Reservist bij de Koninklijke Marechaussee

De leukste baan!
naast je werk of studie

Operationeel Centrum

Mobiel toezicht veiligheid

Grensbewaking Schiphol

Beveiliging Koninklijk Huis

Als het erop aankomt
Verlaat jij binnenkort de Koninklijke Marechaussee (KMar) of heb je dat enige tijd geleden gedaan?
Dan is een baan als reservist bij de Marechaussee, naast je huidige of toekomstige baan of studie,
wellicht iets voor jou!
Een functie met inzet in de grensbewaking of mobiel toezicht veiligheid, zonder je huidige baan
op te geven? Het kan! Circa 200 reservisten combineren hun dagelijkse werk of studie met een
parttime baan als reservist binnen de KMar. Onze ambitie is hoog en we willen de komende jaren
groeien naar ruim 400 reservisten.
Met de term ‘reservist’ wordt niet alleen de traditionele militaire reservist bedoeld. Voor de
Koninklijke Marechaussee is een reservist, afhankelijk van de werkzaamheden, een medewerker
met een AMAR aanstelling (Algemeen Militair Ambtenaren Reglement) of een medewerker met
een BARD aanstelling (Burger Ambtenaren Reglement Defensie) die incidenteel of projectmatig,
tijdelijk wordt ingezet ten behoeve van de KMar (Defensie). Als reservist met een BARD aanstelling
ben je geen militair ambtenaar, maar ben je burger ambtenaar bij Defensie. Een BARD aanstelling
is een tijdelijke aanstelling en is niet onbeperkt qua tijdsduur.

Mobiel toezicht veiligheid
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Organisatie van reservisten bij
de Koninklijke Marechaussee
Alle reservisten van de Koninklijke Marechaussee
zijn administratief ondergebracht bij het Bureau
Reservisten KMar (BRES KMar). Medewerkers
BRES KMar dragen dagelijks de (administratieve)
zorg voor de circa 200 reservisten. Het bureau
is ondergebracht bij het Landelijk Tactisch
Commando KMar (LTC).
Grenscontrole Hoek van Holland
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Vrijwillig, maar niet vrijblijvend
Reservisten zijn belangrijk voor de Koninklijke Marechaussee. Zij zijn een kwalitatieve aanvulling op het
personeelsbestand. Door een flexibel personeelsbestand na te streven is de Marechaussee beter in staat
haar taken uit te voeren, bijvoorbeeld in weekends, vakantieperiodes en tijdens piekbelastingen. Als
reservist wordt juist dan van je verwacht dat je beschikbaar bent voor daadwerkelijke inzet, trainingen en
eventuele opleidingen. Dit gebeurt in overleg en wordt zo mogelijk ruim van te voren bekend gesteld door
een zogenoemde uitvraag. Als reservist dien je rekening te houden met een minimale inzet van tenminste
25 dagen per jaar. Voor de duidelijkheid: reservisten zijn alleen in werkelijke dienst op die momenten dat
daaraan behoefte is en zij daartoe zijn opgeroepen.
Kiezen voor een functie als reservist bij de Koninklijke Marechaussee betekent dat je verbonden blijft of onderdeel gaat
uitmaken van een dynamische organisatie met specifieke
taken en je een deel van je vrije tijd invult. Een baan als
reservist is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Er wordt op je
gerekend als het erop aankomt en de KMar je nodig heeft.
Naast de minimale inzet van 25 dagen per jaar verwachten
we van de reservist een vroegtijdige opgave van beschikbaarheid voor inzet als deze planmatig wordt uitgevraagd.

Om reservist te kunnen worden onderga je een psychologisch onderzoek, een medische keuring en een veiligheidsonderzoek. Ben je op dit moment nog werkzaam als militair
bij de Koninklijke Marechaussee of een ander krijgsmachtdeel, dan gelden aangepaste eisen voor aanstelling als
reservist.

