
n Defensie

‘We willen en kunnen 

helpen opsporen’

De politie roept steeds vaker de 

hulp in van Defensie bij de 

opsporing. De krijgsmacht heeft 

daarvoor geavanceerde middelen, 

kennis en ervaring in huis. Of het 

nu gaat om vermiste personen, 

wietplantages of wapens. 

‘Militairen kijken vaak anders naar 

een probleem, waardoor ze met 

andere oplossingen komen.’
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‘We willen en kunnen D
e hulp van Defensie binnen de eigen landgrenzen 

gaat verder dan zandzakken vullen en mensen eva-

cueren, zoals bij de overstroming in Groningen, of 

het inzetten van blusvoertuigen, zoals bij de brand in 

Moerdijk. De nieuwe minister van Defensie, Jeanine Hennis-

Plasschaert, was er tijdens haar eerste publieke optreden dui-

delijk over. “Als het om veiligheid in dit land gaat, zijn we er 

niet met een politieauto alleen. We hebben het leger keihard 

nodig en met onze krijgsmacht hebben we goud in handen.” 

In toenemende mate ondersteunt Defensie de politie bij het 

zoeken naar mensen of het opsporen van geld, wapens, drugs 

en bewijsmateriaal. Met geavanceerde middelen, kennis en 

ervaring, opgedaan tijdens missies in het buitenland. De cijfers 

liegen er niet om, vindt luitenant-kolonel Nico Roobol.“De 

aanvragen in het kader van strafrechtelijke handhaving van de 

rechtsorde nemen flink toe. In 2010 waren het er veertien, in 

2011 26 en dit jaar al ruim tachtig. De politie vraagt heel spe-

cialistische capaciteit voor de opsporing. De politie heeft zelf 

niet alle middelen en capaciteit om de nieuwe problemen en 

ontwikkelingen in crimineel Nederland te volgen. Dat is ook 

veel te duur. Het is dus heel verstandig dat de politie binnen 

de overheid naar beschikbare middelen zoekt om in te zetten 

bij de opsporing.”

Noodzaak

Jarenlang fungeerde Defensie bij crises en rampen als vangnet 

voor politie, brandweer, GHOR en gemeenten en verleende 

bijstand als het niet anders kon. Vaak in een laat stadium en 

met name in de vorm van mankracht. Maar tegenwoordig is 

Defensie uitgegroeid tot een structurele veiligheidspartner. 

“De noodzaak elkaar nog meer te helpen neemt toe, gezien 

de nieuwe crisisdreigingen zoals terrorisme en digitale ver-

lamming”, aldus Roobol. Daarom zetten in 2006 de ministe-

ries van Binnenlandse Zaken en Defensie het project 

Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS) op. Op 

grond daarvan garandeert de krijgsmacht indien nodig de 

inzet van de Kustwacht, Koninklijke Marechaussee, Bijzondere 

Bijstandseenheden, Explosieven Opruimingsdienst, Bestrijding 

Luchtvaartterrorisme en het Calamiteitenhospitaal. Daarnaast 

is er gegarandeerde beschikbaarheid van 4.600 Nederlandse 

militairen om bijstand te verlenen in crisissituaties. Bovendien 

kan Defensie middelen, expertise en ervaring bieden. Indien 

aanwezig en inzetbaar en altijd onder aansturing van de civie-

le autoriteiten, bijvoorbeeld een officier van justitie, de burge-

meester of de voorzitter van een veiligheidsregio. 

