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1 Inleiding 

De Marechaussee is een politieorganisatie met een militaire status, die zowel in Nederland als 

wereldwijd inzetbaar is voor veiligheid. De Koninklijke Marechaussee (KMar) heeft de politietaak op 

aangewezen vliegvelden, internationale en militaire politietaken, de handhaving van de 

vreemdelingenwet en een aantal beveiligingstaken. Deze taken worden binnen het operationele 

proces ondersteund door een aantal IT systemen. Per taakveld worden deze IT systemen ingezet 

om informatie te registreren en te verwerken. 

 

Vijf van deze IT systemen die ondersteunend zijn aan de operationele processen, moeten 

vervangen en gemoderniseerd worden. De aanpak hiervoor zal geschieden in het project BV KMar.  

De redenen dat deze systemen vervangen dan wel gemoderniseerd moeten worden, is ten eerste 

dat de Minister in de nota “In het belang van Nederland” aangegeven heeft dat de KMar haar wijze 

van opereren gaat wijzigen. Er zal in de toekomst gewerkt worden volgens het concept Informatie 

Gestuurd Optreden (IGO). Daarnaast zijn deze applicaties verouderd en voldoen hierdoor niet meer 

aan de eisen en wensen voor een optimale ondersteuning van de werkprocessen van de Kmar. De 

IT hardware kan zogezegd gaan falen. Bij de vervanging van de vijf systemen zal het IGO concept 

gelijktijdig geïntegreerd worden en zal op die wijze tegemoet gekomen worden aan de wens van de 

minister.  

 

Tevens is er bij Defensie nieuw beleid geformuleerd over de kwaliteit en vorm van de 

Informatievoorzieningen. Deze komen terug in het programma HLO en in het GrIT. Voorwaarde is 

dat vervanging van de systemen door de BV KMar voorziening volgens de eisen en voorwaarden 

van het GrIT en het HLO worden uitgevoerd. Uitgangspunt is dat de ICT wordt ingericht conform de 

wensen van de business. 



2 Werking van de BV KMar in context 

De KMar wil haar werkzaamheden anders inrichten. Deze ambitie is vastgesteld in het programma 

Informatie Gestuurd Optreden (IGO). De KMar wil op deze manier beter inzicht in het werkaanbod 

en een betere informatiepositie bereiken. Om conform IGO te kunnen werken zijn nieuwe systemen 

in ontwikkeling. 

 

De BV KMar wordt pas gebruikt bij het uitvoeren van het registratieproces nav een taak of 

opdracht die een medewerker ontvangen heeft. De informatieanalyse, planning en taakverdeling is 

belegd bij het Landelijk Tactisch Commando (LTC) en wordt middels andere systemen 

ondersteund. Deze systemen moeten wel met BV KMar samenwerken om tot optimale 

procesondersteuning te kunnen komen. Voorbeelden ter illustratie: 

 

 
• Op het juiste moment zullen teamleiders en dagplanners voor een Current Ops periode1 de aan 

hun teams gekoppelde activiteiten in TOBS2 doorkoppelen aan groepen & individuen en zo 
nodig aan middelen. Daarmee ontvangen de groepen & individuen binnen een team de 
invulling van het hun reeds bekende dienstrooster voor die periode in de vorm van 
werkopdrachten. Hier ligt een koppelvlak tussen TOBS en BV KMar.  

 
• In de uitvoering van de werkopdrachten zullen de groepen/marechaussees betrokken raken bij 

incidenten/events/feiten/zaaktypen die vragen om registratie en verwerking in BV KMar en die 
vragen om proces- en performance ondersteuning door BV KMar. Daarbij zal BV KMar ook 

fungeren als intermediair tussen de marechaussees en bepaalde externe en interne 
gegevensbronnen/registers. Hier ligt een koppelvlak tussen registerbevraging en BV KMar 

 

De elementaire bouwstenen van het werk van de KMar zijn Toezicht, Handhaving en Opsporing. De 

Taakvelden van de KMar worden wel ingedeeld in GPT (Grens Politie Taak), B&B (Bewaken en 

Beveiligen), IMPT ((inter-)Nationale en Militaire Politie Taken) en TVO (Taakveld Overschrijdend). 