Inzet tijdens de Marinedagen
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Landelijke Ondersteunings Groep (LOG)
De reservisten in de LOG worden vooral ingezet binnen de dagelijkse taakuitvoering van de
Koninklijke Marechaussee. Deze reservisten zijn ingedeeld in regionale teams die, als een
flexibele schil van een eenheid, decentraal kunnen inspelen op piekmomenten in de operatiën
of ondersteuning leveren in weekends en vakantieperiodes. De werkzaamheden bestaan onder
andere uit mobiel toezicht veiligheid, grensbewaking (waaronder Schiphol en Eindhoven Airport)
en militaire politiezorg.
De reservisten van de LOG zijn algemeen opsporingsambtenaar en getraind in integrale beroepsvaardigheden (IBT).
Van deze reservisten wordt verwacht dat zij tenminste 25
dagen per jaar beschikbaar zijn voor daadwerkelijke inzet,
inbegrepen 5 dagen IBT en 2 opleidingsdagen. Om in
aanmerking te komen voor reservist LOG heb je bij
voorkeur niet langer dan 3 jaar geleden de Koninklijke
Marechaussee als algemeen opsporingsambtenaar
verlaten.

Bij vrijwel elke reservistenfunctie horen trainingen (integrale
beroepsvaardigheden training)

Team Bewaken en Beveiligen (TBB)
De reservisten in dit team worden ingezet bij het beveiligen van de gebouwen en objecten van het
Koninklijk Huis in de regio Den Haag en Apeldoorn. Voor dit team zoeken we vooral voormalige
marechaussee-beveiligers.
De reservisten in dit team zijn allemaal
getraind in integrale beroepsvaardigheden
(IBT). Van deze reservisten wordt verwacht dat
zij tenminste 25 dagen per jaar beschikbaar
zijn voor daadwerkelijke inzet, inbegrepen 5
dagen IBT en 2 opleidingsdagen. Om in
aanmerking te komen voor reservist TBB heb
je bij voorkeur niet langer dan 3 jaar geleden
de Koninklijke Marechaussee als marechaussee-beveiliger verlaten.
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Team Grensbewaking (TGB)
De reservisten in dit team worden ingezet bij de brigade Grensbewaking en zijn werkzaam op de
luchthaven Schiphol. De brigade Grensbewaking is belast met het toezicht op het naleven en het
uitvoeren van de wettelijke voorschriften, met betrekking tot de grensbewaking. Door middel van
grensbewaking wordt gecontroleerd of personen voldoen aan de voorwaarden voor toegang, of het
Schengengebied mogen verlaten. Controle in het kader van grensbewaking vindt plaats voor het
hele Schengengebied.
Door het sterke internationale karakter van de grensbewakingstaak, draagt de brigade in belangrijke mate bij aan het
signaleren en bestrijden van illegale migratie, documenten en identiteitsfraude (valse of vervalste paspoorten), mensensmokkel, terrorisme en invoer van verdovende middelen en levert daardoor een cruciale bijdrage aan de veiligheid en de
bescherming van Nederland.
Voor dit team zoeken we vooral enthousiaste medewerkers die als reservist ingezet kunnen worden tijdens weekenden,
vakantieperiodes en piekmomenten. We verwachten dat je tenminste 25 dagen per jaar beschikbaar bent voor daadwerkelijke inzet.
Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je minimaal over MBO (4) werk- en denkniveau beschikken en
tenminste 25 jaar oud zijn. Dit geldt niet voor ex-marechaussees met GB ervaring Schiphol. Heb je HBO of vergelijkbaar
werk- en denkniveau dan is je leeftijd tenminste 21 jaar. Je hebt een goede fysieke en mentale gesteldheid en je gedrag is
onbesproken. Een MIVD onderzoek ter verkrijging van een ‘verklaring geen bezwaar’ maakt deel uit van het aanstellingsproces. Verder beheers je de Nederlandse en Engelse taal goed, ben je representatief en proactief en ben je je goed bewust
dat je gaat werken in een publieke functie.
Het is niet vereist maar wel gewenst om (bijzonder) opsporingsambtenaar (B)OA) te zijn of ervaring te hebben binnen
Defensie. Je werkt op een dynamische werkplek in teamverband en hebt veel contact met passagiers van over de hele
wereld. We bieden je een aantal opleidingen aan en na een inwerkperiode maak je hierbij zelfstandig de beslissing of
iemand voldoet aan de voorwaarden voor grensoverschrijding.
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Team Cyber (TC)
De reservisten in dit team worden ingezet binnen de Koninklijke Marechaussee, specifiek in het
domein van cyber en analyse.
Om in aanmerking te komen
voor reservist bij het TC heb je
aantoonbare kennis en
ervaring op het gebied van
cyber. Je hoeft hiervoor geen
achtergrond bij Defensie te
hebben. De beoordeling
hiervan ligt bij de commandant van het team TC.
Van deze reservisten wordt
verwacht dat zij tenminste 20
dagen per jaar beschikbaar en
inzetbaar zijn voor de werkzaamheden binnen TC.

