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> Retouradres Postbus 16950 2500 BZ  Den Haag 

 
 

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer  

der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA  DEN HAAG 

 

 

 

Datum 26 januari 2016 

Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'We zijn een schietschijf 

voor terroristen' 

 

 

 

 
 

Bij brief van 17 december 2015 met kenmerk 2015Z24870 van het lid Tellegen 

(VVD) zijn vragen gesteld over het bericht 'We zijn een schietschijf voor 

terroristen', marechaussee bij Tweede Kamer klaagt over klein pistool’ . De 

vragen worden, mede namens de Minister van Defensie, beantwoord zoals 

aangegeven in de bijlage bij deze brief.  

 

 

De Minister van Veiligheid en Justitie,  

 

 

 

 

G.A. van der Steur 

 

  

 

Directie Bewaking, 

Beveiliging, 

Burgerluchtvaart 

NCTV 
  

Turfmarkt 147 

2511 DP  Den Haag 

Postbus 16950 

2500 BZ  Den Haag 

www.nctv.nl 
  

  

Ons kenmerk 

717976 
  

Bij beantwoording de datum 

en ons kenmerk vermelden. 

Wilt u slechts één zaak in uw 

brief behandelen. 
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Antwoorden op de kamervragen van het lid Tellegen (VVD) over het 

bericht 'We zijn een schietschijf voor terroristen', marechaussee bij 

Tweede Kamer klaagt over klein pistool’. (ingezonden 17 december 2015, 

nr. 2015Z24870) 

 

Vraag 1: 

Heeft u kennisgenomen van dit bericht waarin de marechaussee aangeeft 

onvoldoende bewapend te zijn tegen een aanval van terroristen? 1) 

 

Antwoord 1:  

Ja.  

 

Vraag 2: 

Hoe is de bewapening van de marechaussee op dit moment georganiseerd? Hoe 

oordeelt u over deze huidige bewapening van de marechaussee die onder andere 

belast is met de beveiliging van de Tweede Kamer, maar ook met het bewaken en 

beveiligen van andere kwetsbare plekken in Nederland? 

 

Vraag 3: 

Is deze bewapening naar uw oordeel voldoende om in het geval van een 

terroristische aanslag adequaat te kunnen handelen en weerstand te kunnen 

bieden om deze aanslag te stoppen? Is de bewapening naar uw oordeel evenredig 

aan het te verwachten niveau van geweld door terroristen? 

 

Vraag 5: 

Wat is er voor nodig om de bewapening van de marechaussee te laten voldoen 

aan de wensen van de marechaussee zelf en bent u hiertoe bereid en de Tweede 

Kamer daarover te informeren? 

 

Antwoord 2, 3 en 5: 

Het beveiligingsconcept dat wordt uitgevoerd rondom de verschillende locaties 

wordt bepaald op grond van specifieke informatie over dreiging en risico. Deze 

informatie kan verschillen per situatie en locatie. De uitrusting, waaronder de 

bewapening, maakt onderdeel uit van het beveiligingsconcept. Het 

beveiligingsconcept wordt regelmatig geëvalueerd in relatie tot de dreiging en het 

risico en in relatie tot de veiligheid van mensen die ervoor zorgen dat bepaalde 

kwetsbare objecten worden bewaakt en beveiligd. Dit is ook gebeurd naar 

aanleiding van de recente aanslagen in Parijs. De uitrusting, waaronder de 

bewapening, wordt indien nodig aangescherpt in samenspraak tussen de 

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), de lokale 

gezagen en de Koninklijke Marechaussee zelf. Hiermee is gewaarborgd dat het 

beveiligingsconcept en de bewapening actueel zijn. Over de precieze uitrusting, 

inclusief de bewapening, kan ik geen mededelingen doen, omdat dit inzicht geeft 

in de werkwijze van de Koninklijke Marechaussee. De veiligheid van de objecten 

die de Koninklijke Marechaussee bewaakt en dat van het personeel is hiermee 

niet gediend. 

 

Vraag 4: 

Hoe schaalt de marechaussee op dit moment op als zich een noodsituatie 

voordoet en gebeurt dit op alle kwetsbare plekken in Nederland op dezelfde 

wijze? 
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Antwoord 4: 

Voor elk beveiligingsconcept geldt dat er onmiddellijk opgeschaald kan worden. 

De aard en omvang van de dreiging en het risico bepaalt hoe invulling wordt 

gegeven aan de opschaling. In het kader van bewaken en beveiligen kan de 

Koninklijke Marechaussee opschalen tot het hoge geweldsspectrum met daarbij 

passende uitrusting, waaronder zwaardere bewapening. Specialistische interventie 

eenheden zijn landelijk inzetbaar ten behoeve van interventie in het hoogste 

geweldsspectrum. Over de precieze wijze van opschaling kan ik geen 

mededelingen doen (zie antwoord hierboven).    

 

 

  

1) Omroep West, 14 december 2015 

 


