoedelijk strafbare gedragingen. In .
paragraaf 3.2.2 richt de aandacht zich op de kennisneming van strafbare feiten door de KMar.
Daama komt het aspect van informeren en communiceren met betrekking tot het vememen
van strafbare feiten aan de orde. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de besluitvorming
rond het starten van opsporingsonderzoeken.

3.2.1.

Aangiftebereidheid bij de krijgsmacht

Melding van (vermoedens) van strafbare feiten

Een belangrijk element bij de opsporing door de KMar van (vermoedens van) strafbaz -e feiten,
is de bereidheid tot melding daarvan. Zoals uiteengezet is in het voorgaande hoofdstuk moet
van een gedraging die naar het oordeel van de commandant (de tot straffen bevoegde
meerdere) een strafbaar feit oplevert door hem aangifte worden gedaan. Dit uitgangspunt
veronderstelt dat age vermoedens van strafbare feiten ook bekend raken bij de tot straffen
bevoegde meerdere. De interviews geven geen uitsluitsel in hoeverre commandanten ten
aanzien van dit aspect goed zijn geinformeerd. Duidelijk is in ieder geval wel dat bepaalde
zaken aan hem voorbijgaan, zoals blijkt uit het volgende voorbeeld.
Wanneer bijvoorbeeld een gereedschapskist weg is, wordt een briefje opgehangen met de vraag wie die
kist heeft. De commandant wordt hierover niet ingelicht; dat lost men zelf op. Echter, wanneer iemand
een jeep pakt om even terrein te gaan rijden, en iemand ziet dat, dan licht men wet de commandant in.
af.
Deze doet dan zelf.

Vrijwel alle respondenten geven aan dat niet alle gevallen die zouden moeten worden gemeld
bij de KMar ook bij deze opsp. oringsinstantie bekend raken. Over de omvang van dit dark
number kunnen op basis van de interviews geen uitspraken worden gedaan. We volstaan met
de constatering dat het onderzoeksteam van het WODC geen kennis heeft genomen van
majeure strafbare feiten die ten ozirechte niet aan de KMar gemeld zijn. Evenmin is de
onderzoekers jets gebleken van eenheden die systematisch geen aangifte doen. Wel is door
diverse respondenten gewezen op een aantal eenheden die beduidend geslotener zouden zijn
dan gemiddeld. In het bijzonder zijn in dit verband genoemd: het Korps Mariniers, de
Commando's en de Luchtmobiele Brigade.
In algemene zin kan worden vastgesteld dat de aangiftebereidheid bij feiten die niet als
bijzonder emstig worden gepercipieerd lager is dan bij zaken die hoog worden opgenomen.
De respondenten benadrukken verder dat de aangiftebereidheid sterk afhankelijk is van de
individuele commandant en/of de specifieke eenheid.
Aan het niet melden van strafbare feiten aan de KMar kunnen diverse oorzaken ten grondslag
liggen. Tijdens de gesprekken zijn de volgende factoren genoemd:
a) Het denken in oude cultuur- en gezagspatronen
b) Het gebrek aan kennis over de vigerende regelgeving
c) De wens van commandanten om snel op wangedrag te kunnen reageren

-
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d) De rang van de betrokken verdachte
e) Het imago van de commandant
f) Het prevaleren van het `bedrijfsbelang'
g) Het gevaar van critninalisering.
We lopen deze factoren hieronder na.
Ad a) Oude gewoonten

De oude cultuur- en gezagspatronen die dateren uit de periode voor 1991 blijken binnen de
diverse Icrijgsmachtsdelen nog na te ijlen. Tot die tijd was de venvijzingsautoriteit degene die
bepaalde wanneer vervolging werd ingesteld. De gevolgen van de wijzigingen in de
regelgeving lijken nog onvoldoende tot een aantal commandanten te zijn doorgedrongen. De
situatie is, de interviews overziend, de afgelopen jaren weliswaar verbeterd, maar er zijn nog
steeds commancianten die menen zelf een afweging te kunnen maken over water met
vermoedens van strafbare feiten moet gebeuren. In de volgende interviewpassages worth de
vinger op de gevoelige plek gelegd:
De rode draad in de problemen met betrelcking tot de opsporingsfunctie van de KMar is de volgende:
tussen de oren van menigeen van hoog tot laag - overigens meer hoog dan laag — binnen de krijgsmacht
zijn de gevolgen van de wijzigingen in de rechtspleging vanaf 1991 onvoldoende doorgedrongen. Het
betrof een radicale wijziging. Een scherpe scheiding tussen straf- en tuchtrecht. De regie en sturing is
uit handen van . de bevelhebbers, maar ook uit handen van de minister genomen en in handen van
Justitie gekomen.
Sommige commandanten zijn blijven vasthouden aan het idee dat de commanderend generaal bepaalde
wanneer wel en wanneer geen vervolging zou plaatsvinden, zoals voor 1991 gold. Met andere woorden:
ze derthen zelf te kunnen bepalen of lets bij de KMAR gemeld diem te worden.

Ad b) Gebrek aan kennis

Al dan niet in samenhang met het denken in oude cultuur- en gezagspatronen ontbreelct soms
voldoende adequate kennis over.het straf- en tuchtrecht om bepaalde zaken als strafbare feiten
aan te merken, die moeten worden doorgemeld aan de '<Max. Vooral in de categorie 'minder
emstige zaken' worden nog wel eens inschattingsfouten gemaalct. Hoewel volgens diverse
respondenten ook in clit opzicht de afgelopen jaren vooruitgang is geboelct, is er nog
voldoende ruimte voor verbetering, met name bij uitzendingen c.q. vredesmissies. Een
respondent zei over dit punt het volgende:
In het begin was er wet onduidelijkheid, zowel bij de KMar als bij de commandanten. Inmiddels zijn de
regels bij de KMar ingeburgerd, bij de "klanten" is de kennis er nog niet altijd. Dit heeft mede te maken
met de snelle wisselingen van commandanten: zo blijft kennis niet echt aanwezig. Velen weten nog niet
precies hoe het zit met straf- en tuchtrecht.

Een element waarop door een aantal respondenten ook is gewezen betreft de ruimte die
sommige commandanten voor zichzelf zouden creeren om een gedraging al dan niet als een
strafbaar feit te kwalificeren. Op die manier kan hij zijn aangiftepticht omzeilen en de zaak
tangs andere weg zelf afdoen. Zie ter illustratie van deze handelwijze de volgende casus:
Commandanten laveren nog wel eens tussen het gebruik en her voorhanden hebben van soft drugs.
Volgens de Opiumwet wordt het gebruik niet strafrechtelijk vervolgd; het voorhanden hebben wet. De
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commandant kan om redenen van opportuniteit de gedraging kiv.alificeren als het gebruik van soft
drugs, zodat hij de afhandeling in eigen hand kan houden.

Ook bestaat volgens een aantal respondenten soms twijfel of een feit strafrechtelijk dan wel
tuchtrechtelijk moet worden afgedaan. Andere respondenten doen hier nogal schamper over,
omdat artikel 79 WMT naar hun mening op dit punt "glashelder" is. De twijfel berust volgens
hen op een gebrek aan kennis, maar soms ook op onwil om te melden. Ter illustratie van de
weg die op dit punt soms bewandeld wordt, volgen hieronder twee praktijksituaties:
Strafbare feiten worden binnen mijn eenheid geregeld ruchtrechtelijk afgedaan door de commandant,
hetgeen volgens de regels helemaal niet kan. Neem bijvoorbeeld het stelen van een pakje sigaretten. De
regel zegt dat je dat dient te melden bij de KMar. Via het OM kan dan de beslissing volgen of de zaak
tuchtrechtelijk kan worden afgedaan. Nu gaat het vaak zo dat de commandant wel weet dat hij moet
me1den, maar dat hij de zaak toch zelf afhandelt: het is immers zo'n klein vergijp. Dit gebeurt
voornamelijk bij kleine zalcen, maar af en toe ook bij grotere.
In dit onderdeel probeert men de dingen eerst zelf op te lossen. Alleen als men er zelf echt niet uitkomt,
wordt de KMar ingeschakeld. Bijvoorbeeld: als er een stuk gereedschap weg is, gaat men er zelf
onderzoek naar doen en wordt er niet meteen uitgegaan van diefstal. Stel dat het gereedschap wel
achterover gednikt is, dan denkt de persoon die daarvoor verantwoordelijk is: `er wordt zciveel paniek
over gemaakt; ik zal het maar snel terugleggen', en dan is de zaak dus opgelost. Of het dan te Icwader
trouw gepakt was meegenomen, of te goeder trouw geleend, blijft altijd onopgelost. Blijkt dat iemand
het gereedschap gestolen heeft, dan wordt hij door de commandant uit het squadron gezet.

Het gegeven dat niet alle daarvoor in aanmerking komende zaken het strafrechtelijke circuit
ingaan zou ten dele te -wijten zijn aan de KMar zelf. Zo maakt de KiMar soms ook fouten in de
beoordeling of tuchtrecht dan wel strafrecht van toepassing is. Een respondent hierover:
Ik kan je de voorbeelden geven waarvan de marechaussee had gezegd dat de commandant dit niet zelf
mocht afdoen, terwij1 dat wel had gemogen en andersom. Het gevolg daarvan is dat de commandant
denkt: `ik doe het zelf we! af (al dan niet met gebruik van het tuchtrecht), ik ga niet meer naar de
marechaussee. Ik heb helemaal geen zin om aangifte te doen'.

Ad c) Effectiviteit en efficiency

Een belangrijke factor om niet te melden is gelegen in de overtuiging onder veel
commandanten dat het voeren van een lik op stuk beleid c.q. het zelf oplossen van de zaak
veel effectiever is. Een commandant wil dat orde en recht meteen worden hersteld en hij heeft
er weinig aan als pas maanden later, na afloop van het strafrechtelijk onderzoek, een straf
wordt opgelegd. Van belang is, zo benadrukken verschillende respondenten, de zichtbaarheid
naar de eenheid toe: men moet direct weten dat bepaald gedrag niet getolereerd wordt. Met de
strafrechtelijke afdoening van een zaak is het effect ciat de commandant beoogt weg. De
factoren lik op stuk en zichtbaarheid mar de eenheid bevorderen de neiging `creatief met de
regelgeving om te gaan. Een commandant heeft vaak een groter belang bij het voorkomen van
herhaling van bepaald gedrag dan bij een strafrechtelijke aanpak. Efficiency speelt in dit
verband ook een rol. De afdoening moet zo min mogelijk werk opleveren. In dit verband is
verder gewezen op het knelpunt dat er na aangifte van een strafbaar feit nauwelijks
terugkoppeling vanuit de KMar of het OM plaatsvindt naar de commandant. Hij heeft dan
geen greep meer heeft op de zaak, het incident glipt hem uit de vingers. Zie over dit aspect
meer in paragraaf 3.3.
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Enkele respondenten signaleren in dit verband een verschuNing van het tuchtrecht naar (het
dreigen met) administratiefrechtelijke/rechtspositionele maatregelen (zoals overplaatsen,
repatrieren, schorsen, het starten van een ontslagprocedure, het geven van een slechte
beoordeling, het opleggen van een drankverbod et cetera) en naar infonnele sancties (zoals
zwaardere, minder prettige diensten, een extra weekendpiket en het opleggen van
strafoefeningen). Hier openbaart zich een verschil in aanpaic tussen de situatie in Nederland en
die gedurende activiteiten in het buitenland. De indruk bestaat namelijk dat bij vredesmissies
eerder de neiging bestaat lichtere strafbare gedragingen `creatief buiten het strafrecht om af te
doen. Hieronder laten we enkele respondenten over deze materie zelf aan het woord:
Commandanten zijn gebaat bij een snelle reactie en rechngang. De gang via het OM is in tijd en
effectiviteit bemeten voor hen volkomen inadequaat. In de militaire samenleving is het van groot belang
dat je de omgeving direct laat zien dat bepaald gedrag niet getolereerd wordt. Als je zes maanden moet
wachten op de afdoening van een zaak of dat de zaak pas voor de rechter komt of met een schilcking
wordt afgedaan is het effect dat je beoogt weg.
Onder de VN-paraplu worden dingen vaker in de doofpot gestopt. Neem bijvoorbeeld het geval dat een
kameel wordt aangereden in de woestijn. Dan kun je hoog van de toren blazen, maar je kunt de eigenaar
ook een paar honderd dollar geven en cian ben je klaar. In negen van de tien gevallen gebeurt het
laatste.

Ad d) De status van de verdachte
Volgens enkele respondenten speelt bij de afweging om al dan niet te melden ook willekeur
een rol. Cruciaal is volgens deze respondenten de vraag: wil de commandant de verdachte
kwijt of juist niet? Daarenboven 'can de rang van de betrolcicen militair bepalend zijn voor de
beslissing om wel of geen aangifte doen. Een respondent omschreef dit dilemma als volgt:
Si] een majoor zal eerder de neiging bestaan om in geval van diefstal of fraude te zeggen: "betaal mar
terug". In een vergelijkbare situatie zal bij iemand met een lagere rang aangifte worth gedaan.

Ad e) Het imago
Wanneer er in korte tijd veel strafbare feiten plaatsvinden binnen een bepaalde eenheid, straalt
dit negatief af op de commandant. Een commandant wordt immers beoordeeld op de
gedragingen van zijn eenheid. Een en ander kan leiden tot het niet aangeven van een strafbaar
feit. Volgens verschillende respondenten speelt dit element vooral bij missies in het
buitenland een rol.
Het probleem is, dat als er binnen een bepaalde eenheid veel strafbare feiten plaatsvinden, dit de
commandant zal worden aangerekend. Hij zal dus geneigd zijn de vuile was binnen te houden. Een
commandant kan bijvoorbeeld bemiddelen in plaats van een proces verbal laten opmaken. Dit komt
soms voor.
Een commandant in het buitenland wil scoren, de perfecte show maken. Als je rotzooi in de tent hebt
ben je een slechte commandant. Dus is hem er veel an gelegen dat zaken zonder al te veel
ruchtbaarheid warden afgedaan. Dat is, gechargeerd gesteld, de situatie.
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Ad f) Het bedrijfsbelang

Speciale aandacht vraagt de problematiek van vermoedens en signalen van strafbare feiten,
waarbij bepaalde belangen van het militaire `bedrif in het geding zijn die op gespannen voet
staan met het belang van strafrechtelijke rechtshandhaving. In het bijzonder moet daarbij
gedacht worden aan incident .= met een mogelijk strafrechtelijk karakter die tevens de
veiligheid van de militaire organisatie raken. Commandanten zijn bij dergelijke incidenten
eerder geneigd aan het veiligheidsaspect te denken dan aan de verplichting deze bij de KMar
te melden. Een respondent schetste dit spanningsveld aan de hand van een aantal
pralctijkgevallen:
Stel, er valt een vliegtuig naar beneden. Wie bepaalt of het strafrecht wel of niet in het geding is? Niet
de dienstdoende commandant van de Luchtmacht of diens bevelhebber en ook niet de minister van
Defensie, maar het OM. De luchtrnacht is er in dit soort situaties echter vaak wel als eerste bij en gaat
de plaats van het incident grondig uitkammen, want ze willen graag weten wat de oorzaak was. Ze gaan
aan de haal met mogelijk belangijk bewijsmateriaal. Zo hoort dat niet te gaan. Daar zou de KMar ook
een rol moeten spelen. De luchtmacht kan tot de conclusie komen wat de oorzaak van het ongeval is en
dat er absoluut geen sprake is van een strafbaar feit. Maar is dat dan altijd wel zo?
Zo was er een zaak met een neergestorte helikopter en de oorzaak bleek later een domme vliegersfout.
Maar ja, waarom was die zo hard aan het vliegen op weg naar de Alpen? Om te gaan skin. Dat hoor je
dan drie maanden later onder een borrel. Dan vind ik dat (te vroeg) het bedrijfsmatige belang . de
opsporing heeft verhinderd.
Bij bedrijfsongevallen - een glazenwasser valt van de ladder - zal normaal gesproken de politie worden
gebeld. De pOlitie maakt een registratieset op en de arbeidsinspectie wordt gewaarschuwd. Binnen
defensie wordt toch te vaak door anderen over de gang van zaken beslist.
Zo was op een schip iemand geeleIctrocuteerd met dodelijke afloop. De commandant van het schip is
van een ongeluk uitgegaan en heeft bepaald: de man is toch dood, daar kunnen we niets meer aan doen,
en is doorgevaren. Toen de melding kwam was alles al opgeruimd: dan kom je nergens meer achter.
Ook de admiraal vond dat het zo prima was geregeld. Maar in mijn beleving zou je op z'n minst moeten
uitzoeken of het de schuld is van een ander. Je moet vaststellen of het z'n eigen schuld was.

Met het oog op het 'becirijfsbelang' in de brede zin van het woord worden binnen de :
krijgsmachtonderdelen naar aanleiding van bepaalde, al dan Met strafbare, gebeurtenisSen
soms interne onderzoeken ingesteld. Ditzijn de zogenoemde 'huishoudelijke onderzoeken',
soms ook wel aangeduid als feitenonderz.oeken. Het huishoudelijk onderzoek en het
opsporingsonderzoek zijn twee gescheiden trajecten. Inforrnatie of verklaringen uit een
huishoudelijk onderzoek kunnen niet gebruilct worden ten behoeve van een (later) uit te
voeren opsporingsonderzoek. De gegevens zijn immers niet door opsporingsambtenaren
verzameld en de formaliteiten die bij een strafrechtelijk onderzoek in acht moeten worden
genomen — zoals de cautie — zijn niet nageleefd.
Net huishoudelijk onderzoek wordt uitgevoerd door een daartoe door de commandant van het
legeronderdeel aangewezen persoon of commissie. Deze rapporteert zijn bevindingen aan de
commandant en doet op grond daarvan aan.bevelingen. De commandant bekijIct de zaak
vervolgens zelf en kan clan besluiten de aanbevelingen wel of niet over te nemen.
Een huishoudelijk onderzoek kan dienen als gondslag voor het nemen van
aciministratiefrechtelijke maatregelen. Net moet clan uitsluitsel geven over de wenselijkheid of
rechtvaardiging van dergelijke te nemen maatregelen. Een huishoudelijk onderzoek kan ook
plaatsvinden om na te gaan of procedures correct zijn gevolgd of om inzicht te krijgen in de
huidige gebeurtenis teneinde soortgelijke incidenten in de toekomst te kunnen voorkomen.
Huishoudelijk onderzoeken dienen in beginsel een ander doel dan een strafrechtelijk
onderzoek. Wel kan het voorkomen dat de verschillende doelen van onderzoek op gesparmen
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voet met elkaar staan; de uitvoering van het ene onderzoek Ran die van het andere
belemrneren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij huishoudelijke onderzoeken die dienen om meer
inzicht te Icrijgen in water precies aan de hand is en of er mogelijkerwijs strafbare feiten in het
geding zijn: kortom in situaties waarin, om met een respondent te spreken, "wel rook is, maar
nog geen vuur". Neem het volgende geval:
Bij een milieudelict zoals een lelckende tank, moet aangifte worden gedaan en wordt het strafrechtelijke
felt onderzocht door de KMar, terwijl het voor de commandant veel meet van belang is een intern
onderzoek uit te voeren om te achterhalen of meet tanks hetzelfde probleem hebben; of hij zelf vaker
had moeten (laten) controleren, etc.

Met name bij de KMar en het OM bestaat grote weerstand tegen het verrichten van een
huishoudelijk onderzoek door de lcrijgsmachtdelen. Een belangijk argument hiertegen is
gelegen in het feit dat een huishoudelijk onderzoek een (later) te venichten
opsporingsonderzoek in de wielen kan rijden. Bij een huishoudelijk onderzoek worden
mensen gehoord, iedereen wordt alert, er lcunnen bewijsrniddelen verdwijnen, et cetera. Een
opsporingsonderzoek door de KMar kan daardoor bemoeilijkt worden. Naar de mening van
vele respondenten zou dan ook geen huishoudelijk onderzoek uitgevoerd moeten worden als
er ook maar enige indicatie is dat er een strafbaar feit is gepleegd. Het zou beter zijn als bij
twijfel de ICMar wordt ingeschakeld, in plaats dat men de zaak eerst zelf gaat belcijken.
Er zijn respondenten die te kennen geven altijd de KMar in te lichten wanneer men een
huishoudelijk onderzoek wil starten waarbij een mogelijk strafbaar feit de aanleiding is.
Indien de KMar adviseert daarmee te wachten, dan gebeurt dit ook. Sommigen starten ook pas
een huishoudelijk onderzoek nadat de KMar het opsporingsonderzoek heeft afgerond. Dit om
het opsporingsonderzoek van de KMar niet te verstoren. Het gebeurt ook dat een
huishoudelijk onderzoek stopgezet wordt indien halverwege blijkt dat er sprake is van een
strafbaar feit. De zaak worth dan overgedragen aan de KMar. Of deze weg altijd gevolgd
worth, valt echter te betwijfelen. Er hebben zich verschillende voorbeelden aangediend
waaruit blijkt dat de KMar niet altijd op de hoogte wordt gesteld van een door het
krijgsmachtonderdeel ingesteld huishoudelijk onderzoek, of pas wordt ingeschakeld als het
huishoudelijk onderzoek is `mislulce. Hieronder volgen er twee:
Len commandant liet een huishoudelijk onderzoek instellen naar vermoedelijke strafbare feiten door
iemand van zijn dienst die vroeger bij de KMar had gezeten. Acht tot negen getuigen bleken gehoord te
zijn. Na een week kwam hij met het dossier bij mij dat bij wijze van spreken zo ingezonden had lcunnen
warden, ilc hoefde volgens hem als KMar alleen mar de verdachte te horen. Maar die voorliggende
verklaringen hadden geen enkele waarde. Je moet de cautie in acht nemen en ze opnieuw verhoren als
je tegen verdachtesfeer aanzit: getuige of verdachte? Verder is er natuurlijk at tang onderling gepraat als
je ze als KMar gaat horen.
Er was bijvoorbeeld op een schip sprake van mogelijke pesterijen en intimidatie. De KMar werd
ingevlogen voor een huishoudelijk onderzoek en als er strafbare feiten aan het licht zouden komen, zou
de strafrechtelijke weg worden ingeslagen. Daar is toen ook een strafrechtelijk onderzoek uit
voortgekomen. Ook voor de kapitein is dit positief je laat mensen aan boord zien dat lclachten serieus
worden genomen en daar gaat weer een preventief effect van uit.

Het laatste voorbeeld is in die zin exceptioneel, dat de KMar een rol speelde in het
huishoudelijke onderzoek. Vergelijkbare situaties zijn in het onderzoeksmateriaal niet
aangetroffen, hetgeen volgens diverse respondenten niet vreemd is, aangezien de ICMar zich
een dergelijke rol niet graag zou laten aanmeten.
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Ad g) Gevaar van criminalisering

Het aspect van mogelijke criminalisering van militairen is een heet hangijzer. Commandanten
staan in de regel pal voor hun personeel en willen voorkomen dat leden van hun eenheid reeds
op grond van aanwijzingen of vage vermoedens van strafbare feiten worden gebrandmerkt.
Dit denkbeeldige gevaar krijgt extra voeding wanneer de kans op negatieve publiciteit hoog
wordt ingeschat. Een en ander kan er toe leiden dat de commandant via het hierboven
beschreven huishoudelijke onderzoek eerst zelf wil nagaan of de over zijn manschappen
circulerende geruchten op enige waarheid berusten.
De angst dat militairen door het te snel doen van aangifte ten onrechte worden
gecriminaliseerd, speelt het sterkst bij militaire activiteiten in het buitenland. De nasleep van
Srebrenica heeft hierop overduidelijk invloed gehad. Verschillende respondenten toonden zich
bijzonder verontwaardigd over behandeling die leden van Dutchbat — ook van de zijde van de
KMar — ten deel is gevallen. De volgende intervievvpassages illustreren de boosheid die
binnen lcrijgsmachtdelen kan ontstaan wanneer de overtuiging ontstaat dat men onheus
bejegend wordt:
Mariniers hadden ergens orde op zaken gesteld en daarbij was een burger in het been geschoten. Het
OM wilde de KMar een onderzoek laten instellen. ben kwamen er bezwaren vanuit het korps: hoe ze
het in hun hoofd haalden jongens die zo moedig en dapper daar de orde hadden hersteld, te
criminaliseren. Men had niet door dat het doel waarheidsvinding was. Dat zo'n incident onderzocht
moet worden en dat eventueel het OM of de rechter bepaalt of dat schot rechtmatig was. Geruchten
achteraf hebben vaak een veel desastreuzere uitwerking dan een KMar onderzoek. Te vaak wordt
gedacht dat de aanwezigheid van de KMar betekent dat men als crirnineel beschouwd wordt, terwijl
veel meer het besef zou moeten doordringen dat met zo'n onderzoek het handelen kan worden
gelegitimeerd. Geruchten achteraf kunnen dan weerlegd worden.
Ik heb een vieze smaak in de mond over de nasleep van Srebrenica doordat zaken in de pers zijn
opgeblazen en de militairen daar de schuld hebben gekregen, ook van de politiek die hen daar nota bene
naar toe heeft gestuurd onder allerlei restricties, zonder voldoende richtlijnen en zonder voldoende
wapens. Vervolgens geeft de Marechaussee de Landmacht nog een trap na met hun onderzoeken. Je
bent toch collega's en zij wisten toch ook hoe de situatie daar was.

Het paradoxale aan de nasleep van Srebrenica, zo laten de interviews zien, is dat de leden van
Dutchbat zich thans gecriminaliseerd voelen, terwijl het er alle schijn van heeft dat de
Strategie die destijds gekozen is primair was gericht op het voorkomen daarvan. De angst om
militairen te criminaliseren is verrnoedelijk van doorslaggevende betekenis geweest om
de toen ingeslagen weg te bewandelen en niet alle informatie volledig en zo snel mogelijk bij
het OM neer te leggen.

Suggesties ter verbetering van de aangiftebereidheid

Om de gang van zaken met betreldcing tot de aangifte van strafbare feiten door de
krijgsmachtonderdelen te verbeteren, zijn verschillende suggesties gedaan. We vatten deze
hieronder kort samen:
• De kennis en bewustwording van commandanten met betrekking tot de aangifteplicht
moeten verbeterd worden, met name bij uitzendingen.
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•

•

•
•

•

Er moet nog meer op gehamerd worden dat ondanks het .feit dat de /CMar in het buitenland
in aciministratief-technische zin onder het militaire commando valt, de organisatie vrij en
onafhankelijk is als het de opsporingsfunctie aangaat
In de commandantenopleiding/ KMA-opleiding moet meer en intensiever aandacht
gegeven worden aan het tucht- en strafrecht en zeker ook aan de onafhanIcelijke positie
van de ICMar.
De hoogste commandant dient voortvarender het belang van en de plicht tot aangifte te
benadruldcen. De jurist van de eenheid kan daarin ook een actievere rol spelen.
De ICMar zou vaker en actiever dan nu voorlichting moeten geven, zowel bij uitzendingen
als in de Nederlandse situatie. De KMar kan aan preventie, voorlichting en advisering veel
meer aandacht geven dan nu het geval is. Dat versterkt de communicatie met de
lcrijgsmacht, vergroot de kans op het opvangen van signalen en de kans op aangifte (zie
voor dit punt ook paragraaf 3.4).
Op het Met doen van een aangifte moeten sancties rusten, die ook daadwerkelijk worden
toegepast.

3.2.2

Kennisname en beslunvorming

Kennisname van strafbare feiten
Vooral via meldingen en aangiften door commandanten, militairen en burgers en aangiften
van slachtoffers neemt de KMar kennis van door militairen gepleegde strafbare feiten.
Zedendelicten komen vaak via de vertrouwenspersoon binnen. Andere bronnen die worden
genoemd zijn de reguliere politie in Nederland en de lolcale politie in het buitenland. Eigen
waameming lijkt buiten verkeersdelicten om geen grote rol te spelen. De CID speelt we!,
maar volgens sommigen een te geringe, een rol bij de instroom van strafbare feiten (zie ook
paragraaf 3.4.1). Zelden of nooit komt een aangifte binnen via de Militaire Inlichtingen Dienst
(MID).
Het laatste gegeven mag opmerkelijk genoemd worden. Verschillende respondenten hebben
namelijk de stellige indrulc dat de MID wel degelijk kennis heeft van strafbare feiten. Via
veiligheidsonderzoeken en de betroldcenheid bij briefings en debriefings zou de MID hiervan
op de hoogte raken. Vanuit de MID zelf wordt erkend dat langs genoemde wegen soms
vermoedens over strafrechtelijke aangelegenheden naar voren komen. Deze informatie zou
over het algemeen te `zache zijn om onmiddellijk door te sluizen naar de KMar. s De MID wil
eerst zelf een betere indruk krijgen van de informatie die de dienst Icrijgt aangereikt, om die op
- betrouwbaarheid te Inumen wegen.
Normaal gesproken zou de KMar via de officier van justitie een ambtsbericht van de MID
moeten ontvangen, op gond waarvan een opsporingsonderzoek gestart kan worden. Zoals
gezegd komt het laatste zelden voor.
Afgezien van de gebreldcige informatievoorziening door de MID vallen binnen de KMar
klachten te beluisteren over het felt dat de MID zich zo nu en dan op opsporingsterrein zou
Een voorbeeld van een zaalc die mede door toedoen van de MID aan het rollen kwam was het vermeend
seksueel misbruik van minderjarige meisjes in Angola. Deze zaalc is vanwege de mogelijke betrolckenheid van
marechaussees bij de verrneende feiten nader onderzocht door de Inspecteur Generaal voor de Ithjgsmacht
(IGK); zie hierover meer in paragraaf 3.3.1.
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begeven, terwij1 de bevoegdheden daartoe ontbreken. Volgelis een aantal respondenten leidt
dit tot ongewenste situaties.
Op een gegeven moment komen ze er niet meer uit en dan gaat iemand buiten de MID opeens aangifte
doen. Als de KMar dan vervolgens mensen gaat horen, stuit men op het probleem dat deze mensen al
een aantal keren eerder zijn verhoord. "Dat werkt dus niet".

Binnen de KMar gaan stemmen op om een scherpere scheiding aan te brengen tussen de
inlichtingen en veiligheidsactiviteiten van de MID en de opsporingswerkzaamheden van de
KMar. Hier is door enicele respondenten tegen in gebracht dat het onvermijdelijk is dat beide
diensten, zoals het beeldend werd uitgedrukt, "aan elkaar schuren". Ter illustratie van deze
stelling werd het volgende voorbeeld gegeven:
In het buitenland gelegerde dienstonderdelen kregen te maken met schending van het briefgeheim: post
werd stelselmatig geopend. De MID begon op basis van geruchten dienaangaande een
veiligheidsonderzoek. De KMar reageerde fel toen dit onderzoek de dienst ter ore kwam en ging
verhaal halen. De zaalc werd uiteindelijk gesust.

.