Team Analyse en Onderzoek (TAO)
De reservisten van het Team Analyse en Onderzoek
worden ingezet binnen de afdeling Analyse en
Onderzoek (A&O) van de intelligence-organisatie van
de Koninklijke Marechaussee.
Als reservist kun je diverse analyse opdrachten krijgen, afhankelijk
van jouw kennis, ervaring en beschikbaarheid. Dit kunnen individuele opdrachten zijn, maar ook opdrachten waarbij je onderdeel
uitmaakt van een analyse team (al dan niet samen met fulltime
analisten). Analyse opdrachten zijn bijvoorbeeld gericht op het
duiden van de omgeving van de Marechaussee ter ondersteuning
van de strategische besluitvorming, het signaleren van nieuwe
trends en ontwikkelingen voor de inzet van mensen en middelen,
het onderkennen van patronen op basis van grote databestanden of
analyses op entiteitsniveau ten behoeve van operationele werkzaamheden (zowel voor handhaving als opsporing). De inzet kan
variëren van enkele uren per week tot een aaneengesloten periode
van een aantal weken of zelfs maanden.
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Team Operatiecentrum KMar (TO)
De reservisten in dit team worden ingezet binnen het klant contactcentrum (KCC) van het Landelijk
Tactisch Commando. Binnen het klant contactcentrum komen alle landelijke meldingen binnen
van de marechaussee collega’s die op straat in de dagelijkse uitvoering van taken werkzaam zijn. De
reservisten van het klant contactcentrum zetten de meldingen door of handelen deze verder af.
De reservisten van de TO zijn bij voorkeur
algemeen opsporingsambtenaar. Van
deze reservisten wordt verwacht dat zij
tenminste 25 dagen per jaar beschikbaar
en inzetbaar zijn voor de werkzaamheden
binnen het KCC. Om in aanmerking te
komen voor reservist in dit team heb je
bij voorkeur niet langer dan 3 jaar
geleden de Koninklijke Marechaussee als
burger of als militair verlaten.

Om in aanmerking te komen voor een functie als reservist bij het
Team Analyse en Onderzoek dien je te beschikken over een afgeronde WO-opleiding. Daarnaast is ervaring met analyse en onderzoek een vereiste. Gelet op het takenpakket van de Koninklijke
Marechaussee is affiniteit met het veiligheidsdomein waaronder
(terreur)dreigingen, vreemdelingenstromen en criminaliteit
gewenst. Naast het feit dat je goed zelfstandig moet kunnen werken
zijn ontwikkelde competenties op het gebied van analyse, communicatie en samenwerking van belang.
Je hoeft geen opsporingsambtenaar te zijn of ervaring te hebben
binnen Defensie.
Naast een passend salaris, heb je als reservist de mogelijkheid om te
werken binnen een dynamische organisatie. Je krijgt te maken met
uitdagende en afwisselende analyse opdrachten en maakt volwaardig deel uit van een professioneel analyse team dat bestaat uit
ervaren militairen en wetenschappelijk geschoolde burgermedewerkers.
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Bereden Brigade KMar (BBKMar)
Deze eenheid bestaat uit beroeps marechaussees en reservisten. Binnen BBKMar werken de
reservisten onder andere als ruiter, instructeur, hoefsmid, fysiotherapeut en dierenarts. BBKMar
verricht operationele en ceremoniële taken. Reservisten binnen deze eenheid worden ingezet bij
het uitvoeren van ceremoniële taken zoals Prinsjesdag en bij het aanbieden van geloofsbrieven.
Om in aanmerking te komen voor reservist binnen
BBKMar gelden aparte aanstellingsvoorwaarden en
beschikbaarheidscriteria. De beoordeling hiervan ligt bij
de commandant BBKMar.