De elementaire bouwstenen kunnen zich manifesteren in elk Taakveld en in beginsel in elke 

Werkopdracht en incident- of zaaktype. Elke Marechaussee kan in de situatie terechtkomen dat 

hij/zij schakelt tussen de rollen van toezichthouder, handhaver en opspoorder. Rollen, taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden in context zijn van groot belang. 

 

 
Koppelvlak IGO-BV KMar 

                                                

1 Elke dag start een Current Ops periode van 4 dagen (rollende periode van 4 dagen ofwel R4D) die ook tijdig voorbereid wordt. Elk type 

actor heeft een eigen voorbereidingstaak met een eigen startmoment en een eigen doorlooptijd. 

2 TOBS: Tactisch Operationeel Bevelvoeringsysteem. Dit systeem ondersteunt de vier Plantafels van het LTC door het genereren van het 

Common Operational Picture (CIP), leveren van decision support en plannen  & roosteren op basis van Effecten, Resultaten, Activiteiten 

en Capaciteiten (mensen & middelen). 
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Vereenvoudigd voorbeeld van verwerking van activiteiten/werkopdrachten/incidenten binnen de BV KMar 

volgens twee werkingsprincipes namelijk via stappen of een enkelvoudige registratie. 
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Generieke opvraagfunctie die universeel toepasbaar is binnen de registratie van de BV KMar. 
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3 Eisen aan BV KMar 

BV KMar ondersteunt de operationele marechaussee daar waar het werk hem/haar in de uitvoering 

van de werkopdrachten brengt en daar waar activiteiten/werkopdrachten/incidenten verder 

behandeld en/of afgehandeld worden.  
• Op (de incident-) locatie c.q. en route zullen feiten, gegevens en informatie in uiteenlopende 

vormen, gestructureerd en ongestructureerd, worden verzameld, bewaard en opgevraagd 
vanuit 1e-lijnsperspectief.  

• Vervolgens zullen zaken op beter geoutilleerde plekken verder worden behandeld en zodra 
mogelijk worden afgehandeld.  

• Doorlooptijden variëren van zeer kortstondig tot maanden.  
• Ketenpartners en stakeholders (waaronder Intell) worden tijdig voorzien van 

gewenste/benodigde informatie/formulieren/data/dossiers.  

• Daarnaast is BV KMar de leverancier van de Verantwoordingsinformatie aan de naast hogere 
plantafel in de keten, de Future Ops plantafel. Ook is de BV KMar een van de bronnen van het 
datawarehouse systeem van de KMar  

 

De gebruikerseisen aan BVKMar zijn: 
1. BV KMar moet een standaard gereedschapskist leveren voor de marechaussee, die 

zorgt voor uniformiteit, effectiviteit, kwaliteit en flexibiliteit in werken en registreren 
met veel gebruiksgemak. De werkprocessen van het Landelijk Tactisch Commando (LTC)  

moeten opgenomen worden in deze gereedschapskist. Op dit moment werkt de KMar met 
gefragmenteerde systemen (silo’s), waarbij de marechaussees ieder op hun eigen wijze werken 
en moeten weten voor welk proces hij/zij welk systeem moeten gebruiken. Elk systeem kent 
zijn eigen inlogproces. Informatie wordt niet of nauwelijks tussen de verschillende systemen 
uitgewisseld wat tot dubbele invoer leidt. Er is beperkte standaardisatie of uniformiteit in 
werken en registreren.  
 