Verschillende respondenten hebben benadrulct dat het aantal aangiftes en strafrechtelijke
onderzoeken afneemt. Er wordt hiervoor een aantal verklaringen aangedragen. Zo is het aantal
militairen afgenomen als gevolg van de afschaffing van de dienstplicht. De afschaffing van de
dienstplicht is er ook de oorzaak van dat het aantal zaken met betreldcing tot `ongeoorloofde
afwezigheid' sterkis teruggelopen. Het feit dat de krijgsmachtdelen nog Met volledig zijn
`bemand' wordt als een andere verklaring aangedragen. Daarnaast heeft de wijziging van
militair straf- en tuchtrecht zijn invloed doen gelden: voorheen was het Met opvolgen van een
bevel een strafbaar feit, thans is het dit pas indien als gevolg ervan schade ontstaat of gevaar is
te duchten.
Tevens zouden de capaciteitsverdeling en daarmee samenhangend de werkdruk volgens een
aantal respondenten een rol spelen; door uitzending en detacherincr van het personeel bij
andere onderdelen wordt aan bepaalde zaken minder aandacht geschon.ken dan voorheen. In
het verlengde hiervan merkt een respondent op dat het aantal onderzoeken van de KMar naar
overtredingen (kleinere feiten) drastisch is gedaald. De geringe aandacht voor dit type zaken
zou mede veroorzaalct worden door het gebrek aan opsporingscapaciteit als gevolg van de
•zware wissel die de uitvoering van de civiele taken op de KMar trekt. Zie hierover meer in
paragraaf 3.4.2.
•
Tot slot is gewezen op de verandering van strafbare feiten die door leden van de militaire
populatie worden gepleegd: deze zijn meer geintegreerd geraakt in de burgersarnenleving. In
verband hiermee palct de 'gewone' politie veel zaken op: een militair reist Met altijd in
uniform, dus de politie weet niet meteen dat het om een rnilitair gaat. Bovendien zegt de
militair zelf niet zo snel meer dat hij door een marechaussee gehoord wil worden.
Externe druk
Zowel loyaliteit en solidariteitsgevoelens jegens de militairen in de Icrijgsmachtdelen als druk
vanuit de legerleiding ktumen de start van een onderzoek door de KMar bemoeilij ken of zelfs
in de weg staan. Wat het eerste aspect betreft is door verschillende respondenten gewag
gemaakt van het feit dat betrekkelijk veel leden van de KMar een verleden hebben bij een van
de andere Icrijgsmachtdelen. Dit versterIct de gevoelens van solidariteit. Daarnaast is met name
bij missies in het buitenland de sociale drulc bijzonder groot. De KMar zit vaak samen met het
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legeronderdeel op een compound en is wat betreft de voorzieningen afhankelijk van het
lcrijgsmachtonderdeel. De afstarid tot elkaar is dus veel kleiner clan in Nederland en dit kan de
wijze waarop de Marechaussee met strafbare feiten omgaat beinvloeden. De sociale controle
is groot, zoals blijkt uit het volgende voorbeeld:
Stel je de KMar voor die een bardienst draait in het café en daar dingen ziet of hoort die niet door de
beugel kunnen. De bijzondere omstandigheden malcen het doen van onafhankelijk onderzoek bijna
onmogelijk.

bit de interviews blijkt overigens wel dat leden van de KMar in het buitenland bewust afstand
nemen van de militaire collegae uit de andere lcrijgsmachtsdelen. De indrulc bestaat dat de
verschillende partijen zich gedurende de afgelopen jaren bewuster zijn geworden van de
gevoeligheid van al te nauwe banden. De gang van zaken rondom Srebrenica lijkt daar ook
een rol van betekenis in te hebben gespeeld. Verschillende respondenten hebben naar
aanleiding van de gebeurtenissen in Bosnie aangegeven dat het gezien de hierboven
beschreven situationele omstandigheden (Icleine wereld, grote mate van sociale controle)
hoogst onwaarschijnlijk is dat de vermoedens van strafbare feiten in Srebrenica destijds niet
onmiddellijk bij de ter plelcke aanwezige KMar-compagnie bekend zijn geraalct. Deze
informatie lijkt evenwel niet onmiddellijk aan het OM te zijn doorgegeven, al moet daar aan
warden toegevoegd dat naar het oordeel van diverse respondenten vanuit het parket Arnhem
destijds erg lauw en afwachtend op de geruchten werd gereageerd.
Zoals gezegd, is uit deze ervaring tering getrolcken en wordt door de KMar heden ten dage
meer distantie in acht genomen. Druk vanuit de lcrijgsmachtdelen am bepaalde zaken niet aan
te paldcen is er nietternin nog steeds wel eens. Over het algemeen heeft dergelijke druk zelden
tot gevolg dat en proces verbaal niet wordt opgemaalct of een onderzoek niet wordt gestart.
Een enkele keer is een onderzoek hierdoor niet van de grand gekomen (zie voor een voorbeeld
hiervan paragraaf 3.3.3). Dit gebeurde evenwel niet in het onderstaande geval
Een militair werd getreiterd door andere militairen in zijn eenheid. Dat lien uit de hand. Hij werd onder
meer ontkleed en vastgebonden, waarna er foto's van hem werden gemaakt. Het slachtoffer deed
aangifte bij de KMar, waama er een onderzoek werd gestart. De ondercommandant had geen aangifte
gedaan, terwijl hij wel van de situatie op de hoogte was. Bovendien probeerde hij de KMar ertoe te
bewegen het onderzoek te staken, omdat het voorval in zijn ogen 'maw een geintje' was. Het onderzoek
werd evenwel voortgezet, de foto's werden in beslag genomen en uiteindelijk zijn de daders
veroordeeld door de rechter.

In de sfeer van de besluitvorming zijn door een aantal respondenten kanttekeningen geplaatst
bij de beslissingen die in het verleden door het ministerie van Defensie genomen zijn naar
aanleiding van informatie die uit debriefings was voortgevloeid over mogelijk strafbaar
.wangedrag van militairen. In de optiek van betroldcenen zou alle informatie daarover direct en
in extenso schriftelijk aan het OM ter hand gesteld dienen te worden. In het verlengde hiervan
is benadrukt dat de minister van Defensie zich oak zou moeten onthouden van het geven van
aanwijzingen of opdrachten met betreldcing tot een opsporingsonderzoek. In het verleden zou
bier een aantal maal sprake van zijn geweest.
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3.2.3

Informeren en communiceren

•

Indien er aangifte wordt gedaan bij de KMar of zij op andere wijze kennisneemt van een
vermoedelijk strafbaar felt, kunn.en, afhanIcelijk van de strafbare gedraging, verschillende
personen of instanties geinformeerd worden. Allereerst wordt bij zaken van enige importantie
altijd het OM geInforrneerd 6.
In sommige gevallen vindt een `commandanten melding' en/ of een `bijzondere melding'
plaats. Op deze twee typen meldingen wordt hieronder nader ingeczaan.
Commandantenmelding

Afhankelijk van de aard van het delict moeten commandanten van de KL, KM en KLu
bepaalde (strafbare) feiten ook aan de bevelhebber melden. De stafjuristen van de bevelhebber
informeren dan weer de directeur Juridische Zaken van het departement van Defensie, die op
zijn beurt de minister kan informeren. Het betreft niet alleen strafbare feiten, maar ook feiten
die politiek gevoelig zijn of waarvan de commandant verwacht dat ze de aandacht zullen
treldcen van de media. Voor een dergelijke `commandantenmelding' bestaan interne
instructies. Veelal wordt eerst een telefonische melding gedaan aan de BLS. Deze laatste moet
binnen 24 uur geinformeerd worden. In beginsel wordt na de constatering van zeer ernstige of
gevoelige feiten eerst de KMar ingelicht en vervolgens de directie Juridische Zaken van het
ministerie van Defensie. Aan het departement wordt dan ook gemeld dat de KMar is ingelicht
en wat er in grote.lijnen is gebeurd.
Melding bijzondere voorvallen ('bijzondere melding')

Binnen de KMar bestaat een vergelijkbare procedure met betrekking tot het melden van
(politiek) gevoelige feiten in de vorm van de bijzondere melding. De criteria daarvoor staan in
een operationele instructie. Een bijzondere melding hoeft geen betrekking te hebben op
strafbare feiten. In het vervolg doelen we echter met de term bijzonder melding alleen op die
meldingen die om strafbare feiten gaan.
De Brigadeaommandant doet een dergelijke melding (bevartende een geanonimiseerde
beschrijving van het feit) uitgaan naar de districtscommandant en naar de bevelhebber KMar.
Deze laatste kan, via de directie Juridische Zaken van het ministerie van Defensie, de minister
informeren, in zijn hoedanigheid van korpsbeheerder. De bevelhebber geeft in zo'n geval geen
opsporingsgegevens, maar informeert hem slechts over het feit dat er een bepaalde zaak
speelt.
Een bijzondere melding die strafbare feiten behelst wordt kortgesloten met het OM, zodat
men daar weet dat de korpsbeheerder door de KMar geinformeerd is. Toch bestaat er bij een
aantal respondenten onduidelijkheid over de vraag of het OM altijd door de KMar op de
hoogte wordt gesteld wanneer men een bijzondere melding doet uitgaan. Somxnigen menen
dat het OM niet altijd (direct) wordt ingelicht als een bijzondere melding is uitgegaan. Enkele
respondenten schetsen in verband hierrnee het volgende probleem: zowel bij de
commandantenmelding als bij de bijzondere melding van de KMar kan de informatie
uiteindelijk bij de minister van Defensie terechtkomen. Het kan dan voorkomen dat er
(strafrechtelijke) informatie `lekt' naar Defensie, zonder dat de officier van justitie daar in alle
Een uitgebreide beschrijving van de gang van zaken road het informeren van het OM wordt gegeven in
paragraaf 3.3.

6
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gevallen al van op de hoogte is. Het kan dus gebeuren dat Dcfensie bij gevoelige zalcen eerder
op de hoogte is van de strafbare feiten dan de officier van justitie.
De suggestie is gedaan om van bijzondere meldingen en commandanten meldingen die
betreIcking hebben op een strafrechtelijk feit een afschrift naar het OM te zenden. Door andere
respondenten is gezegd dat dit reeds de standaardpraktijk is. Dergelijke tegenstrijdige
percepties wijzen op onduidelijkheid of op verschillend beleid.
Het OM mag dan niet altijd als eerste op de hoogte zijn van strafbare feiten, soms wendt het
zijn invloed aan om de KMar te bewegen (voorlopig) af te zien van het doen van een
bijzondere melding.
In een zaak deed het OM, teneinde zo min mogelijk ruchtbaarheid aan het onderzoek te geven, een
dringend beroep op de brigadecommandant van de KiMar om geen bijzondere melding te doen uitgaan
naar de districtscommandant en de bevethebber. Ook de commandant van het betreffende
lcrijgsmachtonderdeel was niet op de hoogte gesteld. Het gevolg was dat de niet-ingelichte personen
verrast werden toen de zaak in de pers kwam.

Onder andere verwijzend naar deze zaak, merIct een respondent op dat de regeling bijzondere
melding aanscherping verdient; er moet meer duidelijIcheid zijn omtrent de vraag wanneer een
incident `bijzonder' is en gemeld moet worden. Nu zou dat nog (te) sterk bepaald worden
door de factor media. Het is aan de commandant zelf om te bepalen wanneer iets bijzonder
genoeg is om te melden. Men dient dan wel op dergelijke (gevoelige) zalcen voorbereid te
worden. Volgens sornmige respondenten schort het hier nog wel aan:.
Ten aanzien van politieke- en persgevoeligheid moet iemand aanvoelen wat belangrijk is; daar moet hij
'in goeien'.

In het kader van het anonimiseren van de melding uit een respondent de zorg dat door een
bijzondere melding !cans bestaat op het `lekken' van gegevens omdat veel meer mensen op de
hoogte raken van een zaak. Verschillende respondenten wijzen er met hem op dat het van
groot belang is de privacy te waarborgen. Hieruit spreelct enig wantrouwen naar de leiding van
de ICMar als gevolg van leldcen die in het verleden zouden hebben plaatsgevonden.
Een ander probleem dat enkele respondenten aankaarten, is het feit dat na een bijzondere
melding de staf KMar "soms meteen aan de telefoon hangt voor meer informatie, terwij1 het
onderzoek dan net loopt en de gevraagde informatie er nog niet is".
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3.3 Doorstroom: verloop, stu ring en beInvloeding van het
opsporingsonderzoek
In deze parag,raaf staat het verloop van het opsporingsonderzoek en de sturing door het OM
centraal. Een opsporingsonderzoek komt in de kern neer op het verzamelen van informatie
omtrent een (vermoedelijk) gepleegd strafbaar feit. Daarom zal aandacht worden besteed aan
de informatieverstrelcking aan de KMar vanuit de overige lcrijgsmachtdelen ten behoeve van
de opsporing. Ook de infonnatieverstrelcking door de KMar en het OM aan de
krijgsmachtonderdelen en het ministerie van Defensie zal worden belicht. De parag,raaf wordt
afgesloten met enige algemene opmerlcingen met betrekking tot de onafhankelijkheid van de
KMar in de uitoefening van haar militaire opsporingstaak.

3.3.1 Aanpak en sturing van het opsporingsonderzoek
Uit de interviews komt het beeld naar voren dat de KMar vrijwel alle zaken aanpalct, die bij
haar worden aangebracht door middel van aangiften. In de uitvoering van onderzoeken
worden soms prioriteiten gesteld, in die zin dat sommige zaken even op de plank worden
gelegd teneinde voorrang te kunnen geven aan andere zaken. Dit is een gevolg van gebrek aan
capaciteit op dat moment. De mate waarin dit probleem zich doet voelen verschilt per brigade
en district. Er lijken evenwel weinig of geen zaken te bestaan, waaraan men niet op enig
moment aandacht kan schenken. Zie over de capaciteitsproblematiek meer in paragraaf 3.4.2.
Op zaaksniveau wordt de prioriteitstelling in beginsel bepaald door de brigadecommandant of
— indien de Justitidle Dienst de leiding heeft over het onderzoek — het hoofd van de Justitidle
Dienst. De indruk bestaat dat met de officier van justitie hierover overleg wordt gevoerd dan
wel dat hij van dergelijke beslissingen op enig moment in kennis wordt gesteld.
Eenvoudige, kleinschalige en kortlopende opsporingsonderzoeken worden door de brigades
van de KMar zelfstandig uitgevoerd. De commandant APD of de brigadecommandant bepaalt
de aanpak van het onderzoek. De rol van de officier van justitie is in dit type zaken een
passieve: op zijn strafvorderlijke bevoegdheden wordt geen beroep gedaan en ook in andere
opzichten is hij niet of nauwelijks bij het onderzoek betrolcken. Pas na afloop van het
onderzoek wordt hij in kennis gesteld van de verrichte opsporingshandelingen en de resultaten
daarvan door middel van het ingezonden proces-verbaal. Op basis daarvan neemt hij — na
registratie van het proces-verbaaL T een beslissing omtrent eventuele vervolging. Bij
uitzondering worden kleinere zaken, waarin geen sprake is van een gerechtelijk onderzoek,
besproken met de officier van justitie.
In voorkomende gevallen geeft de Justitidle Dienst van de Districtsstaf gevraagd of
..ongevraagd advies aan de brigades. De Justitidle Diensten krijgen dagelijks de mutaties
(journaals) van de brigades toegezonden, die soms voor de Justitidle Dienst aanleicling geven
contact op te nemen met een brigade, bijvoorbeeld als een brigade naar het oordeel van de
Justitidle Dienst — gelet op de door het OM gestelde prioriteiten, zie hiervoor paragraaf 3.4.1 —
een zaak Met voldoende heeft onderzocht.
Bij opsporingsonderzoeken die groter van omvang of complexer van aard zijn, komen zowel
de Justitiele Diensten als de officier van justitie nadrukkelijker in beeld. Er bestaan
vooralsnog geen heldere criteria voor het betrekken van de Justitidle Dienst in een
opsporingsonderzoek. In de praktijk wordt de Justitidle Dienst door de brigades in de meer
grootschalige, gecompliceerde onderzoeken benaderd met het verzoek om ondersteuning. In
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dat geval stelt de Justitidle Dienst een tactisch coordinator beschilcbaar aan de brigade. De
brigadecommandant blij ft in die situatie leidend. In andere gevallen, bijvoorbeeld wanneer
een onderzoek de grenzen van een district overschrijdt, wordt eat speciaal rechercheteam
geformeerd, dat opereert onder leiding van de Justitidle Dienst. De teamleider, de tactisch
coordinator en de administratief coordinator zijn clan vaak afkomstig van de Justitidle Dienst,
terwijI de overige teamleden geworven worden binnen de verschillende brigades. Het initiatief
tot een dergelijk grootschalig recherche-onderzoek kan van de Justitidle Dienst zelf uitgaan.
Oak daarvoor lcurmen de door de brigades verstrelcte mutaties de aanleiding zijn, zoals blijkt
uit de volgende casus.
Uit de mutaties bleek dater in verschillende kazemes in een bepaald gebied kluizen werden gekraakt.
Zowel brigade X als brigade Y verrichtten daar onderzoek naar, zonder dat zij dat van ellcaar wisten.
Onder leiding van de Justitidle Dienst werden de krachten gebundeld en werd er een speciaal
rechercheteam samengesteld dat zich met alle kluiskraken in het gebied ging bezighouden.

Met betreldcing tot de strafrechtelijke aspecten van het onderzoek treedt de teamleider in de
regel vrijwel meteen nadat hij voor het eerst de zaak in ogenschouw heeft genomen, in contact
met de officier van justitie. Afhankelijk van het stadium waarin het onderzoek verkeert op het
moment waarop de Justitidie Dienst door de brigades wordt ingeschakeld, draagt de officier
van justitie mogelijk al kennis van de zaak, maar dat is niet altijd het geval. Neem
bijvoorbeeld het volgende geval:
Bij den van de brigades werd melding gemaakt van de vermissing van een pistool. Het wapen werd al
geruime tijd verrnist, vermoedelijk als gevolg van diefstal. De opsporingsambtenaren van de brigade
hadden meteen het idee dat het een langduriger onderzoek zou worden en narnen derhalve onmiddellijk
contact op met de Justitidle Dienst. De teamleider van de Justitidle Dienst heeft vervolgens de officier
van justitie geinformeerd, die nog niet op de hoogte was van de zaak.

Een van de officieren van justitie meldde desgevraagd dat hij de indrulc had dat grote en
gevoelige zaken in toenemende mate in een zeer vroeg stadium met het OM worden
besproken. En.kele respondenten van de KMar bevestigen dit. Om met den van hen te spreken:
Len van de'eerste contacten, als het cm een grocer onderzoek gaat, is richting Arnhem.

Met het vroegtijdig informeren van de officier van justitie over het onderzoek wordt
vooruitgelopen op de aanwending van diens bevoegdheden. Het wordt uit recherchetactisch
oogpunt verstandig geacht om de officier van justitie snel op de hoog,te te stellen van het
onderzoek, zodat hij al van de zaalc weet wanneer zijn medewerking nodig is voor het gebruik
van (bijzondere) opsporingsbevoegdheden of het aanhouden van verdachten. Het is een vorm
.van efficientie, die door enkele respondenten van de KMar als volgt onder woorden werd
gebracht.
Je kunt er wel een maand werk in steken, maar als de officier van justitie aan het eind van het liedje
geen medewerking of toestemming verleent, is al je werk vergeefs geweest.
Je kunt beter vanaf het begin goed met elkaar communiceren, want je bent altijd op ellcaar aangewezen.
Wij hebben de medewerking van het OM nodig cm gebruik te kunnen maken van
opsporingsbevoegdheden en het OM zal op basis van ens proces-verbaal later eventueel moeten
vervolgen.
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Terwijl de teamleider met betrekking tot de strafrechtelijke kant van het onderzoek contact
legt met de officier van justitie, voert hij wat betreft de financiele en personele kant van de
zaak overleg met het hoofd van de Justitiele Dienst, die weer overlegt met het hoofd S 2/3 (het
Hoofd Operatien). De districtscommandant wordt daarin alleen gekend als er problemen zijn.
De teamleider maakt een plan van aanpak, inclusief een middelenplan en een plan voor de
personele samenstelling van het team, dat wordt geaccordeerd door het hoofd van de Justitiele
Dienst en ondertekend door de districtscommandant en de officier van justitie. Hoewel de
verantwoordelijkheid voor het personele aspect van het onderzoek bij de districtscommandant
ligt, zeggen de officieren van justitie voldoende invloed te kunnen uitoefenen op de
samenstelling van het rechercheteam, zeker wanneer het om gevoelige of lastige lcwesties
gaat, zoals zaken die voortvloeien uit `Joegoslavie' of waarin militairen met een hogere rang
verdachte zijn. Zoals een officier het forrnuleerde:
De club is zo overzichtelijk dat op dit moment het samenstellen van een rechercheteam niet een goot
probleem is voor het OM en de KMar. Met een vingerknip heb je de juiste mensen gevonden: die moet
je daarvoor hebben. En vervolgens valt het dan ook snel en adequaat te regelen.

Ook de politie kan worden gevraagd in een rechercheteam te participeren. Er ontstaat dan een
gecombineerd team, bestaande uit medewerkers van de Justitiele Dienst, de brigades en de
politie. Dit gebeurt niet alleen in de gevallen waarin er een vermoeden is van deelneming aan
strafbare feiten door. zowel militairen als burgers (zoals in het "Pagaro"-onderzoele het geval
was), maar ook wanneer er sprake is van onderzoek gericht tegen alleen militaire verdachten.
De reden daarvoor kan zijn dat de politie een opsporingsonderzoek is gestart, waarin na
verloop van tijd blijkt dat de vermoedelijke dader een militair is.
Dit was bijvoorbeeld het geval in de zaak tegen de militair die zijn vrouw en kind om het leven had
gebracht en vervolgens zijn huis in brand stak. De politie (een recherchebijstandsteam) was gestart met
het opsporingsonderzoek. ben het vermoeden rees dat de militair de dader was, is er contact
opgenomen met de KMar en werd er een team geformeerd, bestaande uit leden van de KMar en de
politie.
•

-

Het behoort tot de taken van de teamleider tij dens het recherche-onderzoek contact te
onderhouden met de officier van justitie. Er wordt periodiek overleg gevoerd. Tijdens
onderzoeken 'van enige importantie' wordt de officier van justitie op de hoogte gehouden van
de ontwikkelingen door middel van wekelijks of dagelijks telefonisch contact — waartoe niet
alleen de teamleider maar ook de 'officier van justitie het initiatief neemt — en/of het inzenden
van kopieen van de journaals. In `echt grote' onderzoeken is er ook regelmatig persoonlijk
contact met de officier van justitie en is hij soms aanwezig bij de 'morning-brief. De officier
van justitie denkt dan mee, doet suggesties, geeft adviezen ("probeer dit eens, heb je bier al
aan gedacht?") en stuurt het onderzoek in een bepaalde richting door het geven van concrete
aanwijzingen. Zo kan hij in een zaak met veel verdachten bijvoorbeeld bepalen dat het
onderzoek geconcentreerd moet worden op enkele verdachten. Ook bewaakt de officier van
justitie het rechtmatig verloop van het onderzoek. Afgaande op de interviews gebeurt dat
kennelijk meer en beter dan in het verleden. Het OM houdt nadruldcelijker de vinger aan de
pols bij de opsporing. Deze percepties sporen met de bevinding van de commissie Kalsbeek
(1999) dat het OM meer dan in het verleden het geval was, werk maakt van het bewaken van
Het onderzoek naar drughandel vanuit de Antillen en Aruba, waarbij leden van de Marine betrokken waren en
gebruik werd gemaakt voor het vervoer van de drugs naar Nederland van een Orion-vliegtuig van dit
krijgsmachtdeel.
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de rechtmatigheid van de opsporing. De volgende uitspraak van een rechercheur is illustratief
voor deze ontwilckeling:
Nu kun je bijna niets meet doen zonder dat de °Meier van justitie het weet. Dat was vroeger anders. Er
wordt volgens de regels gewerkt, omdat de officier van justitie meekijlct.

Uit de interviews ontstaat het beeld dat de contacten tussen het ONI en de marechaussee in
frequentie en intensiteit toenemen, naarmate een onderzoek grootschaliger, gecompliceerder,
dan wel gevoeliger is. Er is dan geregeld persoonlijk contact, terwijI er in `doorsnee-zaken
veelal sprake is van `sturing op afstand' door de officier van justitie. In die zalcen is het
contact, volgens zowel de officieren van justitie als respondenten van de marechaussee, vaak
minder intensief dan wenselijk is. Een reden daarvoor is gelegen in de letterlijk grote afstand
die bestaat tussen het parket in Arnhem en de brigades en Justitiele Diensten in het land. Die
afstand doet zich extra voelen nu er geen aparte afdeling voor militaire zaken meer bestaat op
het parket in Arnhem en de desbetreffende officieren van justitie hun tijd en aandacht moeten
verdelen tussen de behandeling van militaire aangelegenheden en andere taken. Als gevolg
daarvan is niet alleen de afstand tussen Anthem en de rest van het land figuurlijk vergroot,
ook de algemene bereikbaarheid van de officieren van justitie is thardoor afgenomen. Om die
reden wordt er vaak teruggevallen op de parketsecretaris, die een belangrijke rot speelt als
aanspreekpunt van de (teamleiders van de) KMar. Dit levert op zichzelf geen problemen op;
de parketsecretaris vervult die ml naar de mening van diverse respondenten goed.
Problematischer wordt het wanneer een marechaussee, als gevolg van het feit dat de
weekdiensten zijn ondergebracht bij `gewone' officieren van justitie, plotseling zaken moet
doen met een off-icier van justitie die de specialistische kennis op het gebied van het rnilitaire
strafrecht mist. Dit wordt als een knelpunt ervaren door zowel de officieren van justitie als
enkele respondenten van de Marechaussee.
Afgezien van de zojuist geschetste problemen met betrekking tot de afstand tussen het parket
Arnhem en de brigades en Justitiele Diensten en de algemene bereikbaarheid van de officieren
van justitie, verloopt de aansturing door het OM in concrete opsporingsonderzoeken in het
algemeen goed. Een van de marechaussees merkte op dat het voor een goede aansturing door
de officier van justitie noodzalcelijk is dat hi] regelmatig worth gevoed met informatie. Die
informatie Icrijgt hi] in de praktijk in voldoende mate van de betroldcen marechaussees. De
houding van de officier van justitie — tijdens een van de interviews getypeerd als 'open voor
clialoog' zijn expertise en zijn Icennis van het rnilitaire recht zullen daarin geen
onbelangrijke rol spelen. Het merendeel van de respondenten is dan ook tevreden over de
vvijze waarop de communicatie en de informatie-uitwisseling tussen de Tatar en het OM
tijdens een onderzoek verloopt In paragraaf 3.4 komen we bier kort op terug.
Buitenland
De hiervoor beschreven afstand tussen het OM en de KMar lijkt, paradoxaal genoeg,
beduidend kleiner te zijn waar het gaat om opsporingsonderzoeken die (gedeeltelijk) in het
buitenland plaatsvinden. Terwij1 het contact tussen het OM en de in Nederland gevestigde
brigades goeddeels beperkt blijft tot de grotere, gecompliceerdere onderzoeken, hebben de in
het buitenland gevestigde brigades ook contact met het OM met betrekking tot de kleinere
onderzoeken. Tussen de brigadecommandant of de commandant APD en het OM is er veel
telefoon- en faxverkeer, soms zelfs dagelijks. Afhankelijk van de emst van het strafbare feit
wordt overlegd met de officier van justitie dan wet met de parketsecretaris. Het OM wordt
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aldus op de hoogte gesteld van wat er speelt in het buitenlatici.. De parketsecretaris en de
officier van justitie wisselen van gedachten met de commandant van de marechaussee, geven
advies en verienen toestemming voor het verrichten van bepaalde handelingen. De contacten
betreffen ook de wijze van afdoening: het toepassen van een politiesepot, het indienen van een
proces-verbaal om tot vervolging over te kunnen gaan of het voeren van een 'Mc op stulc'beleid. Een voorbeeld van de laatste afdoeningswijze is te vinden in de onderstaande casus:
Voorafgaand aan en na afloop van bun deelname aan een vredesmissie verbleven grote goepen
militairen in een hotel op enige afstand van de compound. Bij het uitgaan 's avonds vonden er allerlei
incidentjes plaats. De KMar heeft na overleg met het OM en de legercommandanten een
op stuk'beleid toegepast.

Ook wordt met het OM overleg gevoerd over de uitvoering van het opsporingsonderzoek en
de toepassing van dwangmiddelen (de teruggave van inbeslaggenomen goederen, aanhouding
buiten heterdaad en inverzekeringstelling).
Met name de aanhouding en inverzekeringstelling van een in het buitenland gelegerde militair
heeft nogal wat voeten in de aarde. Bij vredesmissies zijn er in het algemeen geen cellen
beschikbaar die voldoen aan de daarvoor geldende eisen. De inverzekeringstelling kan
derhalve niet ter plaatse worden uitgevoerd; daarvoor is repatriering van de verdachte militair
nodig, hetgeen erg ingrijpend en omslachtig is. De tijd die nodig is yoor een repatriering
overstijgt al gauw de maximale termijn van de inverzekeringstelling. Om deze reden vindt
aanhouding en inverzekeringstelling van verdachte militairen tij dens vredesmissies weinig
plaats. In Seedorf is dergelijke accommodatie wel aanwezig, maar wordt de verdachte militair
in geval van inverzekeringstelling toch onmiddellijk na aanhouding naar Nederland
overgebracht, omdat hij recht heeft op bijstand van een (Nederlandse) advocaat.
Len extra handicap in het buitenland voor de KMar is dat Nederlandse wetten daar niet altijd
bruikbaar zijn, waardoor men niet op dezelfde wijze kan reageren als bier te doen gebruikelijk
is. Voorbeelden hiervan zijn gegeven op het terrein van de wapenwetgeving en dat van de
verkeerswetgeving. Ten aanzien van de wapenwetgeving werd bijvoorbeeld opgemerkt dat:
wanneer zich in een bepaald land een strafbaar feit voordoet met betrekking tot de wapenwetgeving
slechts het wapen in beslag kan worden genomen, maar geen proces verbaal kan worden opgemaakt.

Er lijken met betrekking tot de hoge frequentie van het contact tussen KMar en OM
nauwelijks verschillen te bestaan .tussen de permanent (Seedorf) en tijdelijk (vredesmissies) in
het buitenland gevestigde 'brigades'. Het eerder informeren van de officier van justitie door
marechaussees in het buitenland, ook in kleine zaken, wordt goeddeels ingegeven door het
besef van wederzijdse afhankelijkheid, dat in het buitenland sterker lijkt te bestaan dan in
_Nederland. De interviews wijzen uit dat ook de nasleep van de gang van zaken in Srebrenica
hierop van invloed is geweest. Zowel biruien de KMar als het OM bestaat de overtuiging dat
de specifieke context waarbinnen crisisbeheersingsorganisaties plaatsvinden vraagt om zo kort
mogelijke lijnen tussen beide instanties. Door een paar respondenten is in dit verband zelfs de
suggestie gedaan om in dit soort omstandigheden op ad hoc basis een lokale driehoek te
formeren en met enige regelmaat een officier van justitie 'in te vliegen'. Om een van hen te
parafraseren:
De hectiek waarmee die operaties gepaard gaan, vr-aagt om een nog nauwere betrokkenheid en
flexibiliteit van het OM. Je moet zorgen dat je een officier van justitie par -aat hebt, die, als daar
aanleiding toe is, onmiddellijk kan overkomen. Wellicht moet die zich zelfs laten vergezellen door een
rechter, zodat je ter plelcke ernstige zaken af kunt doen.
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Specilleke onderzoeken
Normaal gesproken is de brigade of Justitiele Dienst van de KMar de opsporingseenheid die
aan de slag gaat zodra het om door militairen gepleegde strafbare feiten gaat. Er zijn echter
oak situaties waar deze eenheden bewust niet ingeschalceld worden. Hieronder zullen we
enIcele daarvan bespreken.

