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Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Jus
titie op 29 november 2012 heeft het lid Van Hijum mij gevraagd de Kamer te in-
formeren over de mogelijkheden voor de Koninklijke Marechaussee (KMar) om
het mobiel toezicht veiligheid (MTV) zo effectief mogelijk uit te voeren. Daamaast
heeft het lid Van Hijum mij gevraagd aan te geven hoe andere landen binnen de
Europese regelgeving hun toezicht in de binnengrenszone uitvoeren. Voorts heeft
de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie op 28 februari jl. mij verzocht u
naar aanleiding van het NOS-bericht "Strenge controle illegalen werkt" te informe-
ren over mogelijke ruimere regels voor grenscontroles. Met deze brief doe ik, me-
de namens de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Defensie, mijn
toezeggingen aan uw Kamer gestand.

Buitengrens
De KMar is verantwoordelijk voor de bewaking van de buitengrenzen van het
Schengengebied. Het toezicht van de buitengrenzen vindt plaats op basis van de
Schengengrenscode1. Hierin zijn gedetailleerde voorschriften neergelegd waaraan
moet worden voldaan bij het grenstoezicht op personen die de buitengrenzen van
de lidstaten van de EU overschrijden. Deze verordening laat geen ruimte voor
mogelijke verruiming van de regels voor grenscontroles.

Mobiel Toezicht Veiligheid van de Koninklijke Marechaussee
In de grenszone met Belgie en Duitsland voert de KMar operationeel binnenlands
vreemdelingentoezicht uit, gericht op reizigers vanuit een ander Schengenland,
het zogenaamde MTV. Het MTV betreft politiecontroles, geen grenscontroles, die
als doel hebben illegaal verblijf, mensensmokkel en documentfraude in een zo
vroeg mogelijk stadium tegen te gaan. In dit verband kan de KMar ook assistentie
verlenen aan de politie bij de bestrijding van grensoverschrijdende
(migratie)criminaliteit.

1. Verordening nr. 562/2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de
overschrijding van de grenzen door personen.
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