Search

Defensie beschikt bijvoorbeeld over de Advanced Search 

Teams. Dat zijn zoekspecialisten die hun ervaring met name 

hebben opgedaan in Afghanistan bij het zoeken naar berm-

bommen. Majoor Paul Kerkhoffs, militair adviseur: “Hun 

expertise en middelen zijn bijvoorbeeld geschikt voor het 

zoeken in woningen en percelen naar geld, drugs en verdo-

vende middelen.” De AST’s hebben zoekapparatuur waarmee 

ze in panden en percelen door muurtjes kunnen kijken en 

meters onder de grond kunnen zoeken. Ze hebben camera’s 

en grondradar. In Zwolle en omstreken zette Defensie een 

AST in bij een gezamenlijke actie met politie, OM en 

gemeenten tegen georganiseerde hennepteelt. Het team nam 

deel aan de doorzoekingen. Er werd onder andere geld, muni-

tie en hennep in beslag genomen. Ook in Enschede assisteer-

de een AST onlangs de Nationale Recherche bij een door-

zoeking. De militairen zochten met hun apparatuur naar loze 

ruimtes waarin mogelijk explosieven, wapens en drugs ver-

borgen konden liggen. Ook zijn de teams al herhaaldelijk 

ingezet bij het opsporen van vermiste personen. Zoals vorige 

maand in het natuurgebied rond het Naardermeer. Veertig 

militairen zochten, met specifieke apparatuur en sporenkennis, 

naar een vermiste man wiens auto aan de rand van het 

natuurgebied werd aangetroffen. Daarbij werden ook een 

F-16 en een Apache helikopter ingezet. Roobol: “Onze F-16’s 

en Apaches hebben geavanceerde waarnemingsapparatuur die 

zeer geschikt is om bijvoorbeeld te zoeken in uitgestrekte 

natuurgebieden. Ze ondersteunen de zoekspecialisten op de 

grond door te kijken naar afwijkende structuren in het land-

schap, zoals voorwerpen.” De F-16 heeft een fotoverkenning-

systeem dat oneffenheden in de bodem kan detecteren. De 

Apache beschikt over zeer geavanceerde camerasystemen, 

waaronder een warmtebeeldcamera. Daarnaast beschikt 

Defensie over duikers. Roobol: “Maritieme duikers kunnen 

n Procedures
Defensie treedt op onder het gezag van de civiele 

autoriteiten. 

In het geval van de politie neemt de hoofdofficier van jus-

titie via de officier van justitie de aanvraag in behandeling 

en neemt een beslissing over de inzet. Deze beslissing 

wordt getoetst bij het College van van Procureurs-Generaal. 

Met tussenkomst van het bureau Operationele Zaken en 

Incidentmanagement bij het ministerie van Veiligheid en 

Justitie komt de aanvraag uiteindelijk bij Defensie terecht. 

Daarnaast loopt het Defensie-traject. Een regionale aan-

vraag gaat via het Bureau Conflict en Crisisbeheersing 

van de politie naar de militair adviseur van de veiligheids-

regio, de Officier Veiligheidsregio Defensie. In gevallen 

waarbij geen Veiligheidsregio aan de orde is, zoals ver-

zoeken van de Nationale Recherche, kan een aanvraag 

rechtstreeks bij het Defensie Operatie Centrum worden 

ingediend. Dan kan alsnog de militair adviseur bij de aan-

vraag betrokken worden.

Militaire bijstand wordt verleend op grond van de 

Politiewet (artikel 58 voor de KMar en artikel 59 voor 

andere onderdelen van Defensie) de ambtsinstructie voor 

de politie, KMar en buitengewoon opsporingsambtenaar, 

de Wet rampen en zware ongevallen of de Regeling mili-

taire steunverlening in het openbare belang 2004.

Tekst: Marielle den Breejen

Foto’s: Defensie
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n Defensie

met behulp van sonarapparatuur vaststellen of er onder water 

voorwerpen liggen en wat voor voorwerpen dat zijn. Met de 

beelden daarvan kun je specifiek een duiker naar de plek stu-

ren. De raketwerper die gebruikt is om de rechtbank van 

Amsterdam te beschieten, is in het water gevonden door dui-

kers van Defensie. Een bijkomend voordeel is dat de maritie-

me duikers de gevonden wapens en explosieven vervolgens 

ook kunnen ruimen.”

Met name bij grootschalige onderzoeken kan Defensie de 

politie extra ondersteuning bieden. Kerkhoffs: “De middelen 

die we gebruiken bij het zoeken in huizen heeft het KLPD 

ook. De capaciteit is echter beperkt. Als er meer locaties 

doorzocht moeten worden, kunnen wij ondersteunen met 

onze searchteams. Dan boek je kostbare tijdwinst.” En als de 

heli’s van het KLPD niet beschikbaar zijn, is mogelijk wel een 

Defensie-helikopter beschikbaar.  

Observatie en analyse

Defensie heeft tevens observatiemogelijkheden, zoals de 

Raven mini UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Dat bestaat uit 

drie onbemande vliegtuigjes en een grondstation. Net als de 

Apache en de F-16 zijn de superstille verkenningsvliegtuigjes 

uit te rusten met een camera met zowel dag- als nachtlicht. 

De Raven kan locaties en personen vanuit de lucht waarne-

men tot een afstand van enkele kilometers. Roobol: “Daarmee 

kan de politie de kans op een heterdaad vergroten.” Verder 

zijn er nog de observatiemiddelen voor op de grond. 

Verkenningseenheden met kijkers hebben destijds gezocht 

naar de brandstichter in het dorpje ‘t Zandt in Drenthe.