Onderzoeken door BIO en Rijksrecherche
Indien er sprake is van een klacht, gericht tegen een lid van de KMar, dan wordt het Bureau
Interne Onderzoeken (BIO) ingeschakeld. De brigadeconunandant van de betrolcken militair
waartegen de Idacht is gericht, is verplicht de klacht bij het BIO neer te leggen. Van elke
klacht gaat een kopie naar het OM.
Ook kan het zijn dat een lid van de KMar verdacht wordt van betrolckenheid bij een strafbaar
feit. Het OM bepaalt dan wie het onderzoek gaat uitvoeren: BIO, de JD van een ander district
of de Rijksrecherche. Factoren die bij die beslissing een rol spelen zijn personele
beschikbaarheid, ernst en omstandigheden van de zaak en soms de functie of rang van de
verdachte. Zo handelt BIO lichte geweldsmisdrijven meestal zelf.
af. Een enkele keer gaat aan
de beslissing al dan niet een strafrechtelijk onderzoek te starten een intern orienterend
onderzoek vooraf am vast te stellen of er sowieso sprake is van strafrechtelijke gedragingen.
Zodra strafrechtelijke gedragingen in het spel lijken te zijn is er direct contact met het OM. In
geen van de interv' iews zijn knelpunten in het hier beschreven besluitvormingsproces naar
voren gekomen.

IGK
De Inspecteur Generaal voor de Krijgsmacht (IGK) vervult de functie van ombudsman en
vertrouwensman voor defensiepersoneel. Zijn rol gaat vooraf aan een eventuele juridische
procedure, in tegenstelling tot de reguliere ombudsman die na procedures ingeschakeld kan
worden. Lndien er een juridisch traject loopt of gaat lopen ondemeemt de IGK geen actie.
Daarnaast heeft de IGK een adviesfunctie naar de minister: hij kan in het kader van een
bemiddeling, op eigen initiatief of op verzoek van de minister onderzoek verrichten. In
algemene zin thnctioneert de IGK als de ogen en de oren met betreldcing tot de handel en
wandel binnen Defensie.
Of de IGK onderzoek moet doen daar waar strafbare geciragingen niet uitgesloten lcunnen
worden, is een terrein waar verschillend over gedacht kan warden. De algemene opvatting is
dat de IGK zich verre moet houden van onderzoek als dat naar het mogelijk wangecirag van
thilitairen in Angola'. De spanning tussen de vertrouwensfunctie, de vertrouwelijIcheid die de
IGK moet betrachten, en de noodzaak strafbare feiten te melden aan opsporingsautoriteiten is
te groot. Of in de woorden van een respondent:
De !GK moet vraagbaak/ vertrouwensman kunnen zijn van iedere militair. Dat staat op gespannen voet
met het soon onderzoek dat zij nazi - de Angola-situatie deden.

'Ten aanzien van de kwestie Angola is door de politieke leiding besloten de IGK een onderzoek te laten
instellen naar mogelijk wangedrag, gepleegd door zowel militairen als marechaussees. Een van de overwegingen
was dat de KMar zelf mogelijk betrokken was bij het wangedrag. De meeste respondenten zijn van mening dat
dit niet had mogen gebeuren en dat de rijksrecherche had moeten worden ingeschakeld.
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3.3.2 Informeren
Deze paragraaf handelt over de informatiestrornen tussen de KiMar en het OM enerzijds en de
(andere) krijgsmachtdelen anderzijds. Met betrekking tot de uitoefening van haar militaire
opsporingstaak is de KMar grotendeels afhankelijk van de krijgsmachtonderdelen als het gaat
om het verzamelen van informatie en eventueel het vergaren van bewijsmateriaal.
Tegelijkertijd bestaat er bij de krijgsmachtonderdeIen een duidelijke behoefte aan informatie
van de KMar en het OM omtrent de voortgang en de resultaten van het opsporingsonderzoek.
Beide informatiebehoeften en —stromen worden in deze paragaaf beschreven.
informatieverstrekking door de krijgsmachtonderdelen

Het algemene beeld dat uit de interviews naar voren komt is dat de KMar voldoende
medewerking en informatie van de krijgsmachtonderdelen krijgt tijdens een
opsporingsonderzoek. Dit geeft het merendeel van de respondenten van de KMar aan en
verschillende respondenten van de andere Icrijgsmachtdelen bevestigen dat. In de
uitzonderlijke gevallen waarin deze medewerking niet of in te geringe mate wordt verleend,
schromen de marechaussees niet, zoals zij zelf zeggen, hoger in de commandolijn een verzoek
tot het bevorderen ..Van die medewerking neer te leggen.
Uit de interviews-valt tevens een aantal factoren te herleiden die de bereidheid van
commandanten en andere militairen van de krijgsmachtdelen om medewerlcing te verlenen
aan het onderzoek van de KMar positief dan wel negatief kunnen beinvloeden. Het gaat
daarbij respectievelijk om:
a) de houding, de opstelling van de KMar;
b) het krijgsmachtonderdeel;
c) de rang van de verdachte of de getuige en
d) de aard en ernst van de verrnoedelijk gepleegde strafbare feiten
e) de plaats waar de betreffende strafbare feiten zijn gepleegd.
Deze factoren worden thans een Voor een nader beschouwd. Daarbij zij aangetekend dat in de
pralctijk vaak sprake is van een combinatie van op elkaar inwerkende
beInvloedingsmechanismen.
Ad a) De opstelling van de KMar

Diverse respondenten hebben er op gewezen dat de bereidwilligheid van de
.legercommandanten om medewerking te verlenen aan een opsporingsonderzoek gedeeltelijk
afhankelijk is van de houding, de opstelling van de KMar. Een van hen verwoordde dat als
volgt:
Het is een kwestie van actie en reactie. De marechaussee moet niet in een ivoren toren blijven zitten,
maar zich co6peratief opstellen en uitleg geven over wat de KMar doet en kan betekenen voor de
commandanten. Zo bestaan er goede ervaringen met het fenomeen wijkagenti. Dat zijn
opsporingsambtenaren die op het kazerneterrein zijn `gehuisvese en die als eerste aanspreekpunt
fungeren voor de commandanten en andere militairen. Je merkt aan alles dat dat soon initiatieven op
prijs wordt gesteld.
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Viet iedereen is er evenwel van overtuigd dat de KMar zichtoldoende actief in de richting
van de andere krijgsmachtsdelen opstelt. In paragraaf 3.4.1 wordt nader op dit aspect
:ngegaan.
Behalve een open oor en de bereidheid om commandanten in algemene zin tekst en uitleg te
verschaffen over de wijze van opereren van de KMar, blijkt ook het organiseren van of het
deelnemen aan gezamenlijke activiteiten in de inforrnele sfeer het wederzijdse begrip te
vergroten. Of, zoals een respondent het uitdrulcte:
Op een bead of een feest kom je elkaar toch op een andere manier tezen. Je wisselt dan natuurlijk geen
operationele informatie uit, dat zou te gek warden, maar je kunt op een wat ander niveau tech het een
en ander met ellcaar bespreken, zodat je van e Lkaar beter went water in de diverse organisaties speelt.

Ad b) Het krijgsmachtonderdeel

Tij dens de interviews is meermalen naar voren gekomen dat de medewericing aan
opsporingsonderzoek varieert per Icrijgsmachtonderdeel. In paragraaf 3.2.1 is al gewezen op
de geslotenheid van de zogenaanade elite-eenheden (mariniers, commando's en de
luchtrnobiele brigade) ten aanzien van het melden van strafbare feiten. Deze geslotenheid zou
zich volgens diverse respondenten ook voordoen wanneer de KiMar binnen genoemde
eenheden aanleiciing ziet een strafrechtelijk onderzoek in te stellen: men zou zich soms
formed en terughoudend opstellen en daannee de voortgang en kwaliteit van het
opsporingsonderzoek belernmeren.

Ad c) De rang van de verdachte of getuige

Ook de rang van de verdachte of de getuige kan het verloop van het opsporingsonderzoek en
de kwaliteit van de resultaten ervan beinvloeden. Enkele respondenten merkten op dat de
KMar soms minder medewencing en informatie krijgt als de verdachte een hogere officier is.
Volgens hen worth er in die gevallen meer inforrnatie afgescherrnd dan wanneer de verdachte
een lagere rang heeft. Zoals een respondent het uitdrukte:
De neiging bestaat soms om hoge officieren uit de wind te houden. Dat is niet typisch voor de
lcrijgsmacht, dat zie je oak in het bedrijfsleven. Als je met een strafrechtelijk onderzoek bezig bent in
een goot concern, dan merk je ook dat naarrnate je dichter bij de Raad van Bestuur komt er een hoger
scherrn em de verdachten wordt opgetroldcen.

-

Het verhoor — als getuige of als verdachte — van een militair met een hogere rang verloopt ook
Met altijd zonder slag of stoot. Voorafgaand aan het verhoor eisen zij soms !neer informatie
over het opsporingsonderzoek. Ook gebeurt het dat de militair die is opgeroepen voor verhoor
kenbaar maakt ciat hij Met wil worden verhoord door een marechaussee in een lagere rang. Dit
probleem wordt in voorkomende gevallen opgelost door het verhoor te laten bijwonen door
een marechaussee met een gelijke of een hogere rang dan de verdachte. Deze marechaussee
neemt dan geen deel aan het verhoor. Het verschil in rang kan ook van invloed zijn op de
inhoud van het verhoor. Een van de respondenten verwoordde dit als volgt.
Dat rangen en standenverschil levert soms ongemakkelijke situaties op. Je ziet dat oak, zij het in
mindere mate, bij de gewone politie. Als de politie een wethouder meet gaan horen, dan doet ze dat oak
liever niet. Je merkt in de verhoren dat wordt aanvaard wat een togere' zegt. Dus je meet daar een
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beetje stevige lui voor hebben, die er een goede opleiding voor gehad hebben en dan lukt het allemaal
wet. Dat speelt in de marechaussee nog veel sterker. Hierarchie speelt in het leger natuurlijk nog een
veel belangrijker rot.

Ad d) Aard en ernst van de strafbare feiten
De aard en emst van de (vermoedelijk) gepleegde strafbare feiten blijken ook van invIoed op
de bereidwilligheid van commandanten om medewerking te verlenen aan een
opsporingsonderzoek. Als er opsporing wordt verricht naar emstige strafbare feiten of feiten
die op grote schaal worden gepleegd, ondervindt de KMar naar eigen zeggen weinig
problemen met de commandanten en andere militairen. Zo zeggen respondenten van de
Justitiele Dienst dat als een zaak zo emstig of grootschalig is ciat de Justitiele Dienst er in
wordt betrokken, de commandanten in het algemeen blij zijn dat er jets aan 'hun' probleem
wordt gedaan. De commandanten realiseren zich, om een respondent aan te halen, dat het
"niet om parkeerovertredingen gaat". Zij hebben bovendien vaak zelf aangifte gedaan en
verlenen de KMar vervolgens alle medewerking.
De situatie kan anders komen te liggen als het gaat om bijzonder emstige feiten, waardoor het
aanzien van de eenheid of zelfs van de krijgsmacht in het algemeen dreigt te worden geschaad
en die om die reden politiek of anderszins zeer gevoelig liggen. In de volgende casus zien we
deze elementen terug.
In Nederland kwam een vrouw om het leven nadat zij in aanraking was gekomen met struikeldraad dat
na afloop van een militaire oefening naast de openbare weg was blijven liggen. Het ongeval
veroorzaakte veel commotie en emoties. Het desbetreffende lcrijgsmachtonderdeel was even daarvoor
ook al bij een aantal andere incidenten betrokken geweest, waardoor de commandant en de betroldcen
militairen volgens een respondent —"niet overliepen van enthousiasme" om aan het onderzoek mee te
werken. Het duurde een "eeuwigheid" voordat iedereen was gehoord, aldus een betrolckene.

Ook als onderzoek wordt gedaan naar strafbare feiten die in een samenwerIcingsverband zijn
gepleegd en waarbij het `groepsgebeuren' een rol speelt is er soms spralce van "traineren" van
het onderzoek door commandanten. Het komt voor dat zij bij dergelijke feiten weigeren hun
medewerking te verlenen aan de KMar of dat zij proberen de KMar ervan te overtUigen dat de
zaak niet emstig is en daarom geseponeerd moet worden. Hieronder is een voorbeeld daarvan
te zien.
Bij de K.Mar kwam een melding binnen dat er een kluis verdwenen was met een gote hoeveelheid geld.
Twee rechercheurs gingen onmiddellijk naar de plek waar het verrneende delict gepleegd was en beldan
onderweg nog even op dat de poort van het militaire complex dicht moest blijven en dat iedereen overal
vanaf moest blijven. Even later lcregen ze een telefoontje terug dat de kluis weer terecht was. De
rechercheurs reden toch door om de zaak even te bekijken en troffen bij aankomst een lachend
gezelschap aan. De vraag was wat te doen? De KMar wilde er een mak van maken, om die door de
commandant tuchtrechtelijk te laten afdoen. Voor deze constructie diende echter de commandant wel
eerst aangifte te doen, want als de KMar zelf een zaak zou beginnen konden ze hem niet meer
"teruggeven" aan de commandant en moest this het strafrechtelijke traject bewandeld worden. De
commandant was het volstrek-t oneens met het voorstel van de K.Mar en weigerde dan ook aangifte te
doen. In zijn ogen betrof het incident niet meer " dan een ietwat uit de hand gelopen geintje van de
jongens". Er ontstond een patstelling, waarin het OM na veel gedelibereer eerst besloot een nader
onderzoek in te stellen, maar — onder zware druk vanuit het betreffende krijgsmachtdeel werd hiervan
uiteindelijk afgezien.
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Ad e) De plants van het delict
De factor locus delicti heeft in het bijzonder betreldcing op de vraag of delicten in Nederland
of in het buitenland — tij dens oefeningen of speciale missies — gepleegd worden. Ten aanzien
van het melden van strafbare feiten is dienaangaande in paragaaf 3.2.1 al vastgesteld dat
commandanten die met hun eenheid in het buitenland verblijven er belang bij kunnen hebben
om misdrijven of overtredingen langs niet strafrechtelijke weg af te doen. De vrees, die
hieraan mede ten grondslag ligt, dat strafbare feiten een negatieve uitstraling lcurinen hebben
op de beoordeling van het peloton in het algemeen en de commandant in het bijzonder, werkt
ook door wanneer de lalar zich genoodzaakt net een opsporingsonderzoek in te stellen. Dit
betekent niet dat commandanten hun medewerking aan het opsporingsonderzoek onthouden,
maar volgens diverse respondenten is soms wel degelijk sprake van enige terughoudendheid
in de informatieverstrekking en bestaat de neiging om bepaalde voorvallen te bagatelliseren.
Enkele voorbeelden van het laatste zijn in de loop van dit hoofdstuic reeds de revue
gepasseerd. We beperken ons bier dan ook tot de weergave van een citaat van een respondent
waarin de opstelling van leidinggevenden van een in het buitenland verblijvend
krijgsmachtonderdeel jegens de KMar wordt weergegeven:
Geen commandant zest dat natiurlijk hardop, maar velen nemen de aanwezigheid van de KMar bij
crisisbeheersingsoperaties voor Ref zolang ze zich maar een beetje koest houden. En als ze dan toch
bezig zijn wil,die commandant het naadje van de kous weten om controversiele zaken naar boven weg
te kunnen neutraliseren. Dat is gechargeerd de situatie, de mindset van commandanten in het
buitenland. De leiding van de KMar moet haar mensen ten voile steunen in hun streven near
onafhankelijIcheid en voor hen op kruistocht gaan als ze daarin belemmerd worden. De KMar zit met
het dilemma dat men enerzijds recht in de opsporingsleer moet blijven en men zich aan de andere kant
moet aanpassen aan de lokale situatie. Als je bijvoorbeeld in Albanie zit en er gebeurt dear iets dan
moet vanuit de lokale politic inforrnatie gegeven worden. En bovendien, je zit daar zo dicht boven op
elkaar: het is in zekere zin echt Staphorst. Je kunt nog geen gemige horen of iedereen weet ervan. Toch
is het zo dat je beter 10 keer een onderzoek te veel kan doen clan den keer te weinig.
Het al dan niet sprake zijn van een oorlogssituatie is voor de inhoud van het werk in
opsporingsonderzoeken niet van belang. In de pv's zullen ook de omstandigheden genoemd moeten
worden waaronder feiten plaatsvonden en die lcunnen dan worden meegewogen in de beoordeling van
die feiten.

Informatieverstrelcking door de KMar
Bij de cornmandanten van de krijgsmachtonderdelen bestaat vrij algemeen de wens snel
informatie te verkrijgen over de vermoedelijk door een militair gepleegde strafbare feiten en
de stand van zaken in het opsporingsonderzoek. Op basis van deze informatie kunnen zij
beslissen of en welke interne maatregelen er eventueel moeten worden getroffen, bijvoorbeeld
in de rechtspositionele sfeer of op het gebied van de bedrijfsvoering (zie hierover ook
paragraaf 3.2). Ms de commandanten zelf aangifte hebben gedaan van het strafbaar feit, zijn
ze bovendien buitengewoon geinteresseerd in het verdere verloop van het onderzoek. Zoals in
hoofdstuk 3 is beschreven, bestaan er voorschriften met betrelcking tot het verstrekken van
informatie over individuele strafzaken door de ICMar en het OM aan het ministerie van
Defensie en de Icrijgsmachtdelen. In omschreven gevallen mag de brigadecommandant
rechtstreeks informatie verschaffen aan de desbetreffende commandant.'
9

Zie de Operationele Instructie KMAR 111-20-b.
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In de praktijk bewandelen de commandanten niet altijd de farmele weg en proberen zij ook
langs andere wegen inforrnatie met betrekking tot het opsporingsonderzoek te vergaren. Deze
handelwijze vloeit voor een deel voort uit het feit dat sommige commandanten nog niet
gewend zijn aan de in 1991 gewijzigde wetgeving, als gevolg waarvan zij in de
veronderstelling verkeren dat zij nog steeds te alien tijde recht hebben op alle relevante
strafrechtelijke informatie. Om met een marechaussee te spreken:
De nieuwe regelgeving met betrekking tot de informatievoorziening zit bij de commandanten nog niet
tussen de oren.

Tijdens het opsporingsonderzoek krijgt, de commandant informatie van de KMar met
betrekking tot de aanhouding van de verdachte militair, indien de aanhouding en het
ophouden voor verhoor ertoe leiden dat de militair zijn arbeidsverplichtingen niet kan
nakomen. Meestal wordt hij geinforrneerd nadat de militair is aangehouden, waarmee wordt
voorkomen dat de commandant vervolgens aangifte gaat doen van ongeoorloofde afwezigheid
van de militair. Hem wordt dan in beginsel alleen verteld dat de militair is aangehouden en ter
zake van welke strafbepaling dat is gebeurd. De details met betrekking tot het delict worden
de commandant — onder verwijzing naar het recht op privacy van de verdachte — onthouden.
Soms wordt voorafgaand aan de aanhouding overleg gevoerd met de commandant,
bijvoorbeeld wanneer de aanhouding consequenties heeft voor de `bedrijfsvoering'. Dat is het
geval wanneer de aanhouding op het terrein van het desbetreffende onderdeel zal gaan
plaatsvinden, of als er aan.wijzingen zijn dat de militair in de periode waarin de aanhouding
wordt verwacht mogelijk met zijn eenheid op oefening is. De aanhouding zal dan voorafgaand
aan of na afloop van de oefening moeten plaatsvinden. Indien de aanhouding voorafgaand aan
een oefening plaatsvindt, zal de commandant eventueel voor een vervanger van de aan te
houden militair moeten zorgen.
De commandant wordt doorgaans ook geinformeerd over de heenzending van de verdachte
militair. Hij weet clan dat de militair niet langer bij de KMar "te gast" is.
Wanneer het verrnoeden bestaat van recidive of wanneer de (vermoedelijk) gepleegde
strafbare feiten voortduren en mogelijk schade (in de ruime zin van het woord) toebrengen aan
het onderdeel waar hij is gelegerd, wordt de commandant soms door de KMar ingelicht, al dan
niet na overleg daarover met de officier van justitie. Van een dergelijke situatie was in de
volgende casus spralce:
Een militair zou deelnemen aan.een vredesmissie. De militair was at eerder aangehouden wegens het
bezit van verdovende middelen en vlak voordat hij zou worden uitgezonden werd hij weer betrapt met
drugs. De brigadecommandant heeft daarover de commandant van de militair ingelicht, om te
voorkomen dat de militair zou worden uitgezonden. De deelname aan de missie door deze militair zou
naar het oordeel van de brigadecommandant een te gote belasting voor de uitgezonden eenheid
betekenen. Deze inforrnatie heeft hij op eigen gezag verstrekt, zonder de officier van justitie daarin te
kennen.

Zodra het opsporingsonderzoek is afgerond, wordt de commandant daarvan in de regel op de
hoogte gesteld, met name als het gaat om grotere onderzoeken zoals die door de Justitiele
Diensten worden verricht. Enkele respondenten geven aan dat zij de commandant alleen van
de afi-onding in kennis stellen als ze weten dat de militair hang..ende het onderzoek is
geschorst. Aan de commandant wordt dan medegedeeld dat het onderzoek is afgesloten en er
wordt tevens een indicatie gegeven van de termijn waarop het proces-verbaal ter inzage kan
worden opgevraagd bij het OM.
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Ms er sprake is van een reeks gelijksoortige incidenten bij verschillende onderdelen geeft de
KMar soms voorlichting aan de desbetreffende cornmandanten gezamenlijk. Zij lcrijgen dan
globale informatie over de incidenten en advies, zodat zij eventueel preventieve maatregelen
kunnen nemen. Het betreft dan bijvoorbeeld veelvuldig druggebruik en (-bezit) of veel
voorkomende diefstal van specifieke goederen. Een commandant van een onderdeel merlct
hierover het volgende op:
Op zichzelf juich ik het wet toe dat deze informatie worth verstrekt, maar tegelijkertijd plaatst de KMar
me hiermee wet voor een probleem. Welke maatregelen moet ik nemen zolang ik niet weet om welke
militairen het gaat. Je kunt wel de eenheid in zijn geheel gaan toespreken, maar veel schiet ilc daarmee
niet op. lk vrees dat niemand zich dan aangesproken voelt

Sons zoeken commandanten in hun poging on infonnatie los te weken van de KMar het
hogerop en wordt een marechaussee benaderd door een opper- of vlagofficier van het
betreffende lcrijgsmachtdeel. De meeste respondenten uit de hoek van de KMar geven aan in
een dergelijke situatie Met te bezwijken onder de druk van het verschil in rang en wijzen de
desbetreffende opper- of vlagofficier op de voorgeschreven procedure, inhoudende dat
verzoeken om inforrnatie door de bevelhebber van het betreffende krijgsmachtdeel moeten
worden ingediend bij het OM. Een respondent omschreef zijn ervaring op dit punt als volgt:
Dan hangt er ineens een generaal aan de lijn die wil weten hoe het er met het onderzoek voorstaat. Dat
is wel even slildcen naruurlijk voor een kapitein, maar we worden op dat soort situaties voorbereid en zo
moeilijk is het nu ook weer niet om iemand, zelfs al is het een generaal door te verwijzen naar het OM.

De regels die gelden voor de informatieverstrekking aan de commandanten staan volgens
diverse respondenten van zowel de KMar als de krijgsmachtonderdelen sons op gespannen
voet met de gerechtvaardigd geachte wens van de commandanten meet informatie te
verlcrijgen, zodat zij rechtspositionele en andere maatregelen kunnen treffen. De
commandanten zijn irnmers verantwoordelijk voor her goed functioneren van hun eenheid. In
ciit verband werd herhaaldelijk de richtlijn van de Bevelhebber van de Landelijke
Strijdlcrachten (BLS) inzake het drugbeleid ter sprake gebracht. Die richtlijn betreft de
schorsing en het ontslag van militairen die soft- of harddrugs gebruiken: het herhaaldelijk
gebruik van softdrugs is een grond voor ontslag evenals het eenmalig gebruik van harddrugs.
On deze richtlijn te laumen naleven, heeft de commandant op korte termijn inhoudelijke
informatie van de KMar nodig wanneer een militair is aangehouden wegens bent van
verdovende middelen. Die informatie nag niet door de Klvfar warden verstrelct, hetgeen sons
tot onbegrip en spanning leidt. De KMar wijst de commandant door naar het OM, ciat meestal
pas na afronding van het strafrechtelijk onderzoek opening van zaken geeft. Het tijdsverloop
is in de beleving van de cornmandanten vaak te groot.
Ook buiten de sleet van de Opiumwet is zo nu en dan sprake van een spanningsveld tussen de
strafrechtelijke afdoening en het treffen van rechtspositionele maatregelen. Hieronder volgen
daarvan twee voorbeelden:
Er was sprake van selcsuele intimidatie van een leerlinge door een instructeur. Het slachtoffer ging naar
de vertrouwenspersoon. Er werd aangifte gedaan en via de commandantenlijn werd de commandant
geinformeerd. De instructeur werd geschorst, terwijl er nog geen klaarheid was in de zaak. Zijn salaris
werd nog niet gekort, dat kon later altijd nog wet. Via het hoofd juridische zaken van het
krijgsmachtdeel en de verbindingsofficier werd het packet Anthem benaderd met de vraag: heeft hij
bekend of niet? Dat moest de officier van Justitie vervolgens weer navragen bij de KMar. Als de
verdachte bekend had, kon het OM aangeven dat ze vermoedelijk zouden gaan vervolgen. Aan die
inforrnatie heeft de commandant dan genoeg. Maar in dit geval bekende hij niet en kon er nog geen
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uitspraak worden gedaan over een eventuele vervolging. Eerst rpoest in Arnhem het pv grondig worden
bestudeerd en dat leidde er uiteindelijk toe de zaak geseponeerd Werd wegens gebrek aan voldoende
wettig en overtuigend bewijs. Maar die man was at die maanden wel geschorst geweest. Daar zat zijn
commandant natuurlijk lelijk mee in zijn maag. De instructeur heeft uiteindelijk een andere functie
gekregen.
Er was een vechtpartij in een stad. Een van de mensen die daarbij betroldcen zou zijn was een militair.
Omdat de zaak vrij ernstig was, wilde men hem voordragen voor ontslag. Tegenover de
ontslagcommissie bleef de man volhouden dat hij er niet bij betrokken was geweest. Toen heeft de
ontslagcommissie geadviseerd het strafrechtelijk vonnis af te wachten. De man is tegen dat vonnis in
beroep gegaan en ook die procedure werd afgewacht. Toen bleek dat zijn aandeel in het gebeuren veel
kleiner was geweest dan altijd gedacht was. Dus door te wachten op de strafrechtelijke uitkomst zijn er
a) niet meteen administratiefrechtelijke maatregelen opgelegd, maar pas daarna en b) die maatregelen
waren van een geringere omvang dan aanvankelijk de bedoeling was. Het zou niet goed zijn om dan
iemand te ontslaan, terwijl hij door de rechter wordt vrijgesproken of zijn zaak door de officier van
justitie wordt geseponeerd. Dat zou wet heel merkwaardig zijn. Dan heb je heel wat uit te leggen aan de
bestuursrechter. Het gevolg is wet dat de man twee jaar lang in onzekerheid heeft verkeerd over de
reactie van zijn werkgever op zijn gedrag.

Een aantal respondenten erkent weliswaar dat zich spanningen kunnen voordoen tussen de
strafrechtelijke en de interne administratiefrechtelijke afdoening, maar naar hun oordeel
worden de Idachten dienaangaande wel eens overdreven. In hun optiek wordt het argument
van de lengte van de strafrechtelijke procedure door commandanten soms ook gebruilct als
alibi om binnen de. eigen eenheid geen impopulaire maatregelen te hoeven treffen.
Natuurlijk duurt zo'n strafzaak lang, maar laten we wet wezen: vaak heeft een commandant at genoeg
in handen om bepaalde maatregelen te kunnen treffen. De afloop van een strafzaak hoeft daarvoor
trouwens helemaal niet maatgevend te zijn. Ik vergelijk het altijd maar met een situatie buiten het leger,
die smeergeldaffaire waarbij een burgemeester in Zuid Limburg betrokken was. Strafrechtelijk gezien is
die zaak niet overeind gebleven, maar de burgemeester is toch ontslagen, omdat hij een positie
bekleedde waarin onkreukbaarheid en integriteit hoog in het vaandel staan. En zo werlct het binnen de
Icrijgsmacht natuurlijk ook. Het geweeklaag binnen de krijgsmacht over de lengte van de procedures
neem ik dan ook niet altijd even serieus. Vaak is het een alibi: de autoriteit heeft geen zin om echt in te
grijp. en en verschuilt zich dan achter het feit dat het strafrechtelijke onderzoek nog loopt.

Klachten omtrent de doorloopsnelheid van de strafrechtelijke procedure hebben vooral
betreldcing op de relatief kleine zaken. Ten aanzien van de grotere, complexe zaken zou
volgens diverse respondenten de lengte van de procedure in .militaire zaken zelfs aanzienlijk
korter zijn dan de afhandeling van reguliere strafzakee. Een van de respondenten beschreef
uitvoerig waar in zijn optiek de 'flessenhals' van het militaire strafrechtssysteem verstopt
raakt. Hier een verkorte weergave van zijn visie:
Er zijn zaken die gewoon te lang blijven liggen. Daar is wet aandacht voor. Er wordt weliswaar
geprobeerd de doorlooptijden terug te dringen, maar je ziet op een gegeven moment toch dat er een
capaciteitsgebrek is, ook in Arnhem. En dan gaan ze naar onaanvaardbare termijnen. Het streven van
het OM-Arnhem is de doorlooptijden terug te brengen tot wat landelijk aanvaardbaar is: ongeveer 70
dagen tussen binnenkomst van het dossier en de eindbeoordeling, incl. administratieve afhandeling. Nu
zitten ze daar 40 dagen en in sommige gevallen wet 100 dagen overheen.
In feite kun je de procedure onderverdelen in vier trajecten:
I aangifte — insturen pv
II registratie — beoordeling door OM
III beoordeling — aanbrengen op zitting
IV zitting — executie.
Vanwege tijdgebrek kon het waarheidsgehalte van deze stelling niet nader worden onderzocht.
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M.n. de eerste drie trajecten duren re lang. Her duun te lang voordat her op de ml staat.

Uit de interviews met marechaussees en commandanten komt naar voren dat marechaussees
soms gevraagd of ongevraagd sub rosa informatie aan de commandanten verstrekken met
betrekking tot de strafrechtelijke gedragingen van een of meer van zijn (met naam en toenaam
genoemde) militairen. Een respondent (een marechaussee) gaf een voorbeeld van een geval
waarin een officier, tot zijn schrik, deze infonnatie gebruikte voor het treffen van inteme
maatregelen tegen de desbetreffende militairen.
Len commandant van een krijgsmachtonderdeel had zijn medeiverking verleend aan ten
opsporingsonderzoek naar ten aantal onbekende daders. Binnen zijn staf bestond de volgende afspraak.
Wanneer ten van de verdachten een leidinggevende zou zijn of iemand die functioned l betrokken was
bij de strafbare feiten, zou worden overgegaan tot schorsing. Er bleek inderdaad sprake te zijn van ten
heb die en die
dergelijke verdachte. De commandant ging vervolgens naar de '<Mar en zei:
informatie, en wil de betrolckene gaan schorsen. Bestaan er, gelet op jullie informatie, genoeg indicaties
met ben-ekking tot zijn betrokkenheid bij de delicten om hem te schorsen?' De KMar heeft de
voorgenomen schorsing, zonder details vrij re geven, afgeraden.