Trompetterkorps Koninklijke Marechaussee TKKMar
Deze eenheid bestaat uit beroeps marechaussees en reservisten. Binnen het TKKMar werkt de
reservist als muzikant. Het TKKMar treedt zowel nationaal als internationaal op, zoals bij
Prinsjesdag, staatsbezoeken en bij beëdigingen.
Om in aanmerking te komen voor
reservist binnen TKKMar gelden
specifieke aanstellingsvoorwaarden en beschikbaarheidscriteria.
De beoordeling hiervan ligt bij de
commandant TKKMar.

10 RESERVIST BIJ DE KMAR

Liaison officieren (LSO)
Reservisten in dit team hebben specifieke deskundigheid. Deze reservisten worden vooral ingezet op
basis van behoefte bij (specifieke) projecten binnen de Koninklijke Marechaussee, die specialisme,
expertise, kennis en kwaliteiten vragen die deze reservisten vanuit hun civiele omgeving kunnen
bieden en die niet, of in onvoldoende mate aanwezig is binnen de Koninklijke Marechaussee.
Van deze reservisten wordt verwacht dat zij op basis van behoefte beschikbaar en inzetbaar zijn voor projectmatige
werkzaamheden met een specifiek karakter. Naast deze inzet kan de reservist specifieke deskundigheid ook worden
ingezet voor andere (operationele of ondersteunende) werkzaamheden. Je dient getraind te zijn in militaire basisvaardigheden en afhankelijk van operationele werkzaamheden dien je getraind
te zijn in integrale beroepsvaardigheden (IBT).
Bij aanmelding als reservist specifieke deskundigheid (LSO) wordt
vooral gekeken naar je specifieke
specialisme, expertise, kennis en
kwaliteiten die je meebrengt en de
behoefte van de Koninklijke Marechaussee voor inzet.
De beoordeling hiervan ligt bij
Bureau Reservisten KMar.
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Eisen
• Voor functies als reservist (m/v) bij de teams Landelijke Ondersteuningsgroep, Bewaken en
Beveiligen is een marechaussee achtergrond gewenst. Voor functies bij de teams Cyber, Analyse
en Onderzoek, Grensbewaking Schiphol en OPSCENT is een marechaussee achtergrond niet
vereist;
• Je leeftijd ligt tussen de 18 en 55 jaar (oud-beroepsmilitairen met een uitkering op grond van de
Uitkeringswet Gewezen Militairen (UGM), kunnen nu niet als reservist worden aangesteld);
• Opleiding van VMBO kader tot en met WO;
• Om reservist te worden bezit je de Nederlandse nationaliteit;
• Je bent gezond en fit;
• Voor reservisten teams Landelijke Ondersteuningsgroep, Bewaken en Beveiligen, OPSCENT en
Grensbewaking Schiphol geldt dat je primair beschikbaar bent voor daadwerkelijke inzet tijdens
weekends, vakantieperiodes, avonduren en piekmomenten;
• In algemene zin geldt die beschikbaarheid ook voor het volgen van opleidingen. We verwachten
dat je vroegtijdig kunt aangeven wanneer je beschikbaar bent voor inzet als de KMar daar
planmatig behoefte aan heeft;
• Voor een aantal functies en werkzaamheden geldt dat je algemeen opsporingsambtenaar bent
(geweest) en dien je getraind te zijn in integrale beroepsvaardigheden (IBT);
• Voor iedere nieuwe reservist (AMAR aanstelling) bestaat de selectieprocedure uit een
psychologisch onderzoek , een medische keuring en een veiligheidsonderzoek. Ben je tijdens de
selectieprocedure nog in dienst bij de KMar dan gelden aangepaste eisen.
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Arbeidsvoorwaarden
• Reservisten worden aangesteld als militair ambtenaar bij de krijgsmacht (AMAR artikel 4);