Ook heeft Defensie specialistische analysecapaciteit, opgedaan 

tijdens operaties in het buitenland. Roobol: “Militairen kijken 

vaak anders naar een probleem, waardoor ze met andere 

oplossingen komen. Ze denken vanuit het oogpunt van de 

‘vijand’. Waar zou een crimineel iets verstoppen?” Soms wor-

den bij vastlopende onderzoeken andere invalshoeken ontdekt 

door een team van analisten, een zogenaamde All sources infor-

n ‘Dit hebben we zelf niet in huis’
De Bovenregionale Recherche Midden deed kort geleden een aanvraag voor een observatiemiddel bij Defensie. En werkte 

vervolgens nauw met hen samen. 

“We hebben gebruik gemaakt van specifieke expertise van Defensie die wijzelf niet in huis hebben”, vertelt Matthijs de Groot van de BR 

Midden. “De inzet was gericht op het interveniëren bij op handen zijnde overvallen van geldtransporten met gebruik van automatische 

vuurwapens, die veel plaatsvonden. Tijdens ons onderzoek waren geen verdachten in beeld. De recherche constateerde dat opsporing 

achteraf veel tijd kost en soms niet succesvol is. We probeerden meer grip te krijgen op signalen voorafgaand aan een overval, zodat 

we op tijd konden ingrijpen. We weten dat deze overvallers meer voorbereidende handelingen doen. Omdat de overvallers zwaar geschut 

gebruikten, was het geen optie om er auto’s vanuit de BPZ heen te sturen. Maar we konden ook niet een AT op wacht laten liggen. 

Toen ontstond het idee om een observatiemiddel van Defensie in te zetten.”

Durven

De Groot deed een aanvraag via een aanvraagformulier bijstand. Via zijn netwerk binnen Defensie kwam hij bij militair adviseur Paul 

Kerkhoffs terecht. “Met hem ging ik in gesprek over de juridische mogelijkheden, de ervaringen, het doel. We doen dit tenslotte niet 

dagelijks. Op de achtergrond werd bij Defensie getoetst of de inzet van het middel mogelijk was. Daarna volgde een gesprek met overste 

Roobol. Tegelijkertijd moest ik mijn officier informeren hoe het traject liep. Ik moest hem overtuigen van het nut. Hij bereidde dat vervol-

gens voor bij de hoofdofficier van justitie. Die moet immers een aanvraag indienen.” 

De Groot kreeg uiteindelijk toestemming van het College van PG’s en de Defensiestaf en hoefde alleen nog maar facilitair te ondersteu-

nen, voor toegang tot de locatie te zorgen en de operationele zaken af te stemmen met het team van Defensie dat de opdracht zou uit-

voeren. “We hebben een flink aantal weken samengewerkt. Het is zeker voor herhaling vatbaar, want Defensie is heel professioneel. Als 

ik binnen de politie geen expertise of capaciteit kan vinden voor het uitvoeren van een belangrijke taak, dan weet ik dat ik bij Defensie 

terecht kan met een verzoek. Ze weten precies waar ze over praten en vooral waar niet over gepraat moet worden. Onderscheid maken 

tussen nice to know en need to know en overzien van de stappen in een proces is hun stijl. Dit moeten we bij de politie vaker doen. We 

hoeven niet opnieuw het wiel uit te vinden. Defensie kan een heleboel wat de politie niet kan. Het is een gemiste kans als we er geen 

gebruik van maken. En we moeten het vooral niet amateuristisch zelf proberen te doen.” 

Op verzoek van Defensie kunnen niet alle in dit artikel voorkomende middelen met naam en toenaam worden genoemd.

De Raven is een onbemand observatievliegtuigje.
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mation cell (Asic). Een soort analysecel voor alle beschikbare 

informatie. Kerkhoffs: “Dat is een aantal keren met succes toe-

gepast. In Noord-Holland woedden een tijd geleden duin-

branden. De politie vroeg om een Asic. Onze mensen zijn er 

vijf weken geweest en hebben alle informatie van de politie 

en brandweer geanalyseerd. Ze brachten in kaart onder welke 

omstandigheden de dader graag werkte.” 