Het `onderhands' verschaffen van informatie aan de Icrijgsmachtonderdelen kan evenwel
verstrelckende gevolgen hebben voor het verloop van het opsporingsonderzoek. Het kan ertoe
leiden dat teveel mensen kennis krijgen van het felt dat er een opsporingsonderzoek gaande is,
hetgeen mogelijk negatieve gevolgen heeft voor de effectieve voortgang van het onderzoek.
Het kan zelfs het voortijdig einde ervan betekenen.
Het geheel van de informatieverstrekking door de KMar aan de krijgsmachtsonderdelen
overziend kan worden vastgesteid dat sinds de invoering van de nieuwe regelgeving er sprake
is van twee stromingen binnen de KNIar, die door den van de respondenten werden aangeduid
met de termen `rekkelijken' en `preciezen':
Over de acht jaar heen heb je twee stromingen zien ontstaan: de rekkelijken en de preciezen. De
• preciezen hanteerden de nieuwe situatie en zeiden: opsporing is een OM-zaak en commandanten blijven
daar buiten. De reklcelijken baseerden zich op de oude situatie: de restels zijn wel anders maar feitelijk
verandert er niet veet. Aan commandanten mag best bijvoorbeeld verteld worden: we hebben die en die
officier in arrest en hij zou nog een tijdje uit beeld kunnen blijven of we zijn op een kazerne met
huiszoekingen bezig of maakt u zich geen zorgen dit is ten acne van buiten, dit komt niet uit uw eigen
gelederen. Dat soon tactische informatie mag je volgens de relckelijken onder regie van het OM best .
geven. Volgens de preciezen kan dat echter helemaal niet. Daardoor ontstaat discussie, waarbij de ene
op voorhand aanneemt dat hij die vrijheid wet heeft en de ander dat verifleert bij het OM en zorgt dat
hij daarin wordt gedelct.

Informatieverstrekking door het ON!
Zoals reeds eerder is aangegeven, loopt de procedurele weg inzake de verstrekking van
informatie over individuele strafzaken aan de commandanten via de stafjuristen van de
bevelhebber van de Icrijgsmachtdelen en de verbindingsofficier bij het parket in Arnhem naar
de off-icier van justitie aldaar. In geval een commandant de KNIar vraagt om inhoudelijke
informatie, wijst de KNIar hem in de meeste gevallen door naar de officier van justitie of de
verbindingsofficier. Het is opvallend te noemen dat veel geinterviewde marechaussees niet op
de hoogte zijn van het felt dat de commandanten zich in eerste instantie met hun verzoek tot
de juridische staf van de bevelhebber dienen te wenden.
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Het OM kan reactief en pro-actief informatie verstrekken aan de conunandanten. Van
reactieve informatieverstrekking is sprake wanneer het OM op verzoek van een commandant
informatie geeft over een strafzaak. Bij deze vorm informatieverstreklcing speelt de
verbindingsofficier een belangrijke rol. Bij hem komen alle verzoeken vanuit de juridische
staf van de bevelhebbers binnen, ook nemen commandanten en andere individuele personen
rechtstreeks contact met hem op. Deze laatsten verwijst hij naar de juridische staf van de
bevelhebber. Op jaarbasis krijgt de verbindingsofficier tussen de 125 en 175 formele
aanvragen, die schriftelijk worden afgedaan op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur
(WOB) en de brief waarin de afspraken tussen de hoofdofficier van justitie en defensie zijn
vastgelegd. Daarin staat beschreven op welke informatie men recht heeft en wanneer deze
informatie gegeven wordt. Ruwweg krijgt de commandant informatie in geval het goed
functioneren van de lcrijgsmacht in het geding is. De hoeveelheid informatie die wordt
verstrekt kan verschillen. In beginsel wordt volstaan met het verstreldcen van basisinformatie.
Voor een inzage in een proces-verbaal of een afschrift van een proces-verbaal is een
zwaardere motivering vereist. In beginsel wordt de gevraagde inforrnatie pas na afloop van het
opsporingsonderzoek verstrelct.
Met betrelcking tot de pro-actieve informatieverstrekking, het uit eigen beweging verstrekken
van informatie door het OM, bestaan richtlijnen. Enkele respondenten merken op dat deze
vorm van informatieverstrekking (te) weinig plaatsvindt. Het OM doet er naar hun oordeel te
weinig aan om de lcrijgsmacht actief te informeren. De verbindingsofficier heeft daarin een
signalerende functie; hij is echter niet bevoegd zelfstandig inforrnatie te verstrekken. Proactieve informatieVerschaffing lijkt slechts plaats te vinden in politiek of anderszins gevoelige
zaken.
Met betreldcing tot politiek gevoelige zaken resteert de vraag hoe lopende een onderzoek de
infonnatieverstrekking plaats vindt tussen het OM en de (leidinggevenden van) de KIvlar aan
de ene kant en de minister van Defensie aan de andere kant.
Ten aanzien van de relatie KMar-minister zij gememoreerd aan het feit dat enkele
uitzonderingen daargelaten, zie paragraaf 3.2.2 — zowel de bevelhebber van de KMar als de
minister van Defensie via een bijzondere melding reeds op de hoogte zijn gebracht van een
mogelijk politiek gevoelig opsporingsonderzoek. Daarin wordt sununier weergegeven dat er
een onderzoek loopt en waar dat over gaat, maar worden geen details verstrekt over de inhoud
van de zaak. De bevelhebber kan, indien hij nadere informatie wenst, deze wel opvragen bij
de leidinggevende van de opsporingseenheid die het onderzoek uitvoert. In het verleden is
over dit punt wel enige discussie geweest. Door sommigen werd openlijk in twijfel getroldcen
of de korpsleiding wel recht had op alle informatie. Hieraan lag volgens een aantal
respondenten de (al dan niet gerechtvaardigde) vrees ten grondslag dat informatie die naar de
staf in Den Haag werd gestuurd ook op bureaus terechtkwam waar die informatie niet thuis
hoorde. Deze discussie lijkt inmiddels achterhaald: de bevelhebber krijgt, als hij het procesverbaal of andere vertrouwelijke informatie wil inzien, deze gegevens ook verstrekt.
De cruciale vraag is uiteraard of dergelijke vertrouwelijke opsporingsinformatie ook bij de
minister van Defensie belandt. Afgaande op de antwoorden van diverse respondenten op deze
vraag lijkt de huidige bevelhebber van de KMar zich in dit opzicht terughoudender op te
stellen in de richting van de Defensieleiding dan zijn voorganger. De laatste zou in het
wekelijks overleg met de minister van Defensie ook lopende onderzoeken ter spralce hebben
gebracht. Over de huidige bevelhebber wordt gezegd dat hij in geval van een verzoek om
informatie vanuit de leiding van het departement eerst in contact treedt met het OM. In
onderling overleg zou vervolgens worden bepaald hoe met dit verzoek moet worden
omgesprongen.
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Wat het iaatste betreft openbaart zich overigens wel een spanningsveld. Uit de interviews
blijkt dat er onduidelijkheid bestaat omtrent de vraag of de minister van Defensie, die
tenslotte de korpsbeheerder van de KMar is, ilberhaupt informatie geweigerd kan worden. Om
met een respondent te spreken:
Er zijn nieuwe heldere richtlijnen nodig: het moet duidelijker worden wat de minister van Defensie wet
en niet dient te weten. Dat is een vraag die eigenlijk de minister van Justitie zou moeten beantwoorden.
De minister van Defensie is korpsbeheerder en de baas van de KMar en zonder tegenbericht gaat men
er bij de KMar van uit dat hij overal recht op heeft. Als hi] echter alle details wil weten of invloed wil
uitoefenen op (het wet of juist niet starten van) een onderzoek dan heeft de bevelhebber een probleem.
In die nieuwe richtlijnen zou trouwens ook aandacht besteed moeten worden aan de vraag welke
personen en instanties, behalve de minister zelf, op Defensie geinformeerd dienen te worden. Moet
bijvoorbeeld de hoogste militaire adviseur van de minister binnen het Defensie Crisis Beheersings
Centrum ook van alles op de hoogte worden gebracht? Op dit soort vragen moeten snel klip en klare
antwoorden komen.

Voor sotrunige respondenten zijn nieuwe richtlijnen evenwel in het geheel niet nodig,
aangezien in hun optiek de verhouding minister-K.Mar zo helder is als glas:
De minister van Defensie moet helemaal niet bij de KMar zijn cm infonnatie te halen, maar bij het OM
of bij zijn collega minister van Justine. Wanneer hi] het over de band van de ICMar speelt maakt hi] het
die organisatie alleen maar moeilijker cm onafhankelijk te functioneren.

Diverse respondenten hebben overigens benadrukt dat op het gebied van
informatieverstreklcing zowel binnen het ministerie van Defensie als binnen het OM een
redelijke mate van tevredenheid bestaat over de verhouding die tussen beide partijen de
afgelopen jaren is gegroeid.

Informatie-uit-wisseling in het buitenland

Verschillende respondenten hebben er op gewezen dat het doen van opsporingsonderzoek
tijdens een crisisbeheersingsoperatie of oefening in het buitenland een aantal specifieke
problemen met zich brengt. Deels zijn die problemen van logistieke aard, zoals blijkt uit de
volgende passage:
De communicatiemiddelen zijn soms in het buitenland niet zo vrij als in Nederland. De
brigadecommandant in Nederland heeft zijn eigen onbelemmerde toegang tot het OM en tot zijn eigen
hogere echelon. In het buitenland moet je het vaalc hebben van die ene telefoon waar iedereen kan
meeluisteren of waarvoor toestemming van de commandant nodig is hem even te lcunnen gebruiken.
Meestal gaat dat goed: commandanten begrijpen dat er een ongestoorde communicatie moet zijn tussen
de hulpofficier en het OM Arnhem. Een enkele keer kan dat ontmoedigd worden of wordt gepoogd iets
meer over het onderzoek mee te krijgen.

Het is reeds een aantal maal benadrukt: bij missies of oefeninaen in het buitenland is sprake
van een in velerlei opzicht Ideine wereld. Leden van de KMar en de overige
Icrijgsmachtsonderdelen zitten fysiek en psychisch dicht op elkaar en deze omstandigheid
rnaakt dat informatie over lopende opsporingsonderzoeken soms in bredere kring bekend raakt
dan gewenst. Een respondent illustreerde dit met het volgende voorbeeld:
Je zit in het buitenland in eon unit, vlak bij elkaar en dus ook hi] de generaal. ledereen ziet wie er hi] de
KMar naar binnen gut Zo is het ooit voorgekomen dat een commandant binnen kwam hi] de KMar en
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een wie-wat-hoe-schema (getekend op de muur) met betrekking r tot een verdovende middelen
onderzoek zag staan, terwijI hij deze inforrnatie (nog) niet mocht hebben.

Informatie-uitwisseling tussen de commandanten van de KMar en het krijgsmachtonderdeel
waaraan de opsporingsinstantie is 'vastgeplakt . geschiedt in het buitenland vaak ook op een
andere wijze dan in Nederland te doen gebruikelijk is. Zo blijkt het, afgaande op enkele
interviews, voor te komen dat deze commandanten elkaar met enige regelmaat bijpraten over
de lopende gang van zaken. Dergelijke overlegvormen blijken nogal persoonsafhankelijk.
Wekelijks had ik een persoonlijk gesprek met de contingentscommandant. Ik gaf hem geen operationele
informatie over lopende strafrechtelijke onderzoeken, maar vertelde hem wel in hoofdlijnen hoe de vlag
erbij hing. Over wachtdelicten voelde ik me vrij te praten, al hadden we daarover de afspraak dat de
contingentscommandant die informatie niet verder zou verspreiden. Dat is een stukje goodwill. Die
afspraak is ook nooit geschonden. Later merkte ik wel dat je zulke afspraken niet met iedereen moet
maken. Naar de opvolger van de bewuste commandant was ik bijvoorbeeld beduidend minder open. De
vertrouwensband ontbrak met die man.
1k had een afspraak met de commandant van de KMar: om de week namen we de stand van zaken door.
Mijn collega vertelde waannee de KMar zoal bezig was en ik gaf hem relevante inforrnatie over dingen
die speelden in de compounds. Er is nooit jets voor hem verborgen gebleven.

Ondanks de stelligheid die spreekt uit de slotzin van het laatste citaat zijn de meeste
respondenten met 'buitenland"-ervaring van mening dat de informatieverstrekking vanuit de
lcrijgsmachtsonderdelen in de richting van de KMar niet altijd toereikend is. De KMar zou
soms stuiten op een 'muur aan zwijgzaamheicr, zoals een respondent het uitdrukte en
daardoor niet altijd in staat zijn om vermoedens van strafbare feiten hard te maken.
Het probleem van de samenloop van strafrechtelijke en administratiefrechtelijke afdoeningen
kent in het buitenland een extra dimensie. De moeilijkheid schuilt in het bijzonder in de
omstandigheid dat snel een afweging moet worden gemaakt of de betrokken verdachte moet
worden gerepatrieerd naar Nederland. De gevolgen daarvan werden door een respondent aldus
omschreven:
Voor het repatrieren ,van militairen gelden strikte bepalingen, die afkomstig zijn van de chef van de
defensiestal Als het gaat om vermoedelijk gepleegde strafbare feiten dan is de repatritring in de regel
snel geregeld. Maar daarmee worden wel allerlei raderen in beweging gezet en ralcen zowel in
Nederland als in het buitenland allerlei mensen op de hoogte van een opsporingsonderzoek, waarvan ze
norrnaal gesproken niets zouden moeten weten. Dat kan het verloop van zo'n onderzoek weer
beinvloeden.

Ter afsluiting van deze subparagraaf zij nog gewezen op de specifieke omstandigheden waarin
de KMar moet opereren op Cyprus en de problemen die daarmee gepaard gaan. Gedoeld
wordt op de deelname van de KMar aan "The United Nations Force in Cyprus" (UNFICYP).
Als gevolg van de participatie in deze multinationale vredesmacht — op een totaal van
ongeveer 2000 zijn zo'n 100 Nederlanders op Cyprus gestationeerd — moet geopereerd
worden onder regelgeving van de Verenigde Naties en die wijIct op een aantal punten
furidamenteel af van de Nederlandse procedures. Een respondent lichtte de daaruit
voortvloeiende problemen toe:
Bij de politiedienst van de UNFICYP, de Force Military Police Unit (FMPU), wordt anders gewerkt
dan in Nederland. De commandanten van de FMPU willen alle informatie hebben die er is: wat speelt
er?, wie is de verdachte?, geef eens een 1D-nummer enzovoort. Er wordt voortdurend naar dat soon
dingen gevraagd. En die informatie gaat misschien wet naar 10 of 15 mensen toe. Maar zo werken wij
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in Nederland niet. De KMar heeft bier maar met eon iemand van doen en dat is de officier van justitie in
Arnhem. Soms meet je dat hoog opspelen, het op de spits drijven on duidelijkheid voor de toekomst te
lcrijgen: een medewerker van de KMar heeft op een bepaald moment geweigerd de informatie te geven
en de provost marshall, het hoofd van de militaire politic, doorverwezen naar het OM in Arnhem.
Ergens was er we) begrip voor ons standpunt, maar toch werd het opgevat als een teken van weerstand.
Maar dat was het niet. Er werd gewoon vastgehouden aan de Nederlandse regelgeving zoals die geldt
sinds 1991. De zaak is nu in gang gezet: via New York kunnen ze in Arnhem de informatie op gaan
vragen. Het meet nu afgekaderd worden: hoe gaan we daar mee on? Het is nu zwart-wit gespeeld, dan
weten ook de opvolgers hoe de zaak werkt. Dat zijn wel frictiepunten, natuurlijk. Het is een heel ander
systeem dan wat je gewend bent. Daar is de commandant heilig; en bij ons heeft hij niets meet in te
brengen. Maar zo werkt dat daar en zo zal dat binnen een VN-systeem misschien ook we) moeten
werken.

3.3.3 Onafhankelijkheid
De vraag of opsporingsambtenaren van de KIvfar voldoende ruimte lcrijgen om onafhankelijk
opsporingsonderzoek uit te voeren, is door het merendeel van de respondenten — zowel binnen
als buiten de ICMar - bevestigend beantwoord. De gernterviewde opsporingsambtenaren zelf
ervaren over het algemeen weinig exteme druk op hun activiteiten. Ads er al sprake is van
pogingen tot belnyloeding, dan zijn die vooral afkomstig van meerderen binnen de eigen
organisatie. Niet dat deze zich intensief met de inhoud van het onderzoek gaan bezighouden,
hun aanwezigheid doet zich veeleer gelden op het gebied van planning en capaciteit.
Ook directe beInv,lbeding vanuit de krijgsmachtsonderdelen waarbinnen het
opsporingsonderzoek plaatsvindt, is volgens de respondenten betrelckelijk zeldzaam. In kleine
zaken zou nog wel eens geprobeerd worden op het gemoed van ICMar-personeel te werken, in
de hoop daannee het opmalcen van een proces verbaal te voorkomen, dan wel de nadelige
gevolgen daarvan te minimaliseren. Voor wat betreft de grotere zaken kunnen uit de
interviewverslagen drie concrete casus worden afgeleid die het predikaat "directe
beinvloeding" verdienen. In allecirie de gevallen ging het on een opper- of vlagofficier, die
contact opnam met de KMar, dan wel het OM en langs die weg trachtte een
van de
opsporingsonderzoek te doen beeindigen. Deze handelwijze berust volgens
respondenten op het volgende:

een

Je praat her natuurlijk weer over het probleem van officieren die de nieuwe regelgeving niet 'amen of
willen accepteren. Verder bestaat bij sommigen de misvatting dat er met het OM over het verloop van
de opsporing en vervolging wet te onderhandelen valt. Dus komt het wel eens voor dat 0M-leden op
subtiele of minder subtiele wijze benaderd worden met de vraag of dat KMar-onderzoek niet wax kan
worden bijgebogen of liever nog — maar dat zegt niemand hardop — afgevlagd.

Hoewel de voorbeelden van directe beinvloeding schaars zijn, is in het voorafgaande op
verschillende plaatsen vastgesteld dat fangs indirecte weg wel degelijk invloed wordt
uitgeoefend op het verloop van een onderzoek. Door bijvoorbeeld eerst zelf huishoudelijk
onderzoek te doen of niet volledig medewerking te verlenen aan de opsporingsactiviteiten van
de KMar, kan een opsporingsonderzoek ernstig worden gefrustreerd.
Specifieke problemen spelen wat dit betreft in het buiteriland. De situationele omstandigheden
tijdens oefeningen en speciale missies kunnen de onafhankelijkheid van de KMar wider druk
zetten. Zoals in paragraaf 3.2.2 reeds is beschreven kan er sprake zijn van conflicterende
belangen: aan de ene kant bestaan er gevoelens van solidariteit en loyaliteit jegens het
lcrijgsmachtonderdeel waannee de KMar op missie is, aan de andere kant wordt men geacht
deze gevoelens uit te schakelen zodra zich een opsporingsonderzoek jegens den van de leden
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van dat krijgsmachtonderdeel aandient. Volgens de meeste fespondenten weet het KMarpersoneel over het algemeen goed met dit spanningsveld om te gaan, al ontstaan er soms, om
de terrninologie van een van de respondenten te gebruiken, 'schizofrene situaties'.
Een ander aspect dat in dit verband van belang is dat de KMar binnen sommige
lcrijgsmachtsdelen nog te sterk gezien wordt als een 'bedrijfspolitie' waarover naar eigen
goeddunken gezag kan worden uitgeoefend. Afgaande op de interviews bevindt in het
bijzonder het detachement van de KMar op de Antillen en Aruba zich wat dit betreft in de
gevarenzone. Voor de Marine is in de overzeese rijksdelen een belangrijke taak weggeiegd en
naar verluidt is dit krijgsmachtdeel — ook in de richting van de KMar — prominent `aanwezig'.
Bij verschillende respondenten bestaat de indruk dat de Marineleiding op de Antillen en
Aruba geneigd is de KMar gezagsmatig aan te sturen. De specifieke lokale en culturele
context waarbinnen de relatie krijgsmachtonderdeel-KMar in het Caralbisch gebied gestalte
krijgt zou hier debet aan zijn. Een respondent schetste de situatie — in tamelijk boude
bewoordingen als volgt:
Er wordt daar gemanipuleerd met mensen, ook met personeel van de KMar. De KMar heeft op de
Antillen bitter weinig te zeggen. De Marineleiding zegt: zo doen we het en vervolgens houdt iedereen
zijn mond. Sommigen zeggen dat je op de Antillen niet anders kunt werken, omdat je anders de
Antilliaanse militairen niet in het gareel kunt houden. 1k geloof daar niet zo in. Verder zie je dat daar
onvoldoende kennis bestaat van het militaire straf- en tuchtrecht, niet alleen bij de marine, maar ook bij
de marechaussee en de magistratuur. Dat leidt er toe dat dingen intern binnen de krijgsmacht worden
afgedaan. Het komt niet bij de KMar terecht. En als het binnen de krijgsmacht blijft, en daar met name
binnen de Marine, wordt dat op een 'Marine-manier' afgedaan, waarbij de beroepsmogelijkheden zwaar
onder druk komen te staan.

Tot slot staan we nog even stil bij mogelijke beInvloeding van lopende
opsporingsonderzoeken door druk die daarop wordt uitgeoefend vanuit het ministerie van
Defensie. Uit de interviews kan worden afgeleid dat marinate een onderzoek een zwaardere
politieke lading heeft, de interesse daarvoor vanuit het departement groter is. De wijze waarop
in dergelijke gevallen de informatie-uitwisseling plaatsvindt is in de vorige subparagraaf reeds
aan de orde geweest. Hier beperken we ons tot de vraag of vanuit het departement rechtstreeks
aanwijzingen worden gegeven over doe!, omvang en aanpalc van bepaalde
opsporingSonderzoeken, of dat — nog extremer — aan de KMar wordt opgedragen een lopend
onderzoek te beeindigen. Geen van de respondenten heeft op deze vraag een bevestigend
antwoord gegeven. Van directe inmenging in opsporingsonderzoeken vanuit het ministerie
van Defensie lijkt derhalve geen sprake. Deze constatering laat onverlet dat een aantal
respondenten heeft aangegeven dat men soms wel degelijk druk vanuit het departement op het
onderzoek ervaart. Die externe pressie manifesteert zich zoals gezegd vooral in de grote mate
van aandacht die er plotsklaps op het rninisterie voor de zaak bestaat. Enkele respondenten
lichtten dit als volgt toe:
Af en toe voelt de Kiviar toch wat druk in de nek, als het gaat om politiek gevoelige zaken. Men
probeert de schade voor Defensie dan zo beperkt mogelijk te houden. Dan wordt er wel eens wat druk
uitgeoefend door Defensie. Dat gebeurt onder het mom van: "de minister moet alles weten." Dan proef
je wet eens dat ze wat meer willen sturen, wat meer willen weten van een onderzoek. We hebben hier
een zeer ernstig incident gehad, waarover meteen kamervragen kwamen. En dan moet de minister alles
weten, de staatssecretaris moet alles weten, de SG moet alles weten. Jan Rap en zijn maat moeten in een
keer alles weten en dan wordt er nog wet eens wat druk uitgeoefend in de zin van: Weten jullie nu nog
niet wie het is? Maar wat ons betreft krijgen ze dan niets. Ook deze informatie loopt in principe via het
OM.
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Natuurlijk zijn er mensen binnen Defensie die maar al te graag :invloed zouden willen uitoefenen op
hetgeen de KMar doet en water naar het OM toegaat. Zeker als een zaak de belangen van Defensie zou
kunnen schaden, ben ik er van overtuigd dat men bereid is veel te doen am te zorgen dat de
krijgsmacht, het departement en de minister niet in een lcwaad daglicht komen te staan. De defensieorganisatie is van oudsher een gesloten bastion, waarbinnen men allesbehalve geneigd is de vuile was
buiten te hangen. Weliswaar verandert dit geleidelijk en heeft men met Srebrenica ook wel leergeld
betaald, maar het is natuurlijk naief am te veronderstellen dat de organisatie ineens alle luiken
opengooit en in staat is zich kwetsbear op te stellen. De minister en de bevelhebber van de Landelijke
Strijdlcrachten belijden wel maximale openheid en ik denk ook dat zij dat oprecht menen, maar zij
hebben nog de nodige barrieres te slechten. De reflex bij menig ambtenaar op Defensie wanneer een
strafrechtelijk onderzoek aan de orde komt is nog altijd: liefst niet vervolgen.

3.4 Beleid, beheer en positionering

3.4.1. Beleidsontwikkeling
In de voorgaande paragraaf is in kaart gebracht hoe de gezagsrelatie met de KMar gestalte
krijgt ten aanzien van het verloop van opsporingsonderzoeken. Het perspectief van de
onderhavige subparagraaf is gelegen op een hoger abstractieniveau. Ingegaan wordt op de
vraag in hoeverre en op welk niveau aan sturing c.q. beleidsontwildceling wordt gedaan om de
rnilitaire opsporingsfunctie van de KMar optimaal tot zijn recht te laten komen.
Openbaar ministerie
Uit de interviews kan worden afgeleid dat het parool waaronder het OM heden ten dage haar
sturende rol vorm geeft kan worden samengevat met de woorden "betroldcenheid en
distantie". De paradox die in deze woorden zit opgesloten verdient nadere toelichting:
enerzijds is het OM er van overtuigd geraakt — mede als gevolg van de rapportage van Van
Kemenade inzake Srebrenica - dat een actievere opstelling in de richting van de lcrijgsmacht
noodzakelijk is, anderzijds dient voorkomen te worden ciat men al te zeer met Defensie
vergroeid raalct. In het verleden dacht het OM, om Oen van de respondenten die opmerkingen
in deze richting maakten te citeren, "soms iets te enthousiast met Deferisie thee". Bepaalde
zaken, die wellicht onderzoelcswaardig waren, zouden als gevolg daarvan op de plank zijn
blijven liggen.
De actievere opstelling van het OM komt tot uitcirulcking in een aantal facetten. Zo heeft de
verantwoordelijke procureur-generaal het afgelopen jaax werkbezoeken gebracht aan de
diverse lcrijgsmachtsonderdelen. Doel van deze bezoeken was het vergroten van de
wederzijdse bekendheid. In dat kader moet ook worden gewezen op de aangehaalde contacten
tussen de unit bijzondere wetten van het arrondissementsparket Anthem — waarbinnen ook de
militaire strafzaken worden aangedaan — en de districten en brigades van de KMar. Gepoogd
wordt door het OM om met enige regelmaat een brigade te bezoeken.
Het feit dat voor militaire aangelegenheden geen aparte unit meer is in het arrondissement
Arnhem, baart sommige respondenten overigens zorgen omdat zij vrezen dat de voor militaire
strafzalcen benodigde specifieke deskundigheid niet langer gewaarborgd is. Het merendeel van
de respondenten deelt deze zorg niet. Zij zien in dat door de terugloop van het aantal militaire
strafzaken het instandhouden van een aparte afdeling niet langer gerechtvaardigd was en
geven in het algemeen ook hoog op over de &tans aanwezige deskundigheid en interesse
binnen de unit bijzondere wetten. De volgende passage uit een interview met een respondent
uit hoek van de marine is in dit verband illustratieft
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Het werk van een militaire officier van justitie vereist een specifieke deskundigheid. Het is duidelijk
anders dan het commune strafrecht. Er is een apart wetboek dat moet worden toegepast. Er zijn veel
internationale aspecten. Daar ligt een rol voor Arnhem en die vervullen ze goed. Het OM heeft te
maken met een heel andere organisatie, die heel andere eisen aan zijn mensen stelt dan een gemiddeld
becirijf of overheidsinstelling. Een officier van justitie moet weten wat er belangijk is op een militair
terrein. Je werkt niet alleen met elkaar, maar je leeft ook met elkaar. Dat geeft andere sociale
spanningen. Voor de officier van justitie is het driehoeksoverleg een gelegenheid om zich in te leven in
wat de commandanten bezig houdt. De marine is een heel specifiek becirijf met een eigen dynamiek.
Nieuwe officieren van justitie varen altijd een paar dagen mee om te weten te komen wat het precies
inhoudt en hoe de organisatie in elkaar zit. Dat werkt goed. Oak de PG heeft onlangs twee dagen
meegevaren.

Een speciale rol in de communicatie tussen het OM en de krijgsmachtonderdelen is
weggelegd voor de verbindingsofficier. Zoals uiteengezet is in het vorige hoofdstuk, is deze
functie in 1991 met het in werking treden van het nieuwe Militair Straf- en Tuchtrecht
gecrederd. De taak van de verbindingsofficier is in alle voorkomende gevallen met betrekking
tot het militair straf- en tuchtrecht of die het militaire bedrijf raken te adviseren, te
coOrdineren, de helpende hand te bieden enz. Hij verleent daarbij, in de ruimste zin van het
woord, ondersteuning aan het OM. Dat kan inhouden het maken van beleidsnotities, vragen
stellen bij Defensie, vragen stellen aan het OM namens Defensie, uitleg geven met betrekking
tot het beleid van het OM en andersom ook beinvloeden van het beleid: de wensen van de
krijgsmachtdelen bij het OM neerleggen op het moment dat het OM bezig is om beleid te
malcen. Naast deze hoofdtalcen assisteert de verbindingsofficier het OM in tuchtrechtzaken.
De meeste respondenten waarderen de brugfunctie die de verbindingsofficier vervult tussen
Justitie en Defensie positief. Een respondent bracht zijn waardering als volgt onder woorden:
Het instituut verbindingsofficier is een gouden greep gebleken. Zijn deskundigheid maakt hem tot een
goede vraagbaak voor de krijgsmachtsdelen en Justitie kan gebruik maken van zijn deskundigheid op
het gebied van militair strafrecht.

Sornmige respondenten hebben .kanttekeningen geplaatst bij het instituut verbindingsofficier.
Hoewel ook zij het optreden . van de persoon van de verbindingsofficier positief beoordelen,
wordt de noodzaak van het bestaan van het instituut in twijfel getrolcken. In het volgende
citaat worden die twijfels verwoord:
Ik heb nooit goed begrepen wat de relevantie van die positie is. Zit de verbindingsofficier daar om de
belangen van het defensie-apparaat te verdedigen? Is het een vooruitgeschoven post van de
commandant? Wellicht is de functie gecreeerd omdat er geen OvJ meer is die uit het leger komt. Als het
gaat om inforrnatieverstrekking dan zou dat mijns inziens ook direct vanuit het OM kunnen.

In samenspraak met de krijgsmachtsdelen en de KMar heeft het OM, zo is in het vorige
hoofdstuk reeds beschreven, op 28 mei 1998 de zogeheten "Aanwijzingen ten behoeve van de
opsporing en behandeling van militaire en commune rnisdrijven met militair aspect alsmede
aanwijzingen ten behoeve van overtredingen" uitgevaardigd. In deze nota is een aantal
landelijke onderzoeksprioriteiten vastgesteld. Het OM zou het systeem van prioritering .graag
verder verfijnen, maar loopt daarbij tegen het probleem aan dat onvoldoende informatie
voorhanden is over hetgeen er binnen de diverse Icrijgsmachtsonderdelen speelt. Een
respondent verwoordde dat als volgt:
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Een deel van het probleem van het OM ligt bij de werkgevers van de verdachten: de landmacht, de
luchtmacht, de marine. Door het gebrek aan openheid worden veel zaken binnenskamers gehouden. De
commandanten moeten zich er meer van bewust worden dat ook zij partij zijn in het hele gebeuren.
Maar om partij te lcunnen zijn, moet je ook ze If ook infomiatie verstreldcen en je behoeften op tafel
leggen. Het is vervolgens aan de KMar om daar een crirninele kaart van te malcen. Je hoort
commandanten regelmatig meesmuilend opmerken dat de KMar zich voomamelijk bezig houdt met
verkeersveiligheid en bonnen schrijven op het militaire terrein. Dan vragen ze zich af of de KMar niets
beters te doen heeft. Maar de commandanten zijn er zelf medeschuldig aan dat de KMar niet gerichter
op ican fteden. Bij de KMar, en in het verlengde daarvan het OM Arnhem, bestaat geen goed inzicht van
wat er nu speelt binnen de diverse krijgsmachtsdelen en waar met voorrang aandacht aan zou moeten
worden geschonken. Er ontbreekt een criminaliteitsbeeld

Duidelijk is in ieder geval wel dat binnen de krijgsmacht de aanpalc van druggerelateerde
delicten als topprioriteit wordt beschouwd". Hoewel overtreding van de Opiumwet ook als
van de speerpunten van het beleid te boek staat, geeft volgens een aantal respondenten
(overwegend afkomstig uit de Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marine) het OM zelf
niet consequent gevolg aan die beleidslijn. Om een van de genterviewden te citeren:

een

Een beet hangijzer is het vervolgingsbeleid in drugszaken. Binnen de Koninklijke Marine is dat een
heel belangrijk punt, maar de officier van justitie vervolgt niet in dice drugszaak. Sommige
commandanten storen zich eraan dat zaken waarin zij veel tijd en energie steken, niet worden vervolgd
door de officier van justitie.