2. Aansluiting bij de politie wordt gezocht door standaardisatie van de gegevens 
uitwisseling, niet door standaardisatie van de systemen zelf. Concreet betekent dit dat 
de KMar de persoonsgegevens (verdachten, getuigen, betrokkenen, vreemdelingen) bevraagt 
bij landelijke registers EN ook registreert in de landelijke databases (vaak in beheer bij de 
Politie). Een ander belangrijk beginsel is het digitaal delen van informatie met partners in 

diverse ketens.  

 
3. Het oogmerk is een geïntegreerde informatievoorziening voor alle domeinen binnen 

de BV KMAR. Nu is er voor elk domeinmodel een apart systeem, apart gegevensmodel en 
eigen databases. Een geïntegreerde informatievoorziening ondersteunt de uitwisseling van 
gegevens in de strafrechtketen, de vreemdelingenketen en andere ketens. Tevens wordt vanuit 
deze informatievoorziening de data aangeleverd als basis voor het LTC/ IGO werkproces. 

 
4. Tenslotte moet de BV KMar flexibel aanpasbaar zijn. Op dit moment kost het uitvoeren 

van wijzigingen ten behoeve van bijvoorbeeld wijzigende wet en regelgeving veel tijd, dit komt 

ook door schaarse capaciteit waarmee deze wijzigingen doorgevoerd moeten worden. 
De BV KMar omgeving zal moeten bestaan uit business specifieke services die gebruik maken 
van generieke services zoals autorisatieservices, dataservices, BPM-/ACM-services, Rules 
engine-services etc. De realisatie- en oplossingsconcepten Modulair, Dynamisch en Evolutionair 
onderschrijven dat BV KMar op een incrementele en Agile wijze tot stand zal moeten komen. 

 



4 Aansluiting op services 

Defensie wil haar ICT landschap inrichten op basis van services. Uitgangspunt is dat de BV KMar als 

Business specifieke service landt op de toekomstige systeemlandschap van Defensie.  

 

 



5 Beleidsregels 

De eindoplossing van BV KMar zal moeten voldoen aan vigerende wetgeving en aan de 

richtinggevende referentiedocumenten en beleidsstukken die hieronder worden opgesomd. 

 

Integrale Defensie Architectuur (IDA) 

IDA is de Enterprise architectuur van Defensie met als hoofddoelstelling op gecontroleerde wijze 

veranderingen in de bedrijfsvoering van Defensie door te voeren. Dit document is kaderstellend 

voor de voor de methode die gebruikt wordt om deze beoogde verandering in de business in 

samenhang te realiseren. 

 

High level IT Ontwerp (HLO) 

Het High level IT ontwerp (bijlage 2) beschrijft welke business effecten de IT moet bewerkstelligen 

of ondersteunen, welke kaders aan de IT worden gesteld en hoe in functionele termen de 
toekomstige IT eruit moet komen te zien. Het vormt de stip aan de horizon waar de IT zich naartoe 

ontwikkelt.  

Het HLO beschrijft tevens de eisen, kaders en uitgangspunten voor samenwerking met de markt. 

Deze geven aan op welke gebieden de samenwerking wordt aangegaan (scope), in welke vorm 

wordt samengewerkt (verantwoordelijkheidsverdeling) en aan welke eisen deze samenwerking 

moet voldoen. Dit vormt de stip aan de horizon waar de samenwerking met de markt zich naartoe 

beweegt. 

 

Grensverleggende IT (GrIT) 

GrIT beschrijft het nieuwe IT landschap van Defensie. Dit is gebaseerd op een Service 

Georiënteerde Architectuur (SGA) en Open Standaarden, waarbij gebruik wordt gemaakt van een 

schaalbare Cloud infrastructuur. Om Services en Toepassingen te kunnen laten landen op dit 

landschap zal moeten worden voldaan aan een aantal aansluitvoorwaarden. Deze 

aansluitvoorwaarden zijn beschreven in bijlage 1. 