Aanvraag

De aanvraag vanuit de politie moet zowel via het OM als via 

Defensie verlopen (zie kader Procedures). Iedere veiligheidsre-

gio heeft een vaste militair adviseur, de officier Veiligheids-

regio Defensie. Paul Kerkhoffs is militair adviseur voor de vei-

ligheidsregio Utrecht. Hij adviseert alle organisaties die waken 

over de veiligheid van de inwoners van regio Utrecht. “Of dat 

nou de politie is, de veiligheidsregio of het waterschap. De 

laatste tijd heb ik het heel druk met aanvragen vanuit de poli-

tie. Vanuit het korps zelf, via hun Bureau Conflict- en 

Crisisbeheersing, of rechtstreeks als het bijvoorbeeld gaat om 

de Bovenregionale Recherche. Mijn contactpersonen schetsen 

het probleem en ik ga kijken met welke middelen wij kunnen 

helpen en of deze beschikbaar zijn. Maar eerst voer ik een 

kritisch gesprek met de aanvrager. Welk effect wil je bereiken? 

Kan dat met dat specifieke middel? Misschien is een ander 

AST zoekt mee naar vermist persoon in de omgeving van Weesp.
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militair middel veel geschikter. Soms wijs ik op hun eigen 

middelen. Ik wil niet dat achteraf blijkt dat bijvoorbeeld het 

KLPD ook nog een helikopter beschikbaar had.”

Ook zijn de aard, omstandigheden en vooral de proportiona-

liteit van invloed op de mogelijke inzet. “Wij laten niet 

zomaar F-16’s vliegen, omdat er iets kwijt is. Er moet een 

vorm van proportionaliteit zijn, zowel bij Defensie als in de 

justitiële lijn, omdat er wel kosten gemaakt worden.” Als een 

aanvraag uiteindelijk groen licht heeft gekregen, werkt de 

militair adviseur de details van inzet uit met de leider van het 

opsporingsonderzoek. 

Spoedprocedures

Volgens Roobol kunnen de aanvraagprocedures van Defensie 

en OM eenvoudiger en ook de ICMS-afspraken kunnen 

opnieuw tegen het licht worden gehouden. “Dat levert tijd-

winst en eenvoudiger gebruik op. Dat komt de opsporing ten 

goede, zeker nu we zoveel aanvragen krijgen. We hebben 

daarvoor het OM al benaderd.” Voor spoedsituaties, zoals de 

vermissing of ontvoering van een kind of een gewapende 

overval, ontwikkelt Roobol momenteel spoedprocedures. 

“Waarbij desnoods de procedure overruled kan worden en 

rechtstreeks de defensiestaf kan worden benaderd, juist om de 

besluitvorming versneld te kunnen laten plaatsvinden. Dan 

zorgen we dat het middel er komt en betrekken er onmiddel-

lijk een militair adviseur bij, want hij zal ter plaatse de feitelij-

ke afstemming moeten regelen.” 

Overigens levert ook de normale procedure niet altijd een ‘ja’ 

op. Kerkhoffs: “We leveren op basis van beschikbaarheid. Soms 

zijn bepaalde middelen in onderhoud of in gebruik bij een 

ander krijgsmachtonderdeel. Maar onze intentie is: bij een ver-

zoek leveren we, tenzij. Daarbij helpt het aanzienlijk om bij de 

aanvraag van meet af aan de militair adviseur te betrekken.” 

Intensivering

Het beschikbaar stellen van de middelen van Defensie vormt 

geen financieel issue. Sinds drie jaar ontvangt Defensie een 

budget onder de noemer ‘Financiering nationale inzet krijgs-

macht’. Roobol: “Daar betaalt Defensie de nationale inzetten 

uit, tot het geld op is. Overschrijding betaalt Defensie in eer-

ste instantie zelf.” Voorheen betaalde de aanvrager. De nieuwe 

financiële voorziening neemt voor een veiligheidsregio de 

drempel weg om militaire steun te vragen. Binnenkort wordt 

de voorziening geëvalueerd met het ministerie van Veiligheid 

en Justitie. “Mogelijk vinden dan wijzigingen plaats die trend 

houden met de toenemende vraag naar defensiesteun en de 

intensivering van de samenwerking.” Roobol ziet ook kansen 

richting de nationale politie. “Straks heeft Nederland naast 

een nationale defensieorganisatie ook een nationale politie. 

Dat biedt kansen om op operationeel niveau nog efficiënter 

en intensiever te gaan samenwerken. Wij hebben mensen, 

middelen en expertise en willen graag helpen.” n 

Marielle.den.breejen@politieacademie.nl

Voor meer informatie: 

‘Spoorzoekers van Defensie lopen voorop’, Blauw 

21, 2011, pagina 22-24
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Een zoekteam van Defensie in actie bij een inval in een woonwagenkamp in de Utrechtse wijk 

Lunetten in september 2012.
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