Binnen het OM is de Icritiek op de hancihaving van het drugsbeleid wet bekend en bestaat er
ook wel enig begrip voor, maar naar het oordeel van betrokIcenen wordt die Icritiek zo nu en
dan wel erg zwaar aangezet.
Er is overleg geweest met de leidinggevenden van de krijgsmachtonderdelen in het beleidsoverleg
waarbij vele malen gedurende vele jaren over het beleid in dit soon zaken is gesproken. De wensen zijn
naast elkaar gelegd en het onderwerp is redelijk goed uitgediscussieerd. Met betreldcing tot
softdrugsgebruilc: een gewone burger mag softdrugs gebruiken en in bepaalde gevallen mag een militair
dat niet. Daar is dus beleid voor gemaakt. Maar laten we wel wezen: met betrekking tot verdovende
middelen wordt door ons veel straffer opgetreden dan we doen in de burgermaatschappij. Ik wit ook
een lans breken voor de 1CMar op het gebied van de aanpak van verdovende middelen. Juist bij
militairen is het moeilijk om dit op te sporen, omdat die jongens in tegenstelling tot de gang van zaken
in de burgermaatschappij niet met ellcaar hoeven te bellen: "kan ik bij je kopen?" Er valt geen OT op te
zetten omdat het zich allemaal afspeelt op de kamer van de militairen, er valt niet te tappen. Dus de
opsporingsmethoden die in de burgermaatschappij worden gehanteerd, kunnen hier niet worden
gebruikt. Het ontdeklcen van handel en het zicht Icrijgen op verdachten is lastig.

In de bovenstaande citaten is een aantal malen gerefereerd aan overlegstructuren waarin het
OM — maar ook de verbindingsofficier - participeert. Het gaat daarbij respectievelijk om het
overleg OM-Icrijgsmachtsdelen en het regionale militaire driehoelcsoverleg. Uitgangspunt is
dat in deze gremia beleidslcwesties worden besproken die zowel raken aan de gezags- als de
beheersrelaties. Voor de overzichtelijlcheid beperken we ons op deze plaats tot een besprelcing
van de gungsaspecten (de beheersproblematiek wordt uiteenzezet in paragraaf 3.4.2).
De centrale vraag ten aanzien van de genoemde overlegstructuren is of daarbinnen
beleidsinitiatieven worden ontplooid die leiden tot een heldere en eenduidige
prioriteitsstelling ten behoeve van de militaire opsporingsfunctie van de KMar. De meeste
respondenten neigen in dit verband naar een ontkennend antwoord. Binnen het overleg OM" Terzijde zij opgemerkt dat sommige respondenten de kanttekening hebben geplaatst dat de operationele
instructies van de diverse lcrijgsmachtdelen op druggebied beter op elkaar moeten worden afgestemd.
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krijgsmachtsdelen wordt weliswaar over tal van zaken gesproken, zoals richtlijnen,
beleidsafstemming, de verhouding strafrecht en tuchtrecht etc., maar tot concrete
besluitvorming komt het zelden. Het laatste is volgens een aantal respondenten niet
verwonderlijk, gezien het feit dat de participanten aan dit overleg niet over
beslissingsbevoegdheid beschildcen. Door verschillende respondenten is dan ook een lans
gebroken voor het oprichten van een landelijk driehoeksoverleg — bestaande uit het Hoofd van
de directie Juridische Zaken van het ministerie van Defensie, de Hoofdofficier van het parket
Arnhem en de Bevelhebber van de ICMar - waarin de speerpunten van het militaire
opsporings- en vervolgingsbeleid worden vastgesteld. Ook het beheer van de KMar zou in
deze driehoek een belangrijk aandachtspunt moeten zijn (zie hierover meer in de volgende
subparagraaf). Volgens directe betrokkenen is de eerste bijeenkomst van een landelijke
driehoek overigens nog slechts een kwestie van tijd.
Het overlegorgaan dat het meeste kritiek ten deel valt is het regionale militaire
driehoeksoverleg. Het volgende citaat geeft de kern van de kritiek treffend weer:
In feite was het militaire driehoeksoverleg bestemd voor ontwikkeling en besef van de nieuwe rollen en
afstemming na 1991. Het overleg is ontaard in een verzamelpartij van commandanten aan de ene kant
en aan de andere kant het OM en de KMar: in kwantitatieve zin een disverhouding, maar ook qua
beleving. De beleidsmatige kant en diepgaandere discussies over hoe met elkaar om te gaan komen niet
aan de orde. Het blijft beperkt tot het bespreken van jurisprudentie en praktijkvoorbeelden, met name
op tuchtrechtelijk gebied. Je kunt niet spreken van een beleidsoverleg.

Uit het citaat kan Worden afgeleid dat allereerst de samenstelling van het regionale militaire
driehoeksoverledter discussie staat. Verschillende respondenten hebben aangegeven het
overleg te grootschalig te vinden en in dat verband is zelfs enkele malen de term "Poolse
Landdag" gevallen. De suggestie is in dat verband gedaan om niet 'anger alle commandanten
van de eenheden van de krijgsmachtdelen (de zogenaamde artikel 50-commandanten) voor het
overleg uit te nodigen, maar een afvaardiging daarvan. Ter ondersteuning van deze suggestie
werd er op gewezen dat verschillende militaire commandanten toch al met enige regelmaat
ontbreken op de vergaderingen en dat hun inbreng, op het moment dat ze wel aanwezig zijn,
meestal nogal pover is.
Daannee zijn we beland bij het tweede punt dat in het citaat de aandacht trelct, namelijk het
gebrek aan beleving. Voor veel commandanten is strafrechtelijke handhaving slechts een
afgeleide van hun kerntaken en dit gegeven vertaalt zich naar hun aanwezigheid bij en
bijdrage aan het driehoeksoverleg. In de woorden van een respondent:
De commandanten hebben het gigantisch druk, zij hebben meer prioriteiten. Rechtshandhaving is er
daar maar den van, en vaak niet de hoogste. Hij zit met zijn bedrijfsvoering, hij moet mensen
uitzenden... Hij heeft gigantisch veel andere dingen aan zijn hoofd. De commandant van een legerbasis
gaf in een gesprek, waarin zijn eigen functioneren werd gedvalueerd, aan dat er van alles gebeurde op
het complex, maar dat hij daar geen greep op had. Hij was met heel andere dingen bezig, maar hij
beloofde dat hij meer aandacht zou besteden aan het straf- en tuchtrecht. Twee jaar later zei hij dat het
een gigantische klus was en gaf hij aan dat hij zijn voornemen niet uit zou voeren, althans niet op de
manier zoals dat in de wet staat voorgeschreven. Met andere woorden, hij haalde de mannen naar
binnen, gaf ze een schop onder de kont en stuurde ze weer weg. En dat is het dan. Verwacht dus van
een dergelijke commandant niet al te veel wanneer je hem uitnodigt voor de driehoek. Je mag al in je
handen lcnijpen als hij komt.

Het regionaal militair driehoeksoverleg heeft in de optiek van de meeste respondenten vooral
de functie van een ontmoetingsplaats waar aan de ene kant informatievoorziening plaatsvindt
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door het OM aan de conunandanten en aan de andere kant d commandanten vragen en
problemen neer kunnen leggen bij het OM. Van sturing middels het overleg lijkt geen sprake.
Door enIcele respondenten is tegenwicht geboden aan deze negatieve perceptie van het
driehoeksoverleg. Zij wijzen op het belang van de aanwezigheid van een forum waar
informatie 'can worden uitgewisseld en frustraties de vrije loop gelaten kunnen worden. Een
respondent verwoordde dat als volgt:
Het driehoelcsoverleg heeft een nuttige functie. De commandanten kunnen bijvoorbeeld vragen stellen
over de hinder die zij ondervinden van de lange duur van strafrechtelijke onderzoeken met het oog op
rechtspositionele maatregelen. De officier van justitie voelt zich soms wat in het beklaagdenbankje
gezet: hij wordt aangesproken op zijn beleid. De ene officier van justitie kan daar beter mee omgaan
dan de ander. Als hij zich arrogant opstelt, heeft hij het slecht. Als hij het handig aanpakt, verhoogt hij
ongetwijfeld het begrip. Het geeft hem de mogelijlcheid begrip te lcweken voor zijn beslissingen. En het
geeft de commandanten de mogelijkheid bun hart te luchten! Het is een hele nuttige gedachtewisseling

De 11.Mar
Een aspect dat nog Met aan de orde is geweest bij de besprelcing van de overlegstructuren is
de rol van de KMar. Verschillende respondenten hebben de gelegenheid te baat genomen om
tij dens het interview hun onvrede te uiten over de bijdrage van de KMar aan het regionale
militaire driehoelcsaverleg. Het volgende citaat geeft die onvrede kemachtig weer:
In de loop Ian de tijd zie je dat in het regionale militaire driehoeksoverleg een aantal mensen in gebreke
blijft. En de instantie die het meeste in gebreke blijft is de marechaussee. De KMar trekt wet een grote
broek aan, maar heeft de minste inbreng en laat ook niet zien waar ze mee bezig is. De commandanten
willen van alles van de marechaussee. De KMar zegt wet dat de 'dant (= commandant) koning is, maar
dat is niet zo! Natuurlijlc, ze nemen elke aangifte op, maar vervolgens bepalen ze zelf wat hun
prioriteiten zijn en hun eigen koers, of dat nou relevant is voor de commandanten of niet Dus die
commandanten worden helemaal niet bediend.

Niet iedereen deelt de bovenstaande lcritiek. Een aantal respondenten heeft beklemtoond dat,
zoals eerder is opgemerkt, het stellen van prioriteiten door de KMar en het OM bemoeilijkt
wordt door het feit dat men St beschikt over een deugdelijk criminaliteitsbeeld binnen de
diverse onderdelen van de lcrijgsmacht. Dit gegeven laat onverlet dat de ICMar volgens het
merendeel van de respondenten te reactief is ingesteld. Er wordt te weinig gebruik gemaakt
van CID-gegevens, onvoldoende 'pro-actief gerechercheerd en daarenboven gaat te weinig
aandacht uit naar preventie. In de volgende citaten worden deze lcritielcpunten nader ingevuld:
De KNIar schiet niet voldoende in op trends die bijvoorbeeld door de CD zouden kunnen worden
gesignaleerd. In het verleden waren er signalen van drugsgebruik, waar niets mee werd gedaan. Ze
handelen alleen als er een concrete aangifte wordt gedaan, als er concrete aanwijzingen zijn. Eerder
niet. Losse draadjes worden niet langsgelopen. Ze zijn meer reagerend bezig dan dat ze zelf initiatief
nemen. Ze gaan uit van het principe "U vraagt, wij draaien."
Er zou meer aandacht moeten komen voor de signalerende functie. Het verzamelen van gegevens en
kennis met betrekking tot criminaliteit en het toegankelijk maken van die kennis (criminaliteitsanalyse)
staat nog op een te laag niveau.
Het grootste knelpunt zit naar mijn gevoel echter in de invulling van de preventieve task. Binnen de
KiVtar is daar weinig interesse voor en dat uit zich ook in een te seringe personele invulling. In de
Districts- en Brigadeplannen worth er weinig of geen aandacht aan gegeven. Preventie is niet alleen
maar surveilleren. Het gaat beduidend verder: signaleren en een beeld Icrijgen over hoe mensen zich
voelen op het gebied van veiligheid, waar zitten de terreinen waar zich mogelijk problemen voordoen
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en die preventief aan te pakken zijn, vergroten van de aangiftebereidheid. Er zijn op dit punt nauwelijks
of geen richtlijnen of operationele instructies vastgesteld. Het is allemaal heel vrijblijvend. De Brigades
vullen dat in als neventaak. Er zijn te weinig mensen in dienst die dat als perrnanente hoofdtaak hebben.
Mijn voorstel zou zijn: besteed meer aandacht aan preventie in de opleiding, operationele instructies en
beleidsplannen. Draag de producten preventie, voorlichting en advisering uit naar de krijgsmacht.
Len beter taakuitvoering op die terreinen vergroot de acceptatie en communicatie tussen KMar en
Krijgsmachtsdelen en zal een positieve invloed uitoefenen op de aangiftebereidheid.

Het is overigens niet zo, dat er door de KMar in het geheel niets aan preventie wordt gedaan.
Binnen sommige brigades en districten heeft het voorkomen van criminaliteit wel degelijk de
aandacht, zij het dat activiteiten op dit terrein meestal reactief en op ad hoc basis plaatsvinden
en te weinig op elkaar zijn afgestemd. Een respondent gaf hiervan de volgende voorbeelden:
Er zijn nu allerlei hekkenknippers actief bij de vliegbases. Daar probeert men jets aan te doen,
maatregelen te treffen. Dat geldt ook voor diefstal van maten op kamers. Wat kun je daaraan doen,
welke voorzieningen kun je treffen? Diefstal of misbruik van mob iele telefoons en laptops, ook zo'n
verhaal. Er wordt in die situaties wel degelijk gesproken door de KMar met de chefs van die afdelingen
over preventieve maatregelen. Of dat zoden aan de dijk zet is natuurlijk nog maar de vraag. Bij
criminaliteit binnen de krijgsmacht gaat het in veel gevallen om overheidsgeld en niet om de eigen
portemonnee. Dan zijn mensen toch minder geneigd om voor lets als preventie warm te !open. Je merkt
dat commandanten beter naar adviezen van de KMar luisteren als het gaat om zalcen die de orde,
discipline en het groepsgevoel van hun eenheid raken. Seksueel misbruik of seksuele intimidatie
bijvoorbeeld: voor preventie op die terreinen staat men wel open.
./

In het voorlaatste citaat wordt gerefereerd aan districts- en brigadeplannen. Dit gegeven duidt
er op dat op de ldgere niveaus wel getracht wordt aan beleidsontwilckeling te doen.
Verschillende respondenten geven evenwel aan dat deze jaarplannen door de waan van de dag
meestal snel achterhaald zijn. De reactieve instelling van de KMar, alsmede de
capaciteitsproblemen waarmee verschillende brigades kampen - zie de volgende subparagraaf
leiden er toe dat de beleidsvoornemens niet in voile omvang tot uitvoering lamnen worden
gebracht. Een bijkomend probleem is dat regionale beleidsplannen niet kurmen worden
ingepast in een groter kader, een beleidsplan voor de KMar als geheel.
Met de laatste constatering zijn we beland bij de door vele respondenten gedeelde kritiek dat
binnen de KMar een algemeen beleidskader ontbreekt. De visie van de hieronder aangehaalde
respondent bevat de kern van de onvrede .die (vooral) binnen de KMar leeft:
We zitten met smart op beleidsinitiatieven van de staf te wachten. Er is geen visie voor de langere
termijn: we zouden dit willen doen en we paldcen dat zo aan. Neem de ontwilckelingen op
recherchegebied. De hoofden van de Justitiele Diensten hebben enige tijd geleden een brandbrief
gestuurd naar de staf met het verzoek een werkgroep op te richten, die recherchebeleid gaat maken. Die
werkgroep zou zich moeten buigen over vragen als: hoe vullen we de recherchefunctie van de KMar
nader in, wat is de rol van de recherche-officier, welke zaken pakken we met voorrang op — dat is
natuurlijk primair iets van het OM, maar ook wij zouden daar toch op zijn minst een visie op moeten
. hebben — wat doen we aan preventie, welke aspecten uit het rapport van Van Traa zijn van toepassing
op de KMar? Vragen te over, maar duidelijke beleidslijnen op die punten zijn niet uitgezet.

Ten aanzien van het beleid van de KMar in het algemeen is van verschillende zijden
benadrukt dat de keuzen die worden gemaakt voor een belangrijk deel politiek gemotiveerd
zijn. De staf van de KMar is in dit opzicht vooral volgend. Vreemdelingentoezicht en de
grensbewaking op Schiphol staan bijvoorbeeld hoog op de politieke agenda en dit vertaalt
zich behalve in de prioriteiten ook in de toedeling van middelen.
Met het oog op de militaire opsporingsftmctie van de KMar heeft een aantal respondenten de
lacunes in beleidsontwikkeling gerelateerd aan een gebrek aan recherchekennis op
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beleidsniveau. "Het management is erg defensie-georienteefd, terwijl de werkvloer zich meer
op de politie richt", zo stelde een van hen. Sommigen hebben ten aanzien van dit punt de
nuance aangebracht dat de leidinggevenden van de KMar weliswaar over ervaring bij de
Algemene Politie Dienst (APD) beschikken, maar dat de meeste van hen al jarenlang in de
dagelijkse praktijk niets meer van doen hebben met opsporingsonderzoeken. De in het
verleden opgedane kennis en ervaring zou met andere woorden zijn weggezalct. De suggestie
is in dit verband door een aantal respondenten gedaan om functionarissen die een
beleidsfunctie ambieren de Nederlandse Politie Academie te laten doorlopen.
Een ander punt dat volgens diverse respondenten aandacht behoeft betreft de communicatie
tussen de bevelhebber en de staf enerzijds en de veldorganisaties anderzijds. Bij de
ontwikkeling van beleid zouden de laatste instanties onvoldoende worden betrokken.
Bovendien zouden zij onvoldoende over beleidsvoomemens worden geinformeerd.

3.4.2

Beheer

Managementinformatie

Een belangrijk sturingsprobleem, zo wordt uit vele interviews duidelijk, is dat de KMar niet in
staat, dan wet bereid is door middel van managementrapportages inzichtelijk te malcen
hoeveel tijd aan de diverse door de APD te verrichten activiteiten wordt besteed. Vooral
binnen het OM w6rdt dit gegeven als een belangrijk Icnelpunt ervaren. Het vaststellen van
prioriteiten heeft naar het oordeel van verschillende OM-vertegenwoordigers betreldcelijk
weinig zin zolang niet duidelijk is waaraan de capaciteit op districts- en brigadeniveau wordt
besteed. Een respondent verwoordde dit lcnelpunt als volgt:
Waar het aan schort bij de KMar is hard cijferrnateriaal waarmee ze zich verantwoorden. Het gevolg is
dat het OM niet kan zien hoeveel tijd en capaciteit de KMar in zaken steekt De KMar zou, net als de
politie, in een rapportage lumen weergeven wat zij hebben gedaan aan bijvoorbeeld zedenmisdrijven,
wat dat heeft opgeleverd, hoeveel energie het heeft gekost en hoeveel preventief werk er is verricht.
De gewone politic is gewend te inventariseren. Zij hebben een aantal uren en moeten dat verantwoorden
voor een jaar. Ze moeten aangeven: we willen nu iets doen aan de veiligheid daar en daar in de
preventieve sfeer en dat kost zoveel. Dan zou je aan het aantal verbalen lcunnen zien of het resultaat
heeft. Het kan zijn dat je van 2500 inbraken in Nijmegen zakt naar 1500 inbraken. Dan heeft het
kennelijk nut gehad. Dat zijn gegevens die je bij de gewone politie hebt en bij de KMar niet.

Het OM heeft de afgelopen tijd getracht de lacunes in managementinformatie aan te vullen
door brigade- en districtscommandanten rechtstreelcs te benaderen met een verzoek om
kengetallen. Deze pogingen zijn het OM door de KMar bepaald niet in dank afgenomen.
Zowel bij verschillende leidinggevenden op brigade- en districtsniveau als binnen de staf van
de KMar bestaat de overtuiging dat het OM haar wens om managementinformatie niet moet
neerleggen bij de leidinggevenden binnen de districten, maar bij de korpsleiding en binnen de
driehoek. Zoals een van de KMar-respondenten het verwoordde:
Ik begrijp de wens van het OM om die cijfers wet maar ze bewegen zich op het verkeerde niveau in het
korps. Ze vragen her en der allerlei statistieken op en nemen bij wijze van spreken de leiding van het
korps over van de bevelhebber en de stat Dat is niet de bedoeling. Het OM moet niet in de organisatie
tot pseudosturing trachten te komen. De invloed op het beheer moet via de driehoek (korpschef,
beheerder en OM) lopen.
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Een complicerende factor voor het OM is dat een beheersdrithoek, zoals die bestaat ten
aanzien van de reguliere politie, ontbreekt. Waar de Hoofdofficier van Justitie binnen de
driehoek invloed kan uitoefenen op het beheer van de regionale politie, vindt de inzet van de
KMar plaats op basis van een gentlemen's agreement, waarbij het OM zeer afhankelijk is van
de leidinggevenden van de opsporingsinstantie. De beschrijving van de volgende casus biedt
daarvan een goed voorbeeld:
Het kan gebeuren dat de politie contact opneemt met de KMar en vraagt of de KMar even 60 man kan
leveren voor een onderzoek naar strafbare feiten gepleegd door een militair en een aantal burgers. Als
die capaciteit wordt toegezegd, kom je met je militaire zaken wel even klem te zitten. De Pagaro-zaak
(inzake de drughandel met een Orion vanaf de Antillen) was zo'n geval. Het parket Amsterdam had
daar begrijpelijkerwijs veel mensen voor nodig, maar kon op dat moment ook niet overzien wat de
gevolgen waren van het wegtrekken van zoveel capaciteit voor het verloop van militaire zalcen. En de
leiding van de KMar besliste uiteindelijk!
Op zo'n moment voel je het gemis aan een landelijke driehoek - en de inbreng daarin van de
hoofdofficier van het parket Arnhem - die bepaalt hoeveel capaciteit er daadwerkelijk zal worden
vrijgemaakt. Nu is het zo dat het OM Arnhem zegt dat ze volgend jaar bepaalde zaken wil oppakken in
Amsterdam en opeens blijkt dat de KMar op eigen houtje heeft toegezegd dat zij mee doen aan een
groot onderzoek van de politie. Dat schiet natuurlijk niet op.

Capaciteit

Gegeven de beperkte invloed van het OM op het beheer van de KMar is de vraag van belang
of de militaire op S
. poringsfunctie te lijden heeft onder de verhoogde aandacht van de KMar
voor haar civiele taken. Afgaande op de geluiden die hieromtrent tijdens de interviews te
beluisteren waren neigen de meeste respondenten naar een bevestigend antwoord op deze
vraag. Het probleem zit niet zozeer in het feit dat bepaalde militaire zaken tegen de zin van het
OM niet nader worden onderzocht of voortijdig worden afgebroken 12, maar veeleer in de
kwaliteit van het KMar-personeel dat hiervoor beschikbaar is. De volgende citaten, uit de
hoek van het OM en de staf KMar, verhelderen het spanningsveld op dit punt:
Het grote probleem is dat marechaussees van hot naar her worden geschoven. De civiele taken van de
KMar beslaan het grootste gedeette van het werk. Vanuit de KMar bezien is het begrijpelijk dat men
daarop zwaar investeert. De KMar is tenslotte het enige lcrijgsmachtonderdeel dat in weerwil van alle
bezuinigingen op Defensie de afgelopen jaren is gegroeid. Maar het politieke besluit om de
grensbewaking op Schiphol enorrn uit te breiden heeft tot gevolg dat allerlei ervaren krachten richting
Schiphol gaan. Ook het Mobiel 'Toezicht Vreemdelingen (MTV) heeft een aanzuigende werking. Het
gevolg is dat de politiediensten binnen de marechaussee met steeds minder mensen moeten werken. De
politietaak ten behoeve van de lcrijgsmacht komt eigenlijk steeds meer in het gedrang.
Daar komt bij dat er ook steeds minder ervaren mensen zijn voor het militaire opsporingswerk. Men
zegt: we hebben die mensen wel in de APD, maar vaak gaat het om vacatures. Of mensen die zomaar
uit een ander contingent, bijvoorbeeld de grensbewaking, worden getroldon. Zij hebben 20 jaar ander
werk gedaan en worden nu ineens geacht recherchewerk te lcunnen doen. De officieren van justitie
merken dit heel nadrukkelijk aan de lcwaliteit van de verbalen en aan de vragen die zij daarover krijgen.
Je merkt het aan de kwaliteit van het onderzoek en aan de duur ervan. Dat is een probleem. Er zijn zo'n
1000 man werkzaam bij de APD. Als er plotseling een goot onderzoek moet worden gedraaid, worden
daarvoor bijvoorbeeld mensen ingezet van het MTV. Dat is wat al te nonchalant gedacht.
Hetzelfde vindt rill ook plaats met de uitzendingen naar het buitenland. Er moeten regelmatig mensen
zonder enige opsporingservaring naar Bosnie en naar Macedonie. Er worden onderofficieren en
'Er zijn geen concrete voorbeelden genoemd van onderzoeken die als gevolg van capaciteitsproblemen geen
doorgang konden vinden. Wel van zaken die omwille van capaciteitsgebrek — in overleg met het OM — tijdelijk
worden stilgelegd.
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adjudanten van de KMar uitgezonden, maar ook adjudanten vat( de grensbewaking. Er gaan nu mensen
naar Macedonie, daarvan komt er een van de grensbewaking en de ander heeft toch wel de nodige
recherche-ervaring. Men probeert wel steeds ten minste den ervaren Icracht mee te sturen, maar ook dat
komt steeds meer in het gedrang.
Ms het OM prioriteiten stelt, worden deze altijd ingewilligd. Het komt zelden voor dat KMar zegt dater
gebrek is aan capaciteit. Als er een belangrijk onderzoek aankomt, komt er vrijwel altijd een oplossing.
Er blijft geen onderzoek liggen.
Het OM heeft nogal eens de neiging te zeggen dat we personeel aan andere sectoren uitbesteden, als er
bijvoorbeeld problemen zijn op Schiphol. Dat is ten dele juist en dat komt omdat de organisatie er een
taak bij Icrijgt. Er is inderdaad capaciteit weggehaald om onze rank op Schiphol op te bouwen. Dat heeft
tijd nodig en dan ben je even wat opsporingscapaciteit Icwijt. Daar zit enige spanning, voortvloeiend uit
de multifunctionele taakstelling. De ondersteunende diensten - zoals arrestatieteams en observatieteams
- zijn er voor het hele takenpak.ket Het kan best zijn dat het OM zich daarin onderbedeeld voelt

Gezien de vele en uiteenlopende taken van de KMar en het feit dat de verdeling van middelen
over de diverse onderdelen onderhevig is aan politieke invloeden, ontbreekt het aan
helderheid binnen het OM en de ICMar zelf hoe de capaciteit — die in formatietechnische zin
ten behoeve van de militaire opsporingsfunctie is gereserveerd — over de verschillende
eenheden is verdeeld. De mate waarin zich in de verschillende districten en brigades
capaciteitsproblemen voordoen blijkt overigens sterk te varieren. Een eenheid die in dit
verband met een aantal specifieke lcnelpunten lcampt is de ICMar-brigade in Seedorf
(Duitsland). In de onderstaande citaten worden deze specifieke factoren nader toegelicht:
De KMar in Seedorf heeft voortdurend mensen tekort. Dat is een probleem. In Nederland kun je altijd
terugvallen op andere KMar-brigades in de omgeving. Dan heb je een vorrn van regio-pilcet. Die
mogelijkheid heb je in Seedorf niet. Je kunt ook niet bepaalde Taken overdragen aan de politie, want
dan zit je met een verkapte uitlevering van Nederlanders aan de Duitsers.
In Seedorf zit men dus met het probleem dat men op sterkte moit zijn: er moet minirnaal een aantal
mensen zijn om de zaak op te knappen.
Daarbij heeft de KMar in Seedorf ook een soon wijlcagentfunctie voor de Nederlandse `samenleving'
aldaar; alles wat er in de 'wijk' gebeurt, ook al zijn het burgers, wordt door de Duitse politie
doorverwezen naar de KMar. Dus de KMar heeft ook de zorg voor alles wat met Nederlandse burgers te
maken heeft.
Een tijd terug werden serieuze plannen gelanceerd om in Seedorf de brigade van de KMar op te heften.
Seedorf valt onder het district Noord van de KMar (Assen). In Seedorf vinden relatief veel strafbare
feiten plaats op het gebied van zeden, smokkel, drugs, geweld, noem het allemaal maar op; in de rest
van het district Noord gebeurt bijna niets. Dus waar ben je dan mee bezig als je de brigade Seedorf wilt
opheffen?! Maar het MTV valfook onder het district Noord en je hebt daar mensen voor nodig! Het
plan de brigade op te heffen werd waarschijnlijk ingegeven door het feit dat andere onderwerpen
(gensbewaking en MTV) dan opsporing prioriteit hebben binnen de KMar, opgedragen door de
politiek. Dus laat je een brigade in Assen zitten en je zegt dat je mensen wel op tijd invliegt als het
nodig is. Maar juist die `voeding' ter plaatse is zo nodig.
Die plannen om de brigade op te heffen zijn uiteindelijk geluldcig niet doorgegaan. Sterker nog, de
KMar in Seedorf zou er zelfs acht man bij krijgen. Op die uitbreiding wordt tot op de dag van vandaag
nog gewacht. Dit ondanks het feit dat er nog regelmatig mensen uit Nederland naar Seedorf komen om
steun te verlenen.
De mensen die in Seedorf geplaatst worden, waren tot nu toe meestal redelijk ervaren mensen. Aileen
de trend is nu, met betreldcing tot de laatst geplaatste mensen, dat ze horizontaal vanuit de Icrijgsmacht
binnen zijn gestroomd; ze hebben een aantal jaren op Schiphol bij de grensbewaking gezeten en worden
dan in Seedorf voor de leeuwen geworpen. Dat is een slechte zaak, want deze mensen hebben totaai
geen politie-ervaring. Ze hebben wel de kennis, maar ze missen de praktische ervaring. Ze moeten dus
eigenlijk helemaal bijgeschoold worden als ze binnenkomen. Maar je zit in Seedorf met een hele kleine
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club en iedereen werkt zelfstandig. Er is dus onvoldoende capatiteit voor de begeleiding van deze
mensen.