 

Programma Start Architectuur IGO (PSA IGO) 

De PSA IGO geeft de kaders en het fundament dat benodigd is om structuur te bieden aan de 

verandering die gerealiseerd dient te worden door het programma IGO. Dit PSA presenteert 

handvatten voor BV KMar om, in samenhang met andere projecten binnen IGO, haar deel van deze 

verandering te realiseren. 

NB: het PSA IGO bevindt zich momenteel nog in concept fase. 

 

Project Start Architectuur BV KMar (PSA BV KMar) 

De PSA BV KMar beschrijft de Architectural Building Blocks (ABB’s) waaraan de uiteindelijke 

solution architecture moet voldoen alvorens over te gaan tot de ontwikkeling van de oplossing en 

de implementatie binnen de Defensie organisatie. Dit PSA wordt opgesteld met de handvatten die 

geboden worden door de PSA IGO.  

NB: het PSA BV KMar is hierdoor ook nog in wording. 

 



6 Verwervingsstrategie 

Bij de realisatie van de BV KMar zijn verschillende verwervingsscenario’s mogelijk. Onderstaand 

overzicht is gerangschikt in volgorde van preferentie conform HLO. 

 

De voor de hand liggende scenario’s worden hieronder schematisch weergegeven: 

6.1 Scenario: Verwerving van een of meer COTS applicaties 

In dit scenario worden uit de markt een of meerdere COTS producten betrokken ter vervulling van 

de functionele behoefte van de BV KMar. 

 

 
 

Scenario waarin met een compleet COTS product in de behoefte van de BV KMar wordt voorzien. 

Dit COTS product zal overigens flexibel ingericht moeten kunnen worden zodat dit aansluit op de 

beschreven werking en context van de BV KMar (zie paragraaf Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). 

 

 
 

Scenario waarin met meerdere COTS producten in de behoefte van de BV KMar wordt voorzien. 

Dit kunnen ook COTS producten zijn van verschillende leveranciers.  

Tezamen en in onderlinge samenwerking zullen de verschillende COTS producten de werking in 

context van de BV KMar moeten realiseren. De gebruiker ervaart niet dat hij met verschillende 

COTS producten te maken heeft. De verschillende COTS producten gebruiken ook de Generieke 

services van Defensie. 

6.2 Scenario: COTS producten en realisatie van complementaire deel via diensten uit de 

markt 
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Het complementaire deel van de behoefte van de BV KMar dat niet door een (of meer) COTS 

product(en) zal worden ingevuld dient door realisatie van business specifieke services afgedekt te 

worden. 

Randvoorwaarde is dat de functionaliteiten die middels diensten uit de markt gerealiseerd worden, 

tezamen met de COTS product/producten en in onderlinge samenwerking de werking in context 

van de BV KMar moeten realiseren. De gebruiker ervaart niet dat hij met verschillende COTS 

producten te maken heeft. De verschillende COTS producten gebruiken ook de Generieke services 

van Defensie. 

 

6.3  Scenario: realisatie van functionaliteit via diensten uit de markt 

 

 
In dit scenario wordt de behoefte van de BV KMar volledig ingevuld door diensten die vanuit de 

markt betrokken worden. 

6.4 Rol van de markt 

Resultaatsverplichting 

Er zal ondanks het feit dat er gestreefd wordt naar een Strategisch partnership benoemd moeten 

worden waar de resultaatsverplichting ligt. Conform het HLO (bijlage 2, blz 63) zijn de 

verantwoordelijkheidsgebieden binnen het LGI domein aangeduid en conform de richtlijnen zal het 

ook wenselijk zijn om dit te vatten in resultaatsverplichtingen. Dit betekent dat de marktpartij een 

resultaatsverplichting heeft op het gebied van ontwikkelen, realiseren en beheren3. Defensie (JIVC) 

heeft een resultaatsverplichting jegens de regie projectresultaat en de integratie. 