• Naast aanstelling als reservist volgens het AMAR (Algemeen Militair Ambtenaren Reglement) kan
ook aanstelling plaatsvinden volgens het BARD (Burger Ambtenaren Reglement Defensie). Als
reservist met een BARD aanstelling ben je geen militair ambtenaar maar ben je burger ambtenaar
bij Defensie die incidenteel of projectmatig tijdelijk wordt ingezet ten behoeve van de KMar
(Defensie). Een BARD aanstelling is een tijdelijke aanstelling en is niet onbeperkt qua tijdsduur;
• Als een reservist met een AMAR aanstelling werk verricht, worden de gemaakte uren vergoed
conform het Inkomstenbesluit Militairen van Defensie. Hoeveel je precies per uur gaat
verdienen hangt af van je rang en leeftijd. Dit is gelijk aan de rang van een beroepscollega;
• De reservist met een AMAR aanstelling heeft aanspraak op vergoeding op dienstreisbasis;
• Als reservist met een AMAR aanstelling bouw je een diensttijdpensioen op voor elke dag die je in
werkelijke dienst doorbrengt. Deze pensioenaanspraken worden toegevoegd aan het eventueel
tijdens een beroepsaanstelling opgebouwde pensioen en zijn ondergebracht bij het ABP
(Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds);
• Een reservist met een AMAR aanstelling valt niet onder de Stichting Ziektekosten Verzekering
Krijgsmacht (SZVK), daarom is de reservist zelf verantwoordelijk voor een civiele ziektekosten
verzekering. Wel heeft de reservist gedurende de periode dat hij of zij in werkelijke dienst is,
aanspraak op geneeskundige verzorging door of vanwege de militair geneeskundige diensten.
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Reservisten en hun omgeving
Voordat je de keuze maakt om reservist bij de Koninklijke Marechaussee te worden, raden we
je aan (naast je thuisfront) ook je (nieuwe) werkgever of opleidingsinstituut te informeren dat
je naast je activiteiten daar ook nog reservist bent of gaat worden. Je moet immers tijd kunnen
vrijmaken voor daadwerkelijke inzet en eventuele opleiding en training. De ervaring leert dat
werkgevers graag bereid zijn mee te werken. Mocht je bij de informatie naar je (nieuwe) werkgever
of opleidingsinstituut ondersteund
willen worden, dan kun je terecht bij
BRES KMar en het ServiceCentrum
Employer Support Reservisten. Je
kunt hen bereiken door te mailen
naar employersupport@mindef.
nl. Als reservist bij de Koninklijke
Marechaussee heb je ‘De leukste baan
naast je werk of studie’.

Geïnteresseerd om Reservist bij de
Koninklijke Marechaussee te worden?
Heb je interesse om reservist bij de Koninklijke
Marechaussee te worden en voldoe je aan de
voorwaarden voor aanstelling?
Stuur dan een e-mail naar
reservisten.02@mindef.nl
of neem telefonisch contact op met
BRES KMar via 06-83 62 16 49 / 06-23 62 68 98 /
06-20 96 59 91.

Colofon
Deze brochure is een uitgave van Bureau
Reservisten KMar (BRES KMAR) van het
Landelijk Tactisch Commando
Nieuw-Milligen, 1 september 2017

Eindredactie
Communicatieadviseur Opleidings-, Trainings- en
Kenniscentrum KMar, Ellen Beernink

Vormgeving en foto’s
Crossmedia | MediaCentrum Defensie

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden
ontleend. Deze brochure kan op ieder moment zonder
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Meer informatie vindt u op
Internet: www.defensie.nl/onderwerpen/reservisten
Intranet: KMar/Alle onderwerpen van A t/m Z