Deskundigheid en ervaring
De kwaliteit van de door de KMar verrichte opsporingsactiviteiten wordt over het algemeen
positief beoordeeld. Vooral de recherche-expertise binnen de justitiele diensten valt lof ten
deel. Verschillende respondenten zien echter voor wat betreft de voor het opsporingswerk
noodzakelijke deskundigheid en ervaring de toekomst niet geheel zorgeloos tegemoet. In het
voorlaatste citaat is al gewezen op het gebrek aan continuIteit binnen de APD en op de
omstandigheid dat in geval van een nijpend capaciteitstekort een beroep moet worden gedaan
op personeel met betrekkelijk weinig of zelfs geen opsporingservaring. Een aspect dat een
aantal respondenten tevens zorgen baart is de - in het bijzonder gedurende de afgelopen jaren
op gang gekomen - uitstroom van ICMar-personeel naar de reguliere politie. Deze
ontwikkeling is volgens de betreffende respondenten te herleiden tot drie factoren, te weten:
- Financiele overwegingen: de vooruitzichten qua salariering en dergelijke zouden binnen
de politie beter zijn dan binnen de KMar.
- Onvrede over de gang van zaken binnen de KMar, in het bijzonder zou het daarbij gaan
om weerzin tegen het voortdurend moeten . rouleren binnen de organisatie en om het
gebrek aan ondersteuning vanuit de rechercheleiding en de staf
- Afkeer tegen het vooruitzicht te worden uitgezonden naar het buitenlan.d: door
marechaussee's met een gezin zouden uitzendingen steeds meer als een probleem worden
ervaren.
De uitstroom van ervaren medewerkers zou minder problematisch zijn wanneer het ontstane
gat zou worden opgevuld door een nieuwe lichting goed opgeleide marechaussees. De meeste
respondenten, die zich over dit onderwerp hebben uitgesproken, hebben hierover echter zo
hun twijfels. In het bijzonder zijn kanttekeningen geplaatst bij de relatief grote instroom
gedurende de afgelopen jaren van militairen uit andere krijgsmachtsdelen. Deze zijn
weliswaar goed thuis in het militaire bodrijf, maar zouden voor het vervullen van de
opsporingsfunctie onvoldoende zijn toegerust. De verkorte opleiding die deze militairen
hebben genoten voordat zij bij de KMar in dienst traden, is daar volgens verschillende
respondenten mede debet aan: deze zou onvoldoende op het verrichten van
opsporingsactiviteiten zijn toegesneden.
Ook ten aanzien van de nieuwe lichting leidinggevenden, veelal met een KMA-achtergrond,
zijn lcritische kanttekeningen geplaatst. Deze worden geportretteerd als managers met te
weinig gevoel voor wat zich op de werkvloer afspeelt, zeker wanneer het de uitvoering van
opsporing betreft. Van verschillende zijden is de suggestie gedaan om in de opleiding voor
deze groep meer opsporings- en vervolgingselementen te verweven.
De organisatie van de recherchefunctie
Zoals eerder is beschreven, krijgt de recherchefunctie binnen de KMar op verschillende
niveaus in de organisatie gestalte. Behalve de Centrale Recherche KMar zijn er binnen de zes
districten Justitiele Diensten. Het personeel van de Districtsrecherchegroep van deze JD's
wordt vooral ingeschakeld bij grotere opsporingsonderzoeken. Op een niveau lager, binnen de
brigades, worden de meeste (veelal kleinere) opsporingsonderzoeken afgedaan.
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Het samenstellen van rechercheteams in zware, complexe taken Levert volgens de meeste
respondenten weinig problemen op. Om een respondent te citeren:
De weg die de marechaussee nu is ingeslagen met het plan "JD 2000" (Justitiele Dienst 2000) is
bovendien een goede ontwikkeling. De bedoeling is dat de JD's in alle districten die de zwaardere
zaken voor hun rekening nemen, versterkt worden. Op korte termijn moeten daar extra rechercheurs
komen te zitten die, met ondersteuning van mensen van de brigades, onderzoeken oppakken. Er zouden
per JD 6 a 8 mensen permanent beschilcbaar moeten zijn voor dit werk. Nu moet je vaak nog in te sterke
mate terugvallen op brigadepersoneel en dan praat je toch over betrekkelijk onervaren mensen. Of dit
plan gaat luldcen is nog maar de vraag, want er is een gebrek aan capaciteit en ervaren mensen.

Naar het oordeel van een aantal KMar-respondenten is de recherche-organisatie voor wat
betreft de aansturing te veel gedecentraliseerd. De verdeling in zes JustitiEle Diensten zou
versnipperend werken en ongewenste verschillen veroorzaken. De uitvoering en invulling van
de recherchefunctie is volgens de respondenten in Icwestie nu te afhankelijk van de
districtscommandant. Een zich nadrukkelijk manifesterende districtscommandant zou meer
voor elkaar krijgen dan een collega die zich meer terughoudend opstelt. De voordelen van
centrale aansturing werden door een respondent als volgt onder woorden gebracht:
Als je de rechercheurs binnen de JD's bij elkaar optelt, dan praat je hooguit over 60 man. Die kun je
beter centraal aansturen via de Centrale Justitiele Dienst. Dat bevordert de duidelijlcheid en de
onderlinge communicatie. Ook aspecten als informatiehuishouding en recherche (ondersteunende)
activiteiten lcunnen het best centraal aangestuurd worden. Er wordt nu verschillend beleid gevoerd. Het
ene district Icampt met een hose werkdruk en het andere heeft weinig te doen. Het nemen van
beslissingeri ten aanzien van prioriteiten in recherche-onderzoeken kunnen eenvoudiger korpsbreed
genomen worden. De flexibiliteit neemt daardoor ook toe. Je kunt de mensen wel in de regio laten
ziften, maar de districtscommandanten moeten niet bepalend zijn.
Een voorbeeld. De technische recherche is ondergebracht bij de districten. Er moet een technisch
onderzoek gedaan worden in Canada: de technisch rechercheur van het district Noord Holland/Utrecht
doet dat, met als gevolg dat het hele district tijdelijk zonder technisch rechercheur zit. Een vergelijkbaar
verhaal speelt nu in Zuid Holland. Van die dingen moeten we zo snel mogelijk

Niet iedereen is evenwel overtuigd van de noodzaak en toegevoegde waarde van het creeren
van een centraal aangestuurde recherche. Sonunigen signaleren in dit verband meer nadelen
clan voordelen, zoals de hieronder aangehaalde respondent:
Een grote centrale JD zou een vaag 'lets' worden. Onwerkbaar zelfs. Er zijn 'rimers maar 6 districten,
die behoorlijk worden opgetuigd. Dat is een goede basis. Als je enigszins lokaal werkt, heb je nog enig
inzicht in wat er gebeurt. Een centrale organisatie zou er toe leiden dat die mensen al gauw een beetje
arrogant worden, of als zodanig worden ervaren terwijl ze het niet zijn. Dat zie je ook bij de kemteams.
Je zou een soort eliteclub krijgen en clan ontstaan er dat soort risico's.

3. 4. 3 Positionering
Aan alle respondenten is aan het einde van het interview de vraag voorgelegd hoe zij
aankijken tegen de positionering van de KMar in het defensiebestel. De ratio achter deze
vraag was te achterhalen of in de optiek van de betrokkenen het opsporen van door militairen
gepleegde strafbare feiten door een organisatie dient te geschieden die niet alleen onderdeel
uitmaakt van de krijgsmacht, maar waarbinnen tevens gedurende de afgelopen jaren in
capaciteit bemeten de militaire opsporingstaak overvleugeld is door de uitvoering van civiele
taken.
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De meeste respondenten zijn van mening dat de KMar onvetkort de meest gedigende instantie
is om invulling aan de militaire opsporingstaak te geven. Weliswaar is gewag gemaakt van
een spanningsveld waarin de KMar moet opereren — het laveren tussen defensie- en
justitiebelangen — maar dit gegeven weegt niet op tegen de voordelen die aan de huidige
positionering verbonden zijn. De belangrijkste daarvan zijn de verwantschap aan-, het gevoel
voor- en de grote hoeveelheid kennis van het militaire bedrijf en van de daarbinnen vigerende
regelgeving. Verder is gewezen op het belang van de aanwezigheid van militair
opsporingspersoneel bij buitenlandse missies. De reguliere politie zou het in dergelijke
omstandigheden beduidend moeilijker hebben om relevante opsporingsinformatie te
verzamelen, is de algemene indruk. In vergelijking met de reguliere politie zou de KMar ook
hoger scoren op — met de cultuur van de militaire organisatie samenhangende - aspecten als
discipline en gezags- en plichtsgetrouwheid. Hieronder volgt een korte bloemlezing aan
citaten waarin al deze elementen terugkeren.
De positionering van de KMar is sterk. De KMar opereert op de scheidslijn tussen de militaire
organisatie en het OM, maar maakt wel deel uit van de militaire organisatie, waardoor ze makkelijk en
direct hun werk kunnen doen: de lijntjes kunnen kort zijn. De KMar wordt breed gerespecteerd, mede
door de opwaardering als apart krijgsmachtonderdeel. Ook de speciale opsporingsbevoegdheid wordt
gerespecteerd.
Er is een gezonde spanning voor opsporingsambtenaren tussen de identificatie als militair (de zeden en
gewoonten van.de krijgsmacht eigen maken) en de onafhankelij1c.heid in ondergeschiktheid aan de
korpschef en het OM. Er zijn uitschieters naar beide uitersten. In het juiste midden zoeken kan
misschien nog enige verbetering worden aangebracht. Het gaat er om onafhanIcelijk in de krijgsmacht te
staan en niet daarbuiten.
Het is goed dat er een `militaire politie' is, een politie die zich specifiek bezig houdt met militaire
zaken. De KMar werkt over heel Nederland, dat is een groot voordeel. Het is een specialisme in de
opsporing. Ook de uitgezonden eenheden hebben die ondersteuning nodig, de gewone politie zou dat
niet kunnen leveren. Kortom, er zijn veel goede, praktische redenen om de huidige situatie te
handhaven. Bovendien is de KMar een multifunctionele organisatie die in het hele land inzetbaar is en
snel kan inspelen op de militaire organisatie.
Een alternatief is de opsporingstak van de KMar onder te brengen bij de reguliere politic, bij
Binnenlandse Zaken bijvoorbeeld. Je maakt het ze in het manoeuvreren misschien lets gemaldcelijker,
maar daar staan tal van nadelen tegenover. Je raakt op die manier namelijk een organisatie lcwijt die
deskundig is binnen het leger en binnen defensie. Breng je het onder bij de gewone politic, dan is de
militaire opsporingsfunctie binhen no time bij de algemene taalcstelling ondergebracht en dan kom je
toch minder gemakkelijk binnen. En dan heb je een groter probleem!
Het felt dat de KMar deel uitmaakt van de krijgsmacht heeft als nadeel dat ze er soms te dicht op zitten,
maar heeft als voordeel dat ze bij de club horen. Op het moment dat ze niet meer de club horen, wordt
defensie net een multinational, waar het gigantisch moeilijk is om bin/len te komen. Dan gaat de deur
op slot. En dat zal een negatief effect hebben op het functioneren van de krijgsmacht.
De meerwaarde van de KMar zit ook in een grotere mate van discipline en plichtsgetrouwheid.
Bijvoorbeeld: er moest een aantal jaren geleden op zeer korte termijn een ploeg opsporingsambtenaren
naar St. Maarten in verband met het opleiden van de politic daar. De politic kreeg dat niet voor elkaar
op korte termijn. Zij vragen: hoe zit het met mijn rechtspositie, wat krijg ik er extra voor betaald, hoe zit
dit, hoe zit dat enz. enz? Terwij1 in een militaire structuur gezegd kan worden: "Vriend, over twee
weken is het zover, dan gaan we voor een aantal maanden daar naartoe". En dan loopt het ook.
Hetzelfde gebeurt nu met Albanie: vrijdag krijg je een telefoontje, dat je maandag moet gaan.
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3.5 Resume
De in dit hoofdstulc gepresenteerde bevindingen overziend, moet worden vastgesteld dat de
regels en procedures die van toepassing zijn op de afwikkeling van (vermoedens) van door
militairen gepleegde strafbare feiten binnen de lcrijgsmachtdelen redelijk goed bekend zijn en
over het algemeen worden nagevolgd. Weliswaar raken niet alle gevallen die zouden moeten
warden gemeld bij de KMar ook bij deze opsporingsinstantie bekend, maar eenheden of
commandanten die systematisch de aangifteplicht omzeilen zijn niet in beeld gekomen. Wel
blijkt een aantal eenheden beduidend geslotener — en daarmee moeilijker doordringbaar voor
de ICMar - te zijn dan gemiddeld. In het bijzonder zijn in dit verband genoemd: het Korps
Mariniers, de Commando's en de Luchtmobiele Brigade.
De aangiftebereidheid onder commandanten is lager bij feiten die niet als bijzonder ernstig
worden gepercipieerd dan bij zaken die hoog worden opgenomen. Het onderzoeksmateriaal
maalct duidelijk dat aan het niet melden van strafbare feiten aan de ICMar diverse oorzaken ten
grondslag kunnen liggen. Een van de belangrijkste factoren is gelegen in ingesleten cultuuren gezagspatronen die dateren uit de periode voor 1991. De gevolgen van de wijzigingen in de
regelgeving lijken nog onvoldoende tot een aantal commandanten te zijn doorgedrongen. De
situatie is de afgelopen jaren weliswaar verbeterd, maar er zijn nog steeds conunandanten die
menen zelf een afweging te kurtnen maken over wat er met verrnoedens van strafbare feiten
meet gebeuren.
De neiging om een aantal zaken zelf af te doen vloeit oak voort nit de overtuiging onder vele
commandanten dat een 'ilk op stuk'-beleid efficienter en effectiever is. Van belang in dit
verband is oak de zichtbaarheid naar de eenheid toe: de commandant wil dat zijn
ondergeschikten direct weten dat bepaald gedrag niet getolereerd worth. Fen strafrechtelijke
afdoening duurt in de beleving van de commandanten te lang am een dergelijk effect te
bewerkstelligen.
Verder kunnen de status c.q. rang van de verdachte en het imago van de commandant een rol
spelen bij de beslissing orn een zaak al dan niet te melden. Het laatste aspect is vooral bij
missies in het buitenland van belang. Cornmandanten kunnen, wanneer er in korte tijd veel
stafbare feiten plaatsvinden binnen hun eenheid, geneigd raken zaken zelf af te doen om te
voorkomen dat deze feiten negatief op het opteden van de eenheid en van de commandant
afstralen.
Speciale aandacht vraagt de problematiek van vermoedens en signalen van strafbare feiten,
waarbij bepaalde belangen van het militate 'bedrijc in het geding zijn die op gespannen voet
staan met het belang van strafrechtelijke rechtshancihaving. In het bijzonder meet daarbij
gedacht worden aan incidenten met een mogelijk strafrechtelijk karalcter die tevens de
veiligheid van de militaire organisatie raken. Commandanten zijn bij dergelijke incidenten
eerder geneigd aan het veiligheidsaspect te denken dan aan de verplichting deze bij de KMar
te melden. Op hun instigatie warden niet zelden interne, huishoudelijke onderzoeken
uitgevoerd. Deze lcurmen een negatieve invloed hebben op het verloop van een eventueel later
te starten strafrechtelijk onderzoek.
Een laatste aspect waarop is gewezen betreft de angst dat militairen door het te snel doen van
aangifte ten onrechte warden gecriminaliseerd. Dit element is in de ogen van sommige
respondenten een cruciale factor geweest in de nasleep van Srebrenica, in de zin dat ter
bescherming van de leden van Dutchbat destijds niet alle informatie over mogelijke strafbare
feiten aan het OM is overgeciragen. De paradoxale situatie doet zich met andere woorden voor
dat verschillende militairen van Dutchbat zich titans gecriminaliseerd voelen, terwijl de
strategie die destijds gekozen is primair was gericht op het voorkomen daarvan.
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Ter verhoging van de aangiftebereidheid is onder meer gesuggereerd om commandanten door
middel van aanvullende opleidingen meer kennis en bewustwording bij te brengen ten aanzien
van de aangifteplicht. Daarbij zou in het bijzonder aandacht moeten worden besteed aan
situaties in het buitenland. Verder is gesuggereerd dat op het niet doen van een aangifte
san.cties moeten rusten, waarvan de toepassing ook gegarandeerd is.
Een derde verbeterpunt heeft betrelcking op de relatie KMar-MID. De laatste instantie blijkt
signalen van mogelijke strafbare feiten die worden opgevangen tijdens
veiligheidsonderzoeken of debriefings niet altijd (direct) door te sluizen naar de geeigende
justitiele kanalen. Daarnaast wordt vanuit de KMar geageerd tegen het feit dat de MID zich zo
nu en dan op opsporingsterrein zou begeven, terwij1 de bevoegdheden daartoe ontbreken. De
scheidslijn tussen inlichtingen- en veiligheidsactiviteiten aan de ene kant en het doen van een
verkennend (opsporings)onderzoek aan de andere kant lijkt derhalve niet altijd scherp te
trekken. De MID opereert soms in het grijze overgangsgebied en een duidelijkere afbakening
tussen de activiteiten van de inlichtingendienst en de KMar lijkt dan ook gewenst.
Over het geheel gezien lcrijgt de KMar voldoende medewerking en informatie van de
krijgsmachtonderdelen tijdens een opsporingsonderzoek. Niettemin is ook op dit gebied een
aantal aspecten voor verbetering vatbaar. Een van de belangrijkste factoren waarop is gewezen
betreft de opstelling van de KMar: de marechaussee zou zich te reactief opstellen en te weinig
aandacht hebben voor het doen van verkenn.end onderzoek aan de hand van de beschikbare
CID-gegevens. Daarenboven wordt in de beleving van menigeen binnen de krijgsmacht
onvoldoende aan4cht geschonken door de KMar aan preventie, voorlichting en advisering.
Een ander verbeterpunt heeft betrekking op de aanwezigheid van de KMar bij missies en
. d. Het doen van een strafrechtelijk onderzoek in het buitenland
oefeningen in het buitenlan
brengt een aantal specifieke problemen met zich. Deze zijn deels van logistieke, deels van
psychologische aard. Opsporingsambtenaren van de KMar en militairen van de overige
krijgsmachtdelen zitten in het buitenland vaak letterlijk en figuurlijk dicht op elkaar. Een van
de gevolgen daarvan kan zijn dat informatie over lopende onderzoeken in bredere kring
bekend raakt dan uit recherchetactisch oogpunt wenselijk is. Daarnaast kunnen de situationele
omstandigheden er toe leiden dat opsporingsambtenaren heen en weer geslingerd worden
tussen enernjds gevoelens van solidariteit en loyaliteit jegens collega-militairen en anderzijds
hun plicht om onafhankelijk onderzoek te doen. Opsporingsambtenaren van de KMar lijken
zich gedurende de afgelopen jaren beter bewust geworden te zijn van de risico's die gepaard
gaan met het aanIcnopen van al te nauwe banden met andere rnilitairen. Ook op dit punt is
leergeld betaald in Srebrenica. Ondanks deze gematigd positieve conclusie zal in de richting
van de Koninldijke Landmacht, Luchtmacht en (vooral) Marine benadrukt moeten blijven dat
de in het buitenland opererende KMar in acirninistratief-technisch opzicht weliswaar onder het
militaire commando valt, maar dat de organisatie voor wat betreft de opsporingstaak
gezagsmatig door het OM wordt aangestuurd. Binnen sommige in het buitenland gelegerde
lcrijgsmachtonderdelen steelct zo nu en dan het verschijnsel de kop op dat de KMar wordt
gezien als een 'bedrijfspolitie' waarover men naar eigen goeddunken kan beschikken. Vooral
op de Nederlan.dse Antillen en Aruba baart de verhouding tussen de Marine en de KMar in dit
opzicht zorgen.
De regels die gelden voor de informatieverstreklcing aan de commandanten lopende een
opsporingsonderzoek blijken soms op gespannen voet te staan met de wens van de
commandanten om jegens de onderzochte persoon rechtspositionele of andere maatregelen te
treffen. Sinds de invoering van de regelgeving zijn binnen de KMar twee stromingen ontstaan,
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de 'reickelijken' en de 'preciezen'. De laatsten houden zich Strilct aan de regelgeving en leiden
elk verzoek om informatie door naar het OM; de Preldcelijken - zijn geneigd de cornmandanten
bepaalde informatie onderhands te verstrekken, zij het dat zij daarvoor meestal wel eerst het
OM consulteren.
Het OM kan reactief (op verzoek van commandanten) of pro-actief (uit eigener beweging)
informatie verstreldcen over een strafzaak. Het laatste vindt vooral plaats in politiek of
anderszins gevoelige zalcen. Overigens blij ken in dit type zaken als gevolg van een
commandantenmelding of een bijzondere melding de leiciing van een laijgsmachtdeel en het
ministerie van Defensie soms eerder op de hoogte te zijn van de vermoedens van strafbare
feiten dan het OM. Fen ander lcnelpunt openbaart zich ten aanzien van de vraag of de
korpsbeheerder van de KMar, de minister van Defensie, operationele informatie over het
verloop van onderzoeken kan worden geweigerd wanneer hij een verzoek daartoe bij de
bevelhebber neerlegt. Ook op dit punt staan de erelckelijkent en de 'preciezen' tegenover
ellcaar: de preciezen menen dat de minister van Defensie zich voor het verlcrijgen van
dergelijke informatie dient te wenden tot het OM of zijn collega van Justitie, terwijl de
'rekkelijken' er van uitgaan dat zonder tegenbericht van Justitie de minister van Defensie alle
gevraagde gegevens kan lcrijgen. In sommige gevallen legt de grote mate van aandacht voor
een specifieke zaak vanuit het departement van Defensie overigens een zekere druk op het
onderzoek, maar van directe inmenging door het ministerie in strafzaken is niets gebleken.
Het parool waaronder het OM heden ten dage haar sturende rol vorm geeft kan worden
samengevat met de woorden "betroldcenheid en distantie". Het OM zit dichter op de
opsporing dan een aantal jaren geleden het geval was en heeft de banden met de diverse
Icrijgsmachtdelen aangehaald. Tegelijkertijd tracht het OM te voorkomen dat men al te zeer
met Defensie vergroeid raakt. Het instituut verbindingsofficier vormt wat dat betreft een
geschikte buffer tussen defensie- en justitiebelangen.
In samenspraalc met de Icrijgsmachtdelen en de ICMar heeft het OM een aantal landelijke
onderzoeksprioriteiten vastgesteld. Het OM zou het systeem van prioritering graag verder
verfijnen, maar loopt daarbij tegen het probleem aan dat een criminaliteitsbeeld birmen de
diverse lcrijgsmachtdelen ontbreekt. De ICMar is de aangewezen instantie om binnen de
laijgsmacht criminele kaarten te ontwerpen, maar is daarbij wel afhankelijk van de informatie
die dienaangaande vanuit de krijgsmachtonderdelen worth aangereilct. Deze informatie is
momenteel onder de maat, maar dit lcnelpunt kan niet alleen op het conto van de
krijgsmachtdelen worden geschreven. De KMar zal zich er meer op moeten richten om zelf
relevante gegevens te gaan `halen'. Door middel van een actievere, meer klantgerichte
opstelling van de KMar in de richting van de Icrijgsmachtdelen zullen de laatsten worden
aangemoedigd meer inzicht te verschaffen in het eigen criminaliteitsbeeld.
Er blijIct sterke behoefte te bestaan aan een landelijk ciriehoeksoverleg waarin de speerpunten
van het mifitaire opsporings- en vervolgingsbeleid worden vastgesteld. Ook het beheer van de
KMar zou in deze driehoek een belangrijk aandachtspunt moeten zijn. Een belangrijk
sturingsprobleem is dat de KMar niet in staat, dan wel bereid is door middel van
managementrapportages inzichtelijk te maken hoeveel tijd aan de diverse door de APD te
verrichten activiteiten wordt besteed. Het OM heeft daardoor te weinig zicht op de
beschikbare opsporingscapaciteit. Weliswaar is in formatieteclmische zin de capaciteit voor
uitvoering van de militaire opsporingstaak gegarandeerd, maar de praktijk wijst uit dat men
riaarbij steeds meer is aangewezen op betreldcelijk onervaren mensen. Het roulatiesysteem
binnen de KMar, de recentelijk op gang gekomen uitstroom van ervaren personeel naar de
politie en de instroom van (op opsporingsgebied) onervaren mensen, alsmede de intensivering
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van civiele taken, zijn factoren die de kwaliteit van de opsriaring, die thans nog positief wordt
beoordeeld, in de nabije toekomst onder druk kunnen zetten. Van de staf van de KMar worden
ten aanzien van de ontwikkeling van de militaire opsporingsfunctie meer beleidsinitiatieven
verwacht.
De meeste respondenten zijn van mening dat de KMar onverkort de meest gedigende instantie
is om invulling aan de militaire opsporingstaak te geven. Weliswaar is gewag gemaakt van
een spanningsveld waarin de KMar moet opereren — het laveren tussen defensie- en
justitiebelangen — maar de huidige positionering biedt toch veel voordelen. De belangrijkste
daarvan zijn de verwantschap aan-, het gevoel voor- en de grote hoeveelheid kennis van het
militaire becirijf en van de daarbinnen vigerende regelgeving. Verder is gewezen op het belang
van de aanwezigheid van militair opsporingspersoneel bij buitenlandse missies. Hoe moeilijk
het soms ook is voor de KMar om onder de beschreven situationele omstandigheden
onafhankelijk onderzoek te verrichten, haar aanwezigheid in het buitenland biedt meer
perspectief op het boven tafel krijgen van mogelijke strafbare feiten dan de inzet van de
reguliere politie.
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Hoofdstuk 4. Conclusies en aanbevelingen
De positie van de Koninklijke marechaussee binnen de Defensie-organisatie en als
eigenstandige opsporingsorganisatie is in het inleidende hoofdstuk beschreven. In het rapport
"Omtrent Srebrenica" heeft de heer Van Kemenade de conclusie getrokken dat deze positie
tot verwarring en onduidelijkheid kan leiden. Hij beval een nadere bezinning aan op de
specifieke verantwoordelijkheid van de Koninklijke marechaussee als organisatie met
opsporingsbevoegdheid en de consequenties daarvan voor de relatie met het Openbaar
ministerie enerzijds en de relatie met de krijgsmachtonderdelen, de MID, de Centrale
Organisatie en de politieke leiding anderzijds. In dat kader zou ook de voorziening van
informatie aan de minister van Defensie aan de orde moeten komen.
Het onderzoeksrapport van het WODC, dat inhoudelijk voor rekening van het WODC komt,
is opgesteld om een beeld uit de praktijk te krijgen met betrekking tot de hiervoor genoemde
pun.ten. Dit rapport maakt inzichtelijk hoe de opsporingstaak van de Koninklijke
marechaussee voor de krijgsmacht wordt ervaren door een aantal direct betrokkenen. Het
WODC is erin geslaagd om deze subjectieve meningen, standpunten en indrulcken te
condenseren; ook worden verschillende zienswijzen naast elkaar gezet, zodat een zo breed en
in een aantal gevallen een zo geobjectiveerd mogelijk beeld wordt verkregen van de praktijk.
Het rapport biedt daarom een goede basis voor een nadere bezinning zoals aanbevolen in het
rapport-Van Kemenade. Het is ook om die reden dat het rapport integraal is opgenomen als
hoofdstuk 3.
In het rapport worden door de respondenten echter uitspraken gedaan die soms voorbij gaan
aan de doelstelling van de evaluatie of, in een enkel geval, volledig tegenstrijdig zijn met
elkaar. Het zal duidelijk zijn dat daarom niet alle gedane uitspraken door de stuurgroep
kunnen worden onderschreven. Het zijn vooral die bevindingen uit het onderzoek die breed
worden gedragen en/of een duidelijke aanleiding vormen die geleid hebben tot de in dit
hoofdstuk geformuleerde aanbevelingen.
Dit geldt eveneens voor de opmerkingen en adviezen die van de zijde van de vakbonden zijn
gemaalct, onder andere in de aan de Stuurgroep toegezonden rapporten van de
Marechausseevereniging (MARVER) en de CNV-bond van rnilitairen, de ACOM. Slechts die
onderwerpen komen nog terug in dit hoofdstuk voor zover de Stuurgroep van oordeel is dat er
op die punten aanleiding is tot het doen van aanbevelingen; dit geldt ook voor de punten uit
hoofdstuk 2.
In het algemeen kan worden opgemerkt dat de punten van aandacht die uit dit rapport ten
aanzien van de Koninklijke marechaussee naar voren komen ook herkenbaar zijn bij andere
organisaties. De constatering dat door de meer gesloten cultuur in een aantal gevallen een
beperkte bereidheid bestaat tot het aan anderen bekend maken van binnen de organisatie
gepleegde strafbare feiten behoeft niet te verbazen. Ook in het bedrijfsleven geldt dat in veel
gevallen wel spralce is van interne klachten en het intern oplossen van problemen op dit punt
maar dat ook daar de aangiftebereidheid een punt van zorg is. In het algemeen bestaat bij
organisaties de neiging om problemen van welke aard dan ook zelf op te lossen, dus ook als
het strafbare feiten zijn.
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Er valt een zekere spanning te constateren in het wezen van de taak van de ambtenaar van de
Koninklijke marechaussee: enerzijds die van wijkagent, ondersteuner van de commandant als
het gaat om preventie, anderzijds de opsporingsfunctionaris die proces-verbaal moet opmaken
en geen inhoudelijke mededelingen mag doen over de geconstateerde strafbare feiten. Ook dit
is herkenbaar. Een vergelijkbare situatie doet zich voor bij de reguliere politie en
opsporingsfunctionarissen bij de Bijzondere opsporingsdiensten. Deze laatsten zijn immers
vaak niet alleen belast met de opsporing van strafbare feiten. In veel gevallen zijn zij op de
eerste plaats toezichthouder en adviseren de betroldcene juist hoe strafbare feiten te
voorkomen. Ook bier is duidelijk sprake van twee verschillende petten: die van controleur en
die van opsporingsambtenaar..Bij het optreden van de opsporingsfiuictionaris is het belangrijk
dat herkend wordt dat er sprake is van gemeenschappelijke belangen en dat in dat kader een
zuiver optreden noodzakelijk is. Anderzijds moet de marechaussee oog hebben voor de
belangen van de commandant en moeten er voldoende handreilcingen zijn vanuit de
opsporingspralctijk om de commandant in staat te stellen zijn gezag te kunnen blijven
uitoefenen.
Wat betreft de sturing door het gezag: in de Politiewet 1993 zijn bepalingen neergelegd voor
de overlegstructuren waarin afspraken worden gemaakt over het beleid. Thans is een bepaling
in voorbereiding waarin het overleg tussen de ministers van Binnenlandse Zaken en
KoninIcrijksrelaties en van Justitie en de Korpsbeheerders over het landelijke beleid wordt
vastgelegd. In dat opzicht was ook het in de Politiewet 1993 neergelegde systeem voor
verbetering vatbaar. In het onderzoek naar de Bijzondere opsporingsdiensten is geconstateerd
dat daar nog geen helder kader ligt voor de overlegstructuren waarin wordt gesproken over
het beleid. Dit wordt meegenomen in het rapport en er zullen aanbevelingen worden gedaan
op dit punt. Ook NJ de Koninklijke Marechaussee is weliswaar sprake van een aantal vaste
overlegstructuren, maar de fianctie van die overleggen is niet altijd helder. In dit rapport
worden daarom aanbevelingen gedaan om ook voor de Koninklijke marechaussee een
duidelijker beleidsbeslissend kader te creeren.
In de aanbevelingen wordt eerst ingegaan op de opsporingsfunctie van de Konitildijke
marechaussee (deel 4.1). Daama komt aan de orde op wellce wijze de sturing van de
KoninIdijke marechaussee als opsporingsorganisatie door het bevoegd gezag (het Openbaar
ministerie) kan worden verbeterd (4.2) en tenslotte wordt het punt informatievoorziening
behandeld (4.3).
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4.1

De opsporingsfunctie van de Koninklijke marechaussee

4.1.1.