De resultaatsverplichting van de markt kan opgesplitst worden naar een structuur van 

Sprints/Releases conform de richtlijn van een nog vast te stellen Definition-of-done. 

Niet uitgesloten wordt dat er meerdere marktpartijen COTS producten en/of diensten zullen 

leveren. In deze situatie zal gezocht worden naar een hoofdaannemerschap waar tevens de 

resultaatsverplichting komt te liggen jegens producten en diensten. 

                                                

3 Met beheer door de markt wordt bedoeld adaptief en correctief beheer. Het technisch beheer waaronder hosting is voorbehouden aan 

JIVC 
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7 Governance 

7.1 Sturingslijnen 

 

 
 

1. Stuurgroep BV KMar is opdrachtgever voor het project BV KMar. 
2. JIVC is verantwoordelijk de integrale realisatie van de BV KMar. JIVC is contractpartij voor 

hoofdaannemer. 
JIVC integreert de oplossing op de infrastructuur van Defensie, dit geldt ook voor koppelingen 
met ketenpartners. JIVC voert het technisch beheer en hosting uit. 

3. De hoofdaannemer is resultaatplichtig voor de realisatie van functionaliteiten ihkv BV KMar en 
stuurt op resultaten van onderaannemers  

4. Onderaannemers worden aangestuurd door hoofdaannemer, resultaatplicht geldt voor de 
onderaannemers op werkpakket niveau. Hieronder kunnen vallen de levering van COTS 
producten, of diensten ter realisatie van business specifieke services. 
Ook het applicatiebeheer (adaptief, correctief, perfectief) valt hier onder 

5. De KMar is behoeftesteller en onderdeel van de Stuurgroep Business Executive/Senior User. 
De KMar levert experts uit verschillende businessdomeinen in de rollen van productowners en 

daar waar mogelijk deelnemen in Agile teams. 
6. De QA rol ziet toe op naleving van afspraken en conformiteiten, een gezamenlijke bijdrage van 

JIVC en KMar. 

7.2 Samenwerking met TTG BV KMar 

Het is de bedoeling dat de BV KMar via korte cycli tot stand zal komen in nauw overleg met de 

projectleiding en gebruikers, deze (kern)gebruikers zijn verenigd in de Thema Taakgroep (TTG) BV 

KMar en hebben de kennis en mandaat om te beslissen over toekomstige functionaliteiten. 

In de praktijk zal het erop neer komen dat de BV KMar volgens deze principes via een Agile 

(SCRUM) werkwijze tot stand zal komen. De TTG zal dus per deskundigheidsgebied 

(taakveld/proces/incident) een Productowner leveren. De TTG is verantwoordelijk voor interne 

afstemming. 
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Bijlage I: Afkortingen 

 

ABB Architectural Building Blocks 

BVI Basis Voorziening Intel 

B&B Bewaken en Beveiligen 

CHOPS Chief Operations 

CIP Common Intelligence Picture 

COTS Commercial Off The Shelve 

CT Camera Toezicht 

JIVC Joint IV Commando 

GrIT Groeikernen in de IT 

GPT Grens Politie Taak 

HLO High Level Ontwerp 

IDA Integrale Defensie Architectuur 

IGO Informatie Gestuurd Optreden 

LGI Laag Gerubriceerde Informatie 

IMPT Internationale Militaire Politie Taken 

KCC Klant Contact Center 

KOWA KMar Operationele Werkvloer Activiteiten 

LTC Landelijk Tactisch Commando 

OPS Operations 

OPSCENT Operations Center 

PSA Project Start Architectuur 

QA Quality Assurance 

RBAC Role Based Access Control 

RTID Real Time Intelligence Desk 

TTG Thema Taak Groep 

TVO Taakveld Overschrijdend 

TOBS Tactisch Operationeel Bevelvoeringsysteem 

 
  



Bijlage II: Casus Mensenhandel 

 
 