Onafhankelijkheid van de opsporingsambtenaar

De Koninldijke marechaussee opereert in een spanningsveld van conflicterende belangen.
Enerzijds is er het belang van "de" krijgsmacht (waarvan ook de Koninldijke marechaussee
zelf deel uit maalct), waarbij de commandanten gelet op hun taak misdragingen zo snel
mogelijk (desnoods collectief en zonder onderscheids des persoons) gecorrigeerd willen zien
om de discipline en eenheid binnen hun onderdeel te handhaven. Anderzijds is er het belang
van de onathankelijke en zorgvuldige opsporing. Met het onderzoek van het WODC is
gebleken dat de opsporingsambtenaren in het algemeen voldoende ruimte krijgen om
onafhankelijk opsporingsonderzoek uit te voeren.
Directe beinvloeding van (de onafhankelijkheid in) het opsporingsonderzoek vanuit de leiding
van het Wapen, vindt niet plaats. Van directe beinvloeding vanuit de centrale organisatie van
Defensie blijkt geen sprake te zijn. Wel heeft het WODC geconstateerd dat vanuit het
ministerie verzoeken om informatie warden gedaan aan de Koninldijke marechaussee, die
binnen het Wapen worden ervaren als externe druk op het onderzoek. Over de invloed van
lcrijgsmachtdelen op de opsporing stelt het WODC: "Hoewel de voorbeelden van directe
beInvloeding schaars zijn, is in het voorafgaande op verschillende plaatsen vastgesteld dat
langs indirecte weg wel degelijk invloed wordt uitgeoefend op het verloop van een
onderzoek.". Het is duidelijk dat commandanten langs indirecte weg de opsporing zowel
positief als negatief kunnen beinvloeden.
Het geheel overziend kan worden geconstateerd dat geen sprake is van een structurele
verwarring over de opsporingsfunctie van de Koninklijke marechaussee ten behoeve van de
krijgsmacht. Dit neemt niet weg dat de conclusie in het rapport "Omtrent Srebrenica", dat
verwarring op kan treden, wel bevestigd wordt. Het WODC-onderzoek heeft op diverse deelonderwerpen laten zien waar verbeteringen mogelijk, dan wel nodig zijn.
In het WODC-rapport is treffend geschetst onder welke omstandigheden de Koninldijke
marechaussee aanwezig is . bij uitgezonden eenheden: men leeft dicht op elkaar in een kleine
wereld, waarbij al snel sprake is van sterke sociale controle.
Deze feitelijke omstandigheden kunn.en er de oorzaak van zijn dat informatie over lopende
onderzoeken in bredere lcring bekend raakt dan wenselijk is. Er treedt daarnaast een
psychologisch effect op: marechaussees ervaren in die omstandigheden solidariteit en
loyaliteit jegens collega-militairen.
Het is duidelijk dat opsporingsambtenaren van de Koninldijke marechaussee zich inmiddels
meer dan voorheen bewust zijn van deze risico's. Uit eerdere ervaringen is geleerd: heden ten
dage neemt de Koninldijke marechaussee meer distantie in acht. Het ware verstandig om deze
functionele distantie in acht te blijven nemen, en -zo mogelijk- hiermee rekening te houden
bij de onderbrenging van Koninldijke marechaussee-detachementen. Het optreden van de
Koninldijke marechaussee in haar politietaak dient een zelfde vanzelfsprekendheid te hebben
voor betroldcen lcrijgsmachtonderdelen als het optreden van de reguliere politiefunctionarissen binnen de burgermaatschappij.
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Aanbeveling 1
Aanbevolen wordt om zowel commandanten als marechaussee(s), in het kader van de
opsporingstaak, voor bun uitzending, bewust te maken van de noodzaak, dat er een
functionele afstand dient te zijn tussen de rnilitaire eenheid en het Koninldijke
marechaussee-detachement en militaire commandanten er op te wijzen die afstand te
respecteren. Tijdens de uitzending 'can dit noodzakelijke bewustzijn worden versterIct.
Hier ligt een bijzondere rol zowel voor de contingentscommandant en in het bijzonder
voor de aan hem toegevoegde jurist (indien aanwezig) als voor de betrokken
functionarissen van de Koninklijke marechaussee.
De noodzakelijke fiuictionele distantie kan worden versterkt door vanuit de leiding
van de Koninldijke marechaussee en het OM aandacht te besteden aan het
detachement opsporingsambtenaren. Dit kan bijvoorbeeld tot uitdruldcing komen in
regelmatige communicatie en in bezoeken.
De opsporingsambtenaar op de Nederlandse Antilien en Aruba
De risico's, die hiervoor werden geschetst, doen zich eveneens —en wellicht in nog sterkere
mate- voor op plaatsen in het buitenland waar de lcrijgsmacht op een meer permanente basis
verblij ft. Voorbeelden daarvan zijn Seedorf in Duitsland en de Nederlandse Antillen en
Aruba. I Uit het WODC-onderzoek blijkt dat een aantal respondenten twijfels hebben bij de
mimte, die de Koninklijke marechaussee op de Nederlandse Antillen en Aruba geboden wordt
on de opsporingstaak op een onafhankelijke wijze uit te lcunnen voeren. Hierbij heeft het
WODC verwezen naar de specifieke lokale en culturele context, waarbinnen de relatie
Koninklijke Marine - Koninldijke marechaussee in het CaraThisch gebied gestalte lcrijgt
(waarbij overigens niet geheel duidelijk wordt wat daarmee wordt bedoeld). De Koninklijke
Marine zou de Koninklijke marechaussee souls zelfs zien als "bedrijfspolitie".
De stuurgroep kan zich voorstellen dat hiermee een tamelijk eenzijdig beeld is geschetst van
de situatie van de Koninldijke marechaussee in "De West". Waarschijnlijk klinlct bier vooral
de visie door van een aantal ginterviewden van de Marechaussee, en in veel mindere mate de
visie van het lokale OM en de militairen van de Koninklijke Marine die op de Antillen of
Aruba ervaring hebben opgedaan met de Koninklijke marechaussee. Daamaast nag niet
worden uitgesloten dat ook elders in de lcrijgsmacht de Koninldijke marechaussee soms als
"bedrijfspolitie" wordt gezien.
Het voorgaande neemt niet weg dat de in het WODC-rapport opgetekende lcritische geluiden
serieus moeten worden genomen. Naar het oordeel van de stuurgroep betekent dit dat de
opsporingsambtenaren van de Koninklijke marechaussee zich moeten realiseren dat de
hierboven aanbevolen distantie, zeker ook noodzakelijk is op de Nederlandse Antillen en
Aruba.
Overigens vat de Koninldijke marechaussee haar politietaak op de Antillen en Aruba op een
relatief brede wijze op. De marechaussees richten zich niet alleen op de Nederlandse
1 Onder meer: de Commandant der Zeemacht in het Caraibisch Gebied (CZMCarib) met zijn staf, het
stationsschip, 2 infanteriecompagnieen van het Korps mariniers, het 336-Squadron van de Koninklijke
luchtmacht op het vliegveld Hato op Curacao, twee P-3C Orions, het transportschip Hr.Ms. "Pelikaan", de
Antilliaanse en Arubaanse militie met maximaal 200 dienstplichtigen, en de bij de Kustwacht werlczame
militairen.
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militairen, maar ook op preventie, hulpverlening en serviceverlening ten behoeve van hun
gezinnen. Deze taakopvatting is naar het oordeel van de Stuurgroep niet strijdig met de
beoogde distantie. De noodzakelijke afstand moet immers vooral dan worden bewaard
wann.eer het gaat om de daadwerkelijke opsporing van strafbare feiten.
Overigens zij verwezen naar paragraaf 4.1.6, hieronder, over huishoudelijke onderzoeken en
de positie van marechaussees die bij dergelijke onderzoeken zouden worden ingeschakeld.
imago en instelling van de Kmar-opsporingsambtenaar
4.1.2
De opsporingsambtenaar van de Koninklijke marechaussee wordt in het algemeen ervaren als
reactief. De nadruk ligt op de reactie op gedragingen, en niet op het voorkomen van
ongewenst gedrag. Uit een enkel verslag van de gesprelcken die de heer Van Kemenade voor
zijn onderzoek heeft gevoerd, blijkt dat de instelling van de opsporingsambtenaar van de
Koninklijke marechaussee soms als afhoudend wordt ervaren.
Deze reactieve en soms afhoudende instelling kan worden gezien als een oorzaak voor een
minder grote bereidheid bij commandanten am met de Koninklijke marechaussee samen te
werken en in voorkomende gevallen aangifte te doen. Dit betekent dat een meer opbouwende,
op samenwerking en preventie gerichte instelling tot een grotere samenwerking kan leiden,
zonder dat daarbij de onafhankelijkheid van de Koninklijke marechaussee in het geding
behoeft te zijn. Overigens wordt dit al voor een gedeelte in de pralctijk gebracht, door middel
van "de marechaussee als wijkagent".
Ook serviceverlenifig, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt op de Nederlandse Antillen en Aruba,
kan een bijdrage leveren aan een betere samenwerking. Hierbij kan worden gedacht aan
hulpverlening die niet direct voortvloeit uit de taakstelling van de opsporingsambtenaar.
Aanbeveling 2
Aanbevolen wordt om naast repressief optreden, de inzet van opsporingsambtenaren
van de Koninklijke marechaussee meer dan thans te richten op preventie, voorlichting,
advisering en serviceverlening. Daarmee kan worden bereikt dat de communicatie met
de lcrijgsmachtdelen wordt versterkt..
Overigens moet worden opgemerkt dat deze aanbeveling, die ziet op meer samenwerlcing, op
het eerste gezicht strij dig lijkt met de eerste aanbeveling, die ziet op meer distantie. In
werkelijkheid sluiten beide begrippen (samenwerking en distantie) ellcaar niet uit. Zowel de
opsporingsambtenaar van de Koninklijke marechaussee als de commandant van de eenheid
zijn er bij gebaat dat er een goede onderlinge samenwerking is. Die samenwerking zou met
name moeten zijn gericht op preventie, voorlichting en advisering. Wanneer het
daadwerkelijk de opsporing van strafbare feiten betreft, zal de opsporingsambtenaar meer
functionele afstand moeten nemen tot de commandant en zijn eenheid.
4.1.3
Gesloten cultuur versus transparantie
Het WODC constateert dat sprake is van een gesloten bastion:
- commandanten willen soms het imago van de eigen eenheid bewaren en zijn niet altijd
geneigd "de vuile was buiten hangen";
- bepaalde (elite-)eenheden hebben een meer gesloten karakter dan overige onderdelen van de
lcrijgsmacht;
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- de veiligheid en het bedrijfsbelang wegen soms voor commandanten zwaarder dan de
verplichting, strafbare feiten te melden aan de Koninklijke marechaussee.
Bij Defensie is inmiddels een groot veranderingsproces in gang gezet. Hiermee wordt beoogd
om de organisatie meer te richten op openheid en transparantie. Dit biedt een kans om de
samenwerIcing tussen de Koninklijke marechaussee en de krijgsmachtdelen te versterken. In
het kader van dat veranderingsproces zal moeten worden bevorderd dat commandanten meer
openheid betrachten naar de Koninklijke marechaussee en een goede samenwerlcing met de
Koninlclijke mareclaaussee nastreven.
Het principe van transparantie geldt overigens ook de Koninklijke marechaussee zelf. De
openheid tegenover de commandant moet zo groot zijn als mogelijk is, bitmen de wettelijke
en de door het Openbaar ministerie gestelde marges.
Alle betroldcenen zullen zich overigens moeten blijven realiseren dat er altijd spanning zal
blijven bestaan tussen de door een commandant gewenste snelheid van corrigerend optreden
en de door de Koninklijke marechaussee gewenste en het OM vereiste zorgvuldigheid van ten
aanzien van een opsporingsonderzoek.
Aanbeveling 3
Aanbevolen wordt om de transparantie te bevorderen. In de eerste plaats moet de
bewustwording ten aanzien van de verschillende rollen worden versterkt bij
gelegenheid van voorlichting en voorbereiding van uit te zenden commandanten. In de
tweede plaats dient te worden gedacht aan het uitdragen van dit aspelct in de
verschillende opleidingen (Koninklijke Militaire Academie, Koninklijk Instituut voor
de Marine, overige militaire opleidingen, Opleidingscentrum Kmar, voortgezette
opleidingen).
Cultuur- en gedragspatronen / kennis van het militair straf- en tuchtrecht
4.1.4
Sinds 1991 bestaat een scherpe scheiding tussen het militair straf-en tuchtrecht. Daamaast is
de sturing van de opsporing weggehaald bij het ministerie van Defensie en neergelegd bij
Justitie (het openbaar ministerie). Geconstateerd is dat de oude cultuur- en gedragspatronen,
daterend uit de periode voor 1991, lang,zamerhand wegroesten maar ook is duidelijk dat deze
oude patronen sorns nog bij de lcrijgsmacht katmen worden aangetroffen.
Daamaast kan worden vastgesteld dat de kennis van het militair straf-en tuchtrecht binnen de
Icrijgsmacht niet altijd optimaal is. Ook hier is in de afgelopen jaren vooruitgang geboelct,
maar verbetering is mogelijk.
Deze constateringen leiden tot de conclusie, ciat in opleidingen meer aandacht zou moeten
worden besteed aan de kennis van het militair straf- en tuchtrecht en aan de bijzondere positie
van de Koninklijke marechaussee in het opsporingsproces. Voor de bewerlcstelliging van
gedragsveranderingen is opleiding in een aantal gevallen een noodzakelijke maar zeker niet
voldoende voorwaarde.
Veel belangrijker is het, dat commandanten in de praktijk een goede samenwerking lcurmen
ontwildcelen met de Koninklijke marechaussee. In dat kader kan gewezen worden op
aanbeveling 3, om in opleidingen aandacht te schenken aan openheid en transparantie binnen
de krijgsmacht, en op aanbeveling 2, om de inzet van opsporingsambtenaren meer te richten
op preventie, voorlichting en advisering. Indien dit leidt tot een betere samenwerking tussen
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-Icrijgsmachtdelen en de Koninklijke marechaussee, kan daarmee mogelijk worden bereikt dat
de strafrechtspleging ook effectiever wordt.
•
Effectiviteit van de strafrechtspleging
4.1.5
Het draagvlak voor een goede samenwerking kan worden verhoogd door de toepassing van
het strafrecht, indien daartoe aanleiding is, sneller en effectiever te laten zijn. Er blijkt een
duidelijke behoefte te bestaan bij commandanten aan een snelle effectieve reactie op
ongewenst gedrag binnen de eigen militaire eenheid zodat een incident zo snel mogelijk als
afgehandeld kan worden beschouwd. De strafrechtelijke weg wordt niet altijd als effectief
ervaren (duurt te lang, Met meer in eigen hand, te weinig informatie van de Koninklijke
marechaussee). Het ligt voor de hand dat commandanten daardoor geneigd zijn om zelf actie
te nemen, bijvoorbeeld door toepassing van informele sancties, en soms trachten om de
strafrechtelijke weg te vermijden door mogelijk strafbare feiten niet als zodanig te
kwalificeren.
Dit roept de vraag op, hoe de strafrechtspleging sneller en effectiever kan worden gemaalct in
situaties die daarom vragen. Er bestaat op dit punt een duidelijke behoefte aan beleid, dat zou
moeten worden opgesteld door het openbaar ministerie, in overleg met de Koninklijke
marechaussee en de krijgsmachtdelen (zie voor het driehoeksoverleg en beleidsmatige sturing
paragraaf 4.2). Dit zou het mogelijk moeten maken voor de Koninklijke marechaussee om in
meer gevallen dan thans mogelijk is, een `lik op stuk'-benadering te volgen. De voordelen
hiervan zijn evident: er is een snelle en zichtbare reactie, en er gaat daardoor een grotere
preventieve werlcing van uit.
Overigens moet worden vastgesteld dat er grenzen zijn aan de mogelijIcheden van de
op
stuk'-benadering. Lang Met alle vormen van ongewenst gedrag lcunnen daarrnee worden
bestreden. Bovendien, en belangrijker, is het feit dat de toepassing van het strafrecht is
omgeven met waarborgen, die uiteraard ook gelden voor militaire verdachten. Er zal dus altijd
spralce blijven van een spanning tussen ,enerzijds de wens van de commandant tot een snelle
reactie en anderzijds de richtige opSporing door de Koninldijke marechaussee.
Aanbeveling 4
Aanbevolen wordt om het strafrecht effectiever toe te passen; hierbij valt met name te
denken aan het versterken.en toepassen van een
op stuk'- beleid.

In zalcen waarin het van belang is op korte termijn op het strafbare gedrag te reageren, is het
van groot belang dat deze zaken snel aan het openbaar ministerie ter beoordeling kunnen
worden voorgelegd. In het WODC-onderzoeksrapport wordt gesteld dat de algemene
bereikbaarheid van de officieren van justitie voor militaire zaken is afgenomen door het
afschaffen van aparte afdeling voor militaire zaken. Deze bevinding verdient in zoverre
bijstelling, dat niet de afdeling voor militaire zaken is afgeschaft, maar dat de aparte week- en
piketdiensten voor officieren van justitie belast met de behandeling van militaire zaken om
efficiency-redenen zijn opgegaan in de algemene week- en piketdienst van het
arrondissementsparket te Arnhem. Hierdoor kan het voorkomen, dat de hulpofficier van
justitie/opsporingsfunctionaris niet altijd een officier van justitie treft die is gespecialiseerd in
militaire strafzaken. Wel wordt, wanneer expertise inzake het militair straf- en tuchtrecht
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vereist is en de dienstdoende weekdienst-/pilcetofficier van justitie daarover niet beschikt, zo
spoedig mogelijk (tijdens kantooruren: direct) een functionaris van de militaire afdeling
ingeschakeld.
Aanbeveling 5

Aanbevolen wordt in de piketdienst bij het OM te voorzien in deslcundigheid ten
aanzien van militaire zaken, zodat 24 uur per dag, 7 dagen per week deslcundigheid op
dit terrein beschikbaar is.
Tenslotte zij voor de goede orde verwezen naar het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet
militair tuchtrecht, het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet Militaire Strafrechtspraak
naar aanleiding van het evaluatie-onderzoek. In dit wetsvoorstel, dat recentelijk door de
Eerste Kamer is aanvaard, wordt onder meer artikel 79 van de Wet Militair Tuchtrecht
gewijzigd en uitgebreid met een aantal delicten van het wetboek van Militair Strafrecht (o.a.
ongeoorloofde afwezigheid, militaire verkeersovertredingen en militaire joy-riding). Dit
betekent dat de commandant binnen de gegeven kaders dergelijke strafbare feiten
tuchtrechtelijk kan afdoen, indien het openbaar ministerie daarmee instemt Hiermee zal de
commandant dus effectiever lcunnen optreden dan voorheen.
4.1.6
Huishoudelijke onderzoeken /debriefings
De bevelhebbers van laijgsmachtdelen en conunandanten worden in hun functie met enige
regelmaat geconfronteerd met incidenten. In dit opzicht verschilt de krijgsmacht niet van
andere organisaties. Als leiciinggevenden zullen zij behoefte hebben aan een compleet beeld
van dergelijke incidenten, en het mag dan ook geen bevreemding wekken als een intern
onderzoek wordt ingesteld. Binnen de krijgsmacht wordt een dergelijk intern onderzoek vaak
aangeduid als een huishoudelijk onderzoek.
Het WODC-hoofdstuk heeft laten zien dat dergelijke onderzoeken een belemmering lcunnen
zijn voor een (later) te verrichten opsporingsonderzoek. Immers, in een huishoudelijk
onderzoek worden mensen gehoord, bewijsmiddelen lcunnen verdwijnen, enz. Bij het
openbaar ministerie en bij de Koninklijke marechaussee bestaat daarom Ecote weerstand tegen
huishoudelijk onderzoeken.
Overigens kan worden opgemerkt dat hetgeen bier is gesteld over huishoudelijk onderzoeken,
ook van toepassing is op debriefings.
Het voorgaande zou niet mogen leiden tot de conclusie dat huishoudelijke onderzoeken
verboden moeten worden. Het huishoudelijk onderzoek is immers een onmisbaar instrument
voor leidinggevenden om zich van inforrnatie te voorzien. Er zou derhalve een eenvormige
procedure moeten zijn om te voorkomen dat een huishoudelijk onderzoek in de wielen rijdt
van een opsporingsonderzoek. In zeer dringende gevallen dient eerst overleg plaats te vinden
tussen de commandant en het Openbaar Ministerie. Tijdens dit overleg 'carmen afspraken
worden gemaalct over de te nemen rnaatregelen om eventuele dilemma's in operationele zin
weg te nemen.
Aanbeveling 6

Het is wenselijk dat er een eenvorrnige procedure wordt ontwildceld voor het instellen
van huishoudelijke onderzoeken, the waarborgt dat een (later) te verrichten
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strafrechtelijk onderzoek niet wordt belemmerd. Die procedure zou in elk geval de
volgende elementen moeten bevatten:
- wanneer er naar de mening van de commandant een mogelijk strafbaar feit in het
geding is, dient hij daarvan aangifte te doen bij de Koninklijke marechaussee
(conform artikel 78 Wetboek van Militair Tuchtrecht);
- de commandant wacht met het instellen van een huishoudelijk onderzoek indien
de Kmar zelf onderzoek wenst te verrichten;
- een ingesteld huishoudelijk onderzoek wordt geschorst indien alsnog blijkt dat
sprake is van een mogelijk strafbaar feit;
- indien de veiligheid of de spoedeisendheid de commandant noopt tot handelen
doet hij dit niet dan na overleg en met instemming van het OM onder vermelding
van de redenen waarom optreden geboden is.
Het is niet wenselijk om marechaussees te betrekken bij een huishoudelijk onderzoek of bij
een debriefing, omdat daarmee rolverwarring optreedt. Marechaussees lcunnen niet vrijwillig
afstand doen van hun opsporingsbevoegdheid. Indien zij deelnemen aan een huishoudelijk
onderzoek of een debriefing, waarbij wordt afgesproken dat zij niet als opsporingsambtenaar
optreden, worden zij in een lastige positie geplaatst. Daardoor ontstaat onduidelijkheid over
de positie en bevoegdheden van deze marechaussees en de gesprekpartners over het
onderzoek zelf. Deze onduidelijkheid kan schadelijk zijn voor de justitiabelen en voor de
betroldcen ambtenaren van de Koninklijke marechaussee. Het lijIct niet goed mogelijk te zijn
om deze onduidelijkheid weg te nemen door het maken van afspraken.
Overigens kan een duidelijke parallel worden getrolcken tussen de inzet van marechaussees in
huishoudelijke onderzoeken en de inzet van marechaussees bij de Bureau's Bijzondere
Onderzoeken. Deze bureaus, die zijn ondergebracht bij de krijgsmachtdelen en bij de Centrale
Organisatie, hebben tot taak om de integriteit te beschermen in de verhouding Defensiebedrijfsleven. In feite zijn zij institutioneel belast met interne onderzoeken.
Aanbeveling 7
Opsporingsambtenaren van de Koninklijke marechaussee dienen niet meer te worden
betrokken bij huishoudelijk onderzoeken en bij debriefings. Tevens wordt aanbevolen
ambtenaren van de Koninldijke marechaussee niet meer tewerk te stellen bij de
bureaus bijzondere opdrachten.
Aangifteplicht commandant
4.1.7
De commandant heeft een wettelijke verplichting om gedragingen, die naar zijn oordeel een
strafbaar feit vormen, aan te geven. Door verschillende oorzaken wordt een dergelijke
melding niet altijd gedaan. In het WODC-rapport zijn verschillende suggesties gedaan om de
gang van zaken te verbeteren. Een aantal daarvan zijn hiervoor reeds behandeld (meer
aandacht in opleidingen, taakopvatting van opsporingsambtenaren). Ook is gesuggereerd om
op het niet doen van aangifte een sanctie te stellen.

Net WODC-rapport geeft geen uitsluitsel over de feitelijke handhaving van de aangifteplicht
van de commandant. Het lijkt er op dat thans geen sprake is 'van actieve handhaving. De
Stuurgroep is van mening dat alleen het stellen van een sanctie (op het niet-doen van aangifte)
niet zal leiden tot een significante toename van de aangiftebereidheid. Het lijkt veel
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belangrijker am de oorzaken weg te nemen dan om een negatieve sanctie voor te stellen (zie
hiervoor de overige aanbevelingen van deze paragraaf). Dit laat onverlet dat het wenselijk is
dat commandanten binnen de eigen commando-lijn er op warden aangesproken indien men
zich niet houdt aan deze aangifteplicht. Onder omstandigheden zal dit moeten leiden tot het
opleggen van een tuchtrechtelijke sanctie of rechtspositionele maatregel.
Aanbeveling 8
Het is van groot belang dat de aangifteplicht door de conunandanten wordt nageleefd.
De mogelijkheden die thans bestaan om het Met voldoen aan deze aangifteplicht te
sanctioneren zullen beter moeten worden benut.
Defensie onderdelen die met strafbare feiten worden geconfronteerd
4.1.8
Het is evident dat Defensie-onderdelen met enige regelmaat van doen hebben met incidenten
en gebeurtenissen waarbij ook sprake is van strafbare feiten. Zoals hiervoor al is opgemerkt
over commandanten, verschilt de Defensie-organisatie in dit opzicht niet van de Nederlandse
maatschappij; zij vormt een onderdeel van die maatschappij.
Bepaalde diensten binnen Defensie lopen een meer dan gemiddelde kans om in het kader van
bun taak en in bijzondere gevallen (onderzoeken) te vememen van strafbare feiten. Dit betreft
in het bijzonder de Militaire Inlichtingendienst (MID), de Bureaus Bijzondere Onderzoeken
(BBO's) en de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK), maar ook kan worden gedacht aan
de accountantsdienst (DEFAC).
-

Het kan niet genoeg warden benadrukt dat ambtenaren van dergelijke diensten, die worden
geconfronteerd warden met strafbare feiten, daarvan aangifte dienen te doen. Deze conclusie
is echter niet zonder meer in pralctijk te realiseren voor alle diensten. De MID is bij wet belast
met het verzamelen van gegevens en het uitvoeren van veiligheidsonderzoeken (zie art. 9 van
de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten). Bij wet zijn verschillende bevoegdheden
aan deze dienst toegekend. Het is niet ondenkbaar dat ambtenaren van de MID, die in de
uitoefening van deze wettelijke taken en bevoegdheden vernemen van strafbare feiten, zich
niet vrij voelen om contact op te nemen met de Kon.inkllike marechaussee of het openbaar
ministerie. Zij ervaren immers een spanningsveld tussen enerzijds de voor hun
taalcuitoefening noodzakelijke vertrouwelijkheid en geheimhouding, en anderzijds de
noodzaak om aangifte te doen. Overigens kan warden vastgesteld dat dit op dezelfde wijze
geldt voor ambtenaren van de Binnenlandse Veiligheidsdienst die met strafbare feiten worden
geconfronteerd. Opgemerlct moet warden dat ten aanzien van feiten op het terrein van
terrorisme en spionage, wel duidelijke afspraken zijn gemaalct.
Gelet op dit spanningsveld dienen - overeenkomstig de kaders van het aanhangige
wetsvoorstel Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten - nadere afspraken te worden gemaalct
(soortgelijke afspraken zijn reeds gemaalct tussen de betroldcen ministeries op het gebied van
terrorisme en spionage).
Aanbeveling 9
Er dienen —overeenkomstig de kaders van de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten — nadere afspraken te worden gemaalct tussen Justitie, Defensie,
het openbaar rninisterie over de melding van strafbare feiten door ambtenaren van de
bijzondere dienstonderdelen als de MID, BBO's, de IGK en de DEFAC.
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4.2. Sturing van de Koninklijke marechiussee
In dit onderdeel wordt ingegaan op de sturing van de Koninklijke marechaussee zowel via de
gezagslijn als via de beheerslijn. In hoofdstuk 2 is geschetst hoe de sturing van de Kmar nu
plaatsvindt. Hierin zijn een aantal tekortkomingen te onderkennen, waarop hieronder wordt
ingegaan. Ten behoeve van het overzicht met betreldcing tot de verschillende
overlegstrulcturen is in bijlage II daarvan een schematisch overzicht bijgevoegd ten aanzien
van de wenselijke situatie.
4.2.1. Juridisch kader
Artikel 15 van de Politiewet schrijft voor dat de Koninldijke marechaussee, voor zover zij
optreedt ter strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, onder gezag staat van de officier
van justitie. Daarbij wordt tevens naar artikel 14 verwezen: het hoofd van het onderdeel van
de Koninldijke marechaussee neemt alsdan deel aan het daar bedoelde driehoeksoverleg
(samengesteld uit de burgemeester, de officier van justitie, en het hoofd van het territoriale
onderdeel van het regionale korps). Dit driehoeksoverleg wordt ook wel aangeduid als de
"gezagsdriehoek", ter onderscheiding van de "beheersdriehoek". De beheersdriehoek (ook
wel de regiodriehoek) wordt geregeld in artikel 27 van de Politiewet 1993 en bestaat uit de
korpsbeheerder, de hoofdofficier van justitie en de korpschef. Artikel 27 heeft alleen
betrekking op de politie; de Koninklijke marechaussee wordt niet genoemd. Desalniettemin
ligt het voor de hand om aan te nemen dat een beheersdriehoek ook kan worden gevormd
voor de Koninldijke marechaussee in de uitoefening van de militaire politietaak, naar analogie
van artikel 27.
Tijdens de behandeling van de herziening van het militaire straf- en tuchtwetgeving in 1991 is
een basis gelegd voor het militaire driehoeksoverleg. De minister van Justitie heeft bij de
behandeling in de Tweede Kamer aangegeven dat er een beleidsoverleg zal worden ingesteld
tussen het eerstelijns openbaar ministerie, de Koninklijke marechaussee en militaire
commandanten, waarin ook aansluiting tussen tuchtrechtelijke en strafrechtelijke han.dhaving
van norrnschendingen uit het militair recht vorm gegeven zal lcunnen worden. Voorts hebben
de ministers van Justitie en van Defensie aangegeven dat in een driehoeksoverleg op hoger
niveau de beleidslijnen worden uitgezet.
•
4.2.2. Totstandkoming van algemeen strafrechtelijk beleid
Het openbaar ministerie komt jaarlijks met een beleidsplan waarin de prioriteiten op het
terrein van de strafrechtelijke handhaving in Nederland zijn neergelegd. Ten aanzien van de
totstandkoming van het strafrechtelijk beleid is nog sprake van een jaarlijkse cyclus op
landelijk niveau waarvan de afstenuning in de eerste plaats binnen Justitie geschiedt. De
vaststelling van de strafrechtelijke prioriteiten vindt jaarlijlcs plaats in de overlegvergadering
tussen minister van Justitie en het College van procureurs-generaal. Daarnaast, als onderdeel
van het ministerie van Justitie, kent het openbaar ministerie een beheersmatige planning- en
control-cyclus die aansluit op de begrotingscyclus van het Rijk. Vanwege het belang van een
duidelijker samenhang tussen deze beleidscyclus en de nieuw opgezette beheerscycli in het
kader van de planning en control, wordt thans gewerkt aan het meer integreren van deze cycli.
Bij de Koninklijke marechaussee worden op districtsniveau jaarplannen opgesteld. Omdat
deze nog niet of in ieder geval onvoldoende zijn ingebed in een planning en control-cyclus, is
er nog geen sprake van een duidelijk landelijk samenhangend geheel en is het beleid niet
altijd helder.
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1.2.3. Sturing
De huidige sturing van de opsporingsfunctie van de Koninklijke marechaussee voor de
crijgsmacht is onder te verdelen in een beleidsmatige en een operationele sturing. Onder de
Jeleidsmatige sturing wordt verstaan de sturing door het OM als bevoegd gezag vanuit de
liverse overlegfora en driehoelcsoverleggen. Onder operationele sturing wordt begrepen de
iirecte aansturing van de opsporingsonderzoeken.
De Ministerraad
Op politiek niveau stemmen de betroldcen ministers in de Ministerraad het beleid in
boofdlijnen al Het feit, dat de Koninklijke marechaussee steeds meer kan worden beschouwd
als een met een politiekorps vergelijkbare organisatie, betekent dat beleidsmatige sturing van
steeds groter belang wordt voor de Koninklijke marechaussee. In het bijzonder kan worden
gedacht aan de vaststelling van prioriteiten in het Beleidsplan voor de Nederlandse Politie. De
Koninklijke marechaussee kan —in vrijwel alle politietaken die zij uitvoert- niet heen om
dergelijke prioriteiten. De minister van Defensie vervult in deze afstemming in de
Ministerraad vooral zijn functie als beheerder van het Wapen der Koninklijke marechaussee.
De Adviesraad Koninklijke marechaussee
De Adviesraad Koninldijke marechaussee adviseert over de beheersfactoren die van invloed
zijn op de aard, omvang en wijze van de uitvoering van de civiele politietaken van de
KoninIclijke marechaussee. Hierin ontbreekt echter het onderdeel `politietaak voor de
krijgsmache. Het bverleg in de Adviesraad betreft beleidskwesties waar gezag en beheer
elkaar raken; de mad adviseert over het beheer en is in die zin een echte beheersraad.
De Adviesraad wordt voorgezeten door de secretaris-generaal van het ministerie van
Defensie en bestaat verder uit vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie, van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijlcsrelaties en van het ministerie van Defensie
alsmede de bevelhebber van de Koninklijke marechaussee. In de Adviesraad is het openbaar
ministerie as gezagsdrager niet vertegenwoordigd, terwlil in de Adviesraad de overige
gezagsdragers wel hun inbreng hebben.
•

Aanbeveling 10
Het verdient aanbeveling in het licht van het bovenstaande en in het kader van het
traject BBICMAR 2000 de naam, taak en samenstelling van de Adviesraad nader te
bezien met name wat betrth de rol van het OM.

Het driehoelcsoverleg
Met betrelcking tot de militaire opsporingsfunctie van de Koninklijke marechaussee ontbreekt
een forum waar beleid en beheer op elkaar worden afgestemd. In het reguliere politiebestel
gebeurt dit in het driehoelcsoverleg, waarvoor in de Politiewet een wettelijke basis is
gecrederd (artikel 27). Deze basis ontbreekt ten aanzien van de (militaire opsporingsfunctie)
van de KoninIclijke marechaussee. Er kan echter wel een duidelijke behoefte worden
geconstateerd aan een overeenkornstige vorm van driehoeksoverleg over de (militaire
opsporingsfunctie) van de Koninklijke marechaussee.
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Aanbeveling 11
Het is wenselijk dat er een landelijk militair driehoeksoverleg wordt ingesteld voor de
politiedienst voor de lcrijgsmacht, dat tot taak lcrijgt om binnen de nationale kaders het
beleid te formuleren. In dit overleg dienen gezag, beheer en de Koninklijke
marechaussee op een zo hoog mogelijke ambtelijk niveau te zijn vertegenwoordigd.
Het Openbaar Ministerie beschikt niet over een instrumentarium aan meetbare doelstellingen
en kengetallen waarmee de doelmatigheid en doeltreffendheid van de politiedienst voor de
lcrijgsmacht kan worden gemeten en beoordeeld. De criminele kaart zoals deze in het kader
van de aanpak van commune delicten wordt gehanteerd bij het openbaar ministerie ontbreekt
nog. Een duidelijk - door de Koninldijke marechaussee op te stellen — criminaliteitsbeeld zal
bijdragen aan het lcunnen stellen van duidelijke prioriteiten.
Een en ander neemt niet weg dat zowel van de zijde van het Openbaar Ministerie als van de
Koninldijke marechaussee behoefte bestaat aan een meer op output gerichte sturing en
bedrijfsvoering van de politiedienst.
In het rapport van de Marechausseevereniging wordt ook op dit punt ingegaan: er is geen
effectieve besturing van de militaire politietaak door het ontbreken van meetbare
doelstellingen en stuurmaatregelen. Bovendien lijkt er geen koppeling te zijn tussen
prioriteiten voor zover deze zijn gesteld en het beschikbare personeel en materieel. Wat
betreft de overlegstructuren wordt aangegeven dat de verbinding tussen het landelijk en
regionaal niveau vooral in de persoon van de deelnemers moet worden gezocht: de
agendaconunissie voor het regionale overleg bestaat hoofdzakelijk uit personen die ook
deelnemen aan het landelijk overleg.
Geconcludeerd kan worden dat voor de militaire politietaak van de Koninklijke marechaussee
nog geen meetbare (beleids)doelstellingen zijn geformuleerd en er in het overleg geen relatie
wordt gelegd tussen beoogde resultaten en de beschikbare capaciteit; er worden geen concrete
prioriteiten in de uitvoering gesteld. Tenslotte ontbreekt het aan een rapportagesysteem voor
de (beleidsmatige) meting zodat toetsing van de resultaten niet mogelijk is.
Aanbeveling 12
De sturing door het Openbaar Ministerie dient te geschieden door het helder bepalen
van de doelen c.q. de gewenste resultaten alsmede door het opstellen van
toetsingscriteria voor het rneten van de opsporingsactiviteiten van de Koninldijke
marechaussee.
Aanbeveling 13
In het kader van BBKMAR 2000 moet aandacht worden besteed aan het genereren
van gegevens die relevant zijn voor het totstandkomen van beleid in het landelijk
driehoeksoverleg. De toetsing van de behaalde resultaten kan dan plaats te vinden via
periodieke rapportage.
Regionale driehoeken
Het volgende niveau van beleidsmatig overleg wordt gevormd door het regionaal
driehoeksoverleg. Om aan het in het landelijk driehoeksoverleg geformuleerde beleid
85

rapport opsporingsfunctie Koninklyke marechaussee — november 1999

uitvoering te lcunnen geven en lokale gebiedsgebonden accenten te kunnen leggen is het
noodzakelijk op regionaal niveau een goed functionerende regionale driehoek te hebben.
Het WODC concludeert dat het overleg voor de deelnemers vooral de functie van informatieuitwisseling heeft. Daamaast luisteren het Openbaar Ministerie en de Koninklijke
marechaussee naar Icnelptinten op het gebied van de rechtshandhaving door militaire
commandanten en dragen hiervoor mogelijke oplossingen aan. Het regionaal
driehoeksoverleg zet geen beleidslijnen uit en er worden voor de regio geen prioriteiten
vastgesteld voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Er worden geen bindende
besluiten genomen zodat het regionaal overleg beperIct is tot inforrnatieuitwisseling. 2
Ook in het rapport van de MARVER wordt op dit punt ingegaan en wordt aangegeven dat het
regionale driehoeksoverleg in de ogen van de MARVER vooral de functie van informatieuitwisselings- platform heeft en dat er geen sturing vanuit gaat.
Wel moet worden opgemerlct dat het platform de laatste anderhalf jaar is uitgegroeid van een
voomamelijk afstemmend instituut naar een meer beleidsvormende vergadering.
Aanbeveling 14
Het regionale driehoeksoverleg moet, binnen de kaders van het door de landelijke
driehoek vastgestelde beleid, tot taak krijgen het formuleren van het regionale
opsporings- en vervolgingsbeleid, waaronder het stellen van lokale prioriteiten. Dit
draagt bij aan de versterlcing van de positie van de regionale driehoek.
Beleidsoverleg Ojenbaar Ministerie — krijgsmachtdelen
Op dit moment lcrijgt de beleidsmatige afstemming vooral gestalte in het Beleidsoverleg
Openbaar Ministerie-Krijgsmachtdelen (BOK). In dit overleg wordt thans in de praktijk de
landelijke afstemming van de uitvoering van de politietaak voor de krijgsmacht door de
KoninIclijke marechaussee tussen Openbaar Ministerie, Kmar en krijgsmachtdelen vorm
gegeven. Het verdient aanbeveling het BOK als overlegorgaan te handhaven, aangezien hierin
alle betroldcenen bij de militaire opsporingstaak zijn vertegenwoordigd. In relatie tot het
hiervoor genoemde driehoelcsoverleg zou het BOK een beleidsvoorbereidende en adviserende
taak lcunnen vervullen.
Aanbeveling 15
Het is wenselijk dat het BOK in zijn huidige samenstelling blijft bestaan en in relatie
tot het landelijk driehoelcsoverleg een beleidsvoorbereidende en adviserende rot gaat
vervullen.
Operationele sturing op zaaksniveau
In hoofdstuk 2 is reeds het nodige opgemerkt over het gezag over en de opsporing van
strafbare feiten door de KoninIclijke marechaussee.
In lijn hiermee wordt gesteld dat de staring op zaaksniveau strilct is voorbehouden aan de
actoren die een wettelijke bevoegdheid hebben in de strafrechtsketen.
Op zaaksniveau kan een onderscheid worden gemaakt naar eenvoudige en complexe
opsporingsonderzoeken en naar onderzoeken in het buitenland. De invulling van de rot van
het openbaar ministerie en de KoninIclijke marechaussee lijkt te wijzigen naarmate de zaken
2 00Stillga,

1W., Het militaire driehoeksoverleg gewikt en gewogen, 1999, p.48.
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complexer worden of wanneer er sprake is van een onderzoek in het buitenland. Overigens
wordt zowel van de zijde van het Openbaar Ministerie als van de Koninklijke marechaussee
de huidige rolverdeling en samenwerking als goed en open beoordeeld.
Vooral bij de complexere en grotere opsporingsonderzoeken is sprake van een sterkere
betrokkenheid van het openbaar rninisterie en wordt bij de Koninklijke marechaussee de
uitvoering van dat opsporingsonderzoek neergelegd bij de Justitiele Dienst. De sturing door
de officier verschuift van `sturing op afstand' naar inhoudelijke sturing.
Van de zijde van ACOM is ten aanzien van dit onderwerp opgemerkt dat de wijze van
aansturing door het OM vooral afhangt van het persoonlijk functioneren van de betrokken
officieren van justitie. De betrokkenheid kan uiteenlopen van een zeer intensieve bemoeienis
met alle beslissingen tijdens het opsporingsonderzoek tot het met zekere distantie sturen van
het opsporingsonderzoek op afstand.
Geconcludeerd kan worden dat er op zaaksniveau een verschil is in sturing tussen de
eenvoudige onderzoeken, de complexe onderzoeken en de onderzoeken in het buitenland.
Naarmate de complexiteit van een onderzoek toeneemt, neemt ook de betrokkenheid van de
zaaksofficier toe. Bij onderzoeken in het buitenland is steeds - ongeacht de aard of omvang
van het onderzoek - sprake van een intensief contact tussen het Openbaar Ministerie en de
Koninklijke marechaussee. De taken en verantwoordelijkheden zijn helder voor de
betroldcenen en de Samenwerking wordt door hen als goed beoordeeld.
4.2.4. Lopende trajecten binnen de openbaar ministerie en Koninklijke marechaussee
Openbaar ministerie
Als uitvloeisel van het regeeraccoord 1998 waarin is aangegeven dat er een landelijke
prioriteitstelling moet komen voor de politie, is het Beleidsplan Nederlandse Politie (BNP) tot
stand gekomen. Ten behoeve van een goede samenhang tussen de justitiele prioriteiten en de
doorwerking daarvan naar de politie wordt gewerkt aan de afstemming tussen de cyclus van
het openbaar ministerie en die van de politie. In deze afstenuning en prioritering is de
aandacht vooral gericht op de reguliere opsporingstaken yan_de,politie en het
vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie. De aandacht voor opsporingstaken van
anderen heeft in deze cyclus nog geen duidelijke plaats. In het kader van de beleidsmatige
sturing is heel wel denkbaar dat de vaststelling van prioriteiten voor de politietaken van de
Koninklijke marechaussee mede in het BNP geschiedt.
Aanbeveling 16
Het verdient aanbeveling om bij het opstellen van landelijke beleidsplaruien die zien
op de opsporing en han.dhaving ook de opsporingstaak van de Koninklijke
marechaussee te betreldcen, zowel wat betreft de civiele taken als de militaire taak van
de Koninklijke marechaussee genoemd in artikel 6 van de Politiewet 1993.
Koninklijke marechaussee
In de periode september 1997 en juli 1998 is bij de Koninldijke marechaussee een
interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) gehouden naar de sturing en bedrijfsvoering bij
de Koninklijke marechaussee. Het onderzoek leidde tot de eindconclusie dat er binnen de
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Koninklijke marechaussee in 1998 geen resultaatgerichte sturing en bedrijfsvoering is. De
werkgroep IBO heeft een verbetervoorstel 3 gedaan om in zeven stappen te komen tot een
meer op output gerichte besturingswijze en bedrijfsvoering. 4
In januari 1999 is de Koninklijke marechaussee gestart met de uitwerking van deze
aanbevelingen. Dit heeft geleid tot het project 'beleid en bedrijfsvoering Koninklijke
marechaussee 2000' (BBKMAR 2000). Het doel van het project is om in januari 2001 te
lcunnen starten met de voorbereiding van de begroting van 2002 volgens de nieuwe, op output
gerichte bedrijfsvoerings-systematiek. De daarvoor opgerichte projectorganisatie BBKMAR
2000 beschrijft de producten en processen, ontwerpt een cyclus voor planning & control, en
ontwerpt een nieuw budgetterings-systeem en een meer decentrale bevoegdheden-structuur.
Daamaast zorgt het projectteam voor voorstellen tot verbetering van de exteme sturing, onder
andere door de verstencing van de rol van de Adviesraad en door het voorbereiden van
afspraken tussen de gezagsdragers en de leiding van de Koninklijke marechaussee over
doelen, resultaten, prioriteiten en middelen.
De nieuwe planning & control systematiek heeft ook betekenis voor de sturing van de
politiedienst voor de lcrijgsmacht. Het ligt in de bedoeling om per taakveld —this ook voor de
politietaak voor de lcrijgsmacht- de beleidsdoelen, resultaten en prioriteiten vast te laten
stellen in landelijke driehoeken.
Aanbeveling 17
In het kader van het plan van aanpak en de tijdsfasering van het project BB KMAR
2000 bij de Koninldijke marechaussee dient ook aansluiting te worden gemaakt met
de planning & control-cyclus bij het openbaar ministerie, gelet op het belang van een
goede aansluiting van het beheer op het geformuleerde beleid.

3 Het verbetervoorstel betrof zowel de interne als de exteme sturing. Onder de exteme sturing moet worden
verstaan de sturing door de gezagsdragers en de beheerder. Het doel van verbetering van de exteme staring
betrof het mitigeren van de negatieve neveneffecten van de scheiding tussen gezag en beheer, waardoor de
huidige spanning tussen de doelen en de beschikbare middelen kan worden verminderd.
4 IBO-werkgroep, Munitie voor het Wapen': Verslag van het interdepartementale beleidsonderzoek naar de
sturing en bedriffsvoering van de KoninklifIce marechaussee, 1998, p. 5-6.
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4.3

Informatievoorziening

commandantenmeldingen en bijzondere meldingen
4.3.1
In hoofdstuk 2 is geschetst langs welke lijnen informatie over gebeurtenissen met mogelijke
strafbare feiten in de Defensie-organisatie wordt verstrekt. Binnen de krijgsmacht wordt
informatie verstrekt via een zgn. commandantenmelding aan de bevelhebber; indien strafbare
feiten in het gecling zijn wordt ook de Koninklijke marechaussee onmiddellijk in kennis
gesteld. Binnen de Koninklijke marechaussee wordt informatie over strafbare feiten gemeld
aan de leicling via een bijzondere melding
De (overigens in 1999 aangepaste) procedure voor "commandantenmeldingen" lijkt op
zichzelf helder; uit het WODC-rapport blijkt niet van enige verwarring over de
informatieverstrekking binnen de krijgsmachtdelen over strafbare feiten.
In het WODC-rapport komt daarentegen wel naar voren dat er onduidelijkheid bestaat over de
binnen de Koninldijke marechaussee bestaande praktijk van bijzondere meldingen. Soms
wordt een bijzondere melding afgestemd met het openbaar ministerie, soms vindt die
afstemming niet plaats. In ieder geval blijkt dat in de desbetreffende operationele instructie
niets is voorgeschreven over die afsternrning. Daardoor kan het voorkomen dat informatie, die
via een bijzondere melding bekend is geworden bij de leiding van de Koninidijke
marechaussee, wordt doorgegeven aan de minister van Defensie, terwijl het openbaar
ministerie nog niet op de hoogte is.
Het ligt daarom voor de hand dat de procedure voor bijzondere meldingen wordt aangepast in
die zin, dat ook het openbaar ministerie op de hoogte wordt gesteld van bijzondere
meldingen. Het lijkt niet noodzakelijk dat iedere bijzondere melding vooraf wordt afgestemd.
Wel is het denkbaar dat in zeer gevoelige zaken vooraf overleg plaats vindt met het openbaar
ministerie. In dergelijke gevallen kan een bijzondere melding worden uitgesteld op verzoek
van het openbaar rninisterie; ook is het denkbaar dat de melding slechts in zeer beperkte kring
bekend wordt gesteld.
Aanbeveling 18
Aanbevolen wordt om de operationele instructie voor bijzondere meldingen binnen de
Koninklijke marechaussee. aan te passen, onder meer in die zin dat het openbaar
rninisterie afschrift ontvangt van iedere schriftelijke melding die betrekking heeft op
(mogelijke) strafbare feiten. Daamaast zou de instructie moeten voorzien in
uitzonderingssituaties, waarbij vooraf door het openbaar ministerie wordt overlegd
met de bevelhebber van de KMar over de bijzondere melding, hetgeen kan leiden tot
uitstel of tot een zeer beperkte verspreiding van de desbetreffende informatie.
nota secretaris-generaal Defensie van 27 januari 1992
4.3.2
De heer Van Kemenade heeft aanbevolen om te bezien in hoeverre de nota van de secretarisgeneraal d.d. 27 januari 1992 betreffende de informatieverstrekking inzake strafbare feiten
(nr. CST92/0117 92001833), aanpassing behoeft. Ook de Marechausseevereniging heeft aan
deze nota aandacht besteed; in het "onderzoeksrapport opsporingsfunctie Koninklijke
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marechaussee" van 25 januari 1999 is aanbevolen om deze brief in te trelcken omdat deze
brief een "ongewenste binding" met het openbaar ministerie vormt.
De nota komt niet expliciet terug in het rapport van het WODC. Wel is uit dat rapport af te
Leiden dat sonunige respondenten van mening zijn dat er nieuwe richtlijnen nodig zijn voor de
inforrnatieverstrelcicing over strafbare feiten aan de minister van Defensie . Andere
respondenten hebben aangegeven dat de procedures wat hen betreft helder zijn.
De Marechausseevereniging heeft de nota van de secretaris-generaal gekwalificeerd als een
"ongewenste binding met het openbaar rninisterie". De stuurgroep kan the kwalificatie niet
onderschrijven. De genoemde nota heeft immers niet betreldcing op informatievoorziening
door het openbaar ministerie, maar op de lijnen waarlangs Icrijgsmachtdelen (zijnde de
Koninldijke Landmacht, de Koninklijke Marine en de KoninIclijke luchtmacht, niet de Kmar)
de directeur Juridische Zaken van Defensie informeren, wanneer zij zelf informatie hebben
ontvangen over strafbare feiten of over de vervolgingsfase. Er wordt dus geen enkele binding
met het openbaar ministerie gecreEerd.
Wel kan worden geconstateerd dat de nota verwarring kan oproepen. Immers, sinds 1998 is
ook de Koninkllike marechaussee aan te merken als krligsmachtdeel, en aan het hoofd
daarvan staat de bevelhebber (voorheen de commandant). Door deze nieuwe terrninologie kan
de nota aldus worden gelezen, dat de Bevelhebber der Marechaussee het ministerie moet
informeren als sprake is van gepleegde strafbare feiten. Dit is echter niet aan de orde: elders
zijn richtlijnen gegoven en afspraken gemaakt voor de informatieverstreldcing door de
Konirildlike marechaussee (zie ook hieronder).
Het voorgaande betekent dat de nota van de secretaris-generaal dient te worden verhelderd.
Overigens is de nota van de secretaris-generaal thans alleen gericht tot de laligsmachtdelen.
Bij een vemieuwing zou tevens de werkingssfeer van de aanwijzing lcunnen worden
uitgebreid tot alle overige onderdelen van het ministerie van Defensie (waaronder ook de
MID en de IGK), met uitzondering van de Koninkllike marechaussee (waarvoor specifieke
regels dienen te gelden).
Aanbeveling 19
Aanbevolen wordt om de nota van de secretaris-generaal van het Ministerie van
Defensie aan de bevelhebbers te doen vervangen door een nieuwe aanwijzing. Daarin
zou op heldere wijze uiteen moeten worden gezet wanneer en langs welke weg
informatie over strafbare feiten door onderdelen van Defensie - met uitzondering van
de KoninIclijke marechaussee - wordt bekend gesteld aan de minister van Defensie.
De binnen Defensie gehanteerde regels en procedures, die beteldcing hebben op het
doorgeven van informatie over bijzondere voorvallen en mogelijke strafbare feiten, zijn
opgenomen in verschillende interne instructies en brieven. Dit betreft in het bijzonder de
voorschriften voor de "Commandantenmelding" en de "melding bijzonder voorval" en de
hiervoor genoemde aanwijzing van de seretaris-generaal van het rninisterie van Defensie.
Daarmee is een gefragmenteerd beeld ontstaan. Het ware verstandig om deze binnen Defensie
toe te passen regels te herformuleren en te publiceren, zodat zij kenbaar zijn als een
samenhangend geheel.
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Aanbeveling 20
Aanbevolen wordt om de bij het ministerie ven Defensie en de krijgsmachtdelen
bestaande regels en procedures voor het doorgeven van informatie over bijzondere
voorvallen en mogelijk strafbare feiten te herformuleren en te publiceren als een
samenhangend geheel in een (interne) bundel, die kenbaar is in de gehele Defensieorganisatie.

informatieverstrekking door de Koninklijke marechaussee aan commandanten
4.3.3
Zoals is weergegeven in hoofdstuk 2 bestaat er een operationele instructie voor de
KoninkIijke marechaussee met betrekking tot het verschaffen van (betrekkelijk surnmiere)
informatie aan commandanten. Uit het WODC-onderzoek blijkt hoe deze informatieverstrekking in de praktijk verloopt. Het betreft inderdaad summiere informatie, waarbij
verschillende respondenten hebben aangegeven dat zij een spanningsveld ervaren tussen de
geldende regels en de gerechtvaardigde wens van commandanten om meer informatie te
Icrijgen, zodat zij rechtspositionele en andere maatregelen lcunnen nemen. De Koninldijke
marechaussee moet vaalc doorverwijzen naar het openbaar ministerie, dat pas informatie
verstrekt na afronding van een onderzoek. Binnen de Koninklijke marechaussee zou men niet
volledig uniform omgaan met de regels voor informatieverstreldcing; sorrunige
opsporingsambtenaren passen de regels kennelijk soepeler toe.
Geconcludeerd moet worden dat het geschetste spanningsveld zich altijd zal voordoen bij de
afwildceling van eeti opsporingsonderzoek. Noch de Koninklijke marechaussee noch het
openbaar ministerie zijn vrij om volledig opening van zaken te geven ten behoeve van de
commandant, ondanks diens begrijpelijke wensen en belangen. De hoofdofficier van justitie
heeft de Koninldijke marechaussee gemachtigd om in beperkte mate informatie te
verstrekken. Dit mandaat laat weinig ruimte over voor interpretatie. Dit heeft tot gevolg dat
commandanten, indien zij snel over informatie wensen te beschilcken, snel te maken krijgen
met de visie van het openbaar ministerie (zie daarvoor de volgende paragraat), dat zelf
informatie kan verstreldcen of dat de Koninldijke marechaussee nadere .instructies kan geven
over informatie-verstrekking.
4.3.4
informatieverstrekking door het openbaar ministerie aan Defensie
Tussen het openbaar ministerie en het ministerie van Defensie zijn in brieven afspraken
gemaalct over informatieverstrekking in strafzaken. Deze afspraken zijn geschetst in
hoofdstuk 2. Daarbij is aangegeven dat de afspraken voor een belangrijk deel voortbouwen op
de circulaire van de minister van Justitie "kennisgeving strafrechtelijke vervolging van
ambtenaren".
Uit het WODC-onderzoek blijkt, in het algemeen gesproken, dat er een redelijke mate van
tevredenheid heerst over de relatie tussen het openbaar ministerie en het ministerie van
Defensie op het gebied van informatieverstreldcing. Daarbij valt op dat velen niet precies op
de hoogte blijken te zijn van de geldende procedures (in het bijzonder de procedure waarbij
informatie wordt verstrekt via de hoofden juridische zaken van de krijgsmachtdelen). Ook
blijkt onduidelijkheid te bestaan over informatieverstrekking aan de minister van Defensie.
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Wanneer de genoemde afspraken tussen openbaar ministerie en Defensie nader warden
)ezien, dan vallen een aantal punten op.
M de eerste plaats zijn deze afspraken neergelegd in brieven, en zijn zij -voor zover valt na te
gaan- niet verder bekend gesteld. Het ligt daarentegen voor de hand dat dergelijke afspraken
warden gepubliceerd, zodat zij kenbaar zijn voor belanghebbenden (onder anderen personen
the verdacht worden van bepaalde feiten en over wie informatie wordt uitgewisseld).
En de tweede plaats valt op dat de inhoud van de afspraken grotendeels wordt gedelct door een
thrculaire van de minister van Justitie. Middels deze circulaire wordt het openbaar ministerie
gemachtigd om inlichtingen te verstreldcen aan het bevoegd gezag indien "vervolging wordt
ingesteld wegens een rnisdrijf waarvan duidelijk is dat het twijfels kan doen rijzen ten aanzien
van het behoorlijk functioneren van de verdachte als ambtenaar". Het openbaar ministerie kan
al clan niet op verzoek informatie verstreldcen over de vervolging en het einde daarvan.
Geconcludeerd kan dan ook warden dat informatieverstreldcing door het openbaar ministerie
aan het rninisterie van Defensie op zichzelf een normale zaalc is. Het ministerie van Defensie
dient, waar het dergelijke informatievoorziening betreft, in principe geen andere positie te
hebben dan andere ministeries.
Dit laatste neemt overigens niet weg dat de minister van Defensie in een opzicht wel in een
bijzondere positie verkeert; hij is immers oak korpsbeheerder van de Koninldijke
marechaussee. In die hoedanigheid is het nodig dat hem informatie wordt verstrekt over de
opsporing door de. Koninldijke marechaussee. Hij is irnmers als zodanig verantwoording
verschuldigd aan de Staten-Generaal. De minister van Defensie verschilt in dat opzicht niet
van de minister van Justine (binnenkort: van Binnenlandse Zaken en Koninkrijlcsrelaties), die
immers optreedt als korpsbeheerder van het Korps Landelijke politiediensten (KLPD) 5 . Het is
in het bijzonder de taalc van de leiding van de Koninklijke marechaussee (de Bevelhebber der
Marechaussee) om de minister van de nodige informatie te voorzien, voor zover dit
noodzakelijk is in zijn functie als korpsbeheerder. Deze informatie betreft daarom ook
nacirukkelijk niet de inhoudelijke informatie over lopende strafrechtelijke onderzoeken.
Ten derde moet worden geconstateerd dat de afspraken tussen openbaar ministerie en
rninisterie van Defensie op een punt verder gaan dan de circulaire van het ministerie van
Justine. De afspraken vermelden immers als uitgangspunt dat het openbaar ministerie al dan
niet op verzoek informatie kan verstrelcken aan Defensie, indien "de resultaten van een
strafrechtelijk onderzoek twijfels kunnen doen rijzen ten aanzien van het behoorlijk
functioneren van de militair en/of van de krijgsmacht of enig onderdeel daarvan". Er is dus op
twee punten sprake van afwijking: het moment waarop informatie kan warden verstrelct (als
vervolging is ingesteld resp. als er resultaten zijn van een strafi -echtelijk onderzoek) en het
belang waartoe informatie kan warden verstrekt (het functioneren van de Icrijgsmacht of een
onderdeel daarvan).
Uit dossier-onderzoek is gebleken dat het openbaar Ministerie, gesteund door het ministerie
van Defensie, in 1991 heeft gepleit voor een aanpassing van de meergenoemde circulaire.
Daarbij werd het rninisterie van Justitie in overweging gegeven om, als consequentie van het
De overgang van het beheer van het Korps Landelijke Politiediensten van Justitie naar Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties worth geregeld bij wet. Deze overgang zal naar verwachting plaatsvinden per 1-1-2000.
'
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in 1991 gewijzigde rechtssysteem, de circulaire aan te vullen, zodat ook "het behoorlijk
functioneren van de krijgsmacht" als belang wordt genoemd op grond waarvan informatie kan
worden verstrekt. Overigens is deze wijziging van de circulaire niet doorgevoerd; de redenen
daarvoor heeft de projectgroep niet kunnen achterhalen.
Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het wenselijk is om de bestaande regels en
afspraken over informatieverstrekking door het openbaar ministerie aan ambtelijke diensten
(waaronder Defensie) te actualiseren, de inhoud beter op elkaar af te stemmen, en er een
ruime bekendheid aan te geven door middel van publicatie.
Aanbeveling 21
Aanbevolen wordt om de circulaire van de minister van Justitie "kennisgeving
strafrechtelijke vervolging van ambtenaren" te actualiseren of te vervangen. De
nieuwe of vemieuwde circulaire zou moeten voorschrijven wanneer door of namens
het openbaar ministerie informatie kan worden verstrekt aan de minister van Defensie:
indien uit resultaten van een strafrechtelijk onderzoek blijkt dat twijfels kunnen rijzen
ten aanzien van het behoorlijk functioneren van de ambtenaar (waaronder ook de
militair ambtenaar) en/of van het desbetreffende ministerie, ambtelijke dienst of enig
onderdeel daarvan (waaronder ook de lcrijgsmacht).
Aanbeveling 22
Aanbevoledwordt om binnen het ministerie van Defensie mime bekendheid te geven
aan dergelijke nieuwe voorschriften voor de informatieverstrekking door het openbaar
ministerie. Deze voorschriften zouden kunnen worden gepubliceerd (bijvoorbeeld in
een aanwijzing secretaris-generaal, op te nemen als MP-bundel"), waarbij tevens
verband wordt aangebracht met binnen de krijgsmacht en de Koninklijke
marechaussee geldende regelingen voor informatieverstrekking omtrent strafbare
feiten.
4.3.5
Voorlichting
Het onderwerp voorlichting is in het WODC-rapport niet als knelpunt aan de orde gekomen.
De Marechausseevereniging heeft echter in haar rapport bepleit dat de
voorlichtingsorganisatie van de Koninklijke marechaussee wordt ontkoppeld van het
ministerie van Defensie.
De Stuurgroep is niet van mening dat er een knelpunt kan worden geconstateerd bij de
voorlichting over de opsporing door de Koninldijke marechaussee. In het algemeen kan
gesproken worden van een goede samenwerlcing tussen de voorlichters van het openbaar
ministerie en de voorlichters van de Koninklijke marechaussee, die optreden als onderdeel
van de directie Voorlichting van het ministerie van Defensie. Deze samenwerking vindt plaats
binnen de kaders van de openbaar ministerie-richtlijnen, uitgevaardigd voor justitie en politie
met betrelcking tot informatieverstrekking over strafzaken aan de nieuwsmedia door politie en
justitie. Nochtans kan er sprake zijn van enige spanning bij de uitvoering van de
voorlichtingstaak door de voorlichter van de Kmar. De voorlichter Kmar maakt, evenals de
voorlichters van de andere krijgsmachtdelen, deel uit van de directie Voorlichting van
Defensie. De taak van de voorlichter van de Kmar strekt zich echter uit over twee gebieden
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van verantwoordelijkheid. Enerzijds geeft hij voorlichting over opsporingsonderzoeken onder
verantwoordelijkheid van de Bevelhebber der Marechaussee in zijn rol als korpschef.
Hierover kan hij, op grond van aanwijzingen van het Openbaar Ministerie, gehouden zijn
geen mededeling te doen aan de Directeur Voorlichting. Anderzijds geeft hij voorlichting
over bedrijfsvoeringsaspecten van het Wapen, waarover hij wel verantwoording schuldig is
aan de Directeur Voorlichting. Doordat hierover heldere afspraken zijn gemaalct met de meest
betroldcen functionarissen (o.a. met Directeur Voorlichting en de BDM ) leidt dit in de
pralctijk niet tot knelpunten.
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