
Interesse in een detachering in het buitenland? 
In de Grondwet is opgenomen dat Nederland de internationale rechtsorde bevordert. Om hieraan 
gevolg te geven is Nederland o.a. internationaal actief op het gebied van vrede, veiligheid en het 
opbouwen van de rechtsstaat. Eén van de manieren waarop dat gebeurt, is door het sturen van 
Nederlandse experts. In algemene zin kunnen zij worden gezien als “Rule of Law”-experts. Ze worden 
ingezet in buurlanden van de EU, in ontwikkelingslanden en in internationale vredesmissies. In hun 
dagelijks werk adviseren zij buitenlandse partners over het versterken van de rechtsstaat en de 
justitieketen.  
 
Hoe komt men in aanmerking voor een detachering?  
Alleen kandidaten die zijn opgenomen in het bestand Civiele Missie Uitzendingen (CM-pool) van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken komen in aanmerking voor een detachering.  
 
Procedure 
Uzelf of de contactpersoon binnen de eigen organisatie stuurt uw curriculum vitae naar het team 
Civiele Missie Uitzendingen. Als men aan de minimumeisen voldoet (de Nederlandse nationaliteit, een 
diploma op academisch niveau, een autorijbewijs, goede beheersing van de Engelse taal), wordt u 
uitgenodigd voor de selectieprocedure. De selectieprocedure bestaat uit een gesprek, een assessment 
en (bij uitzending) een medische keuring. Indien de selectieprocedure met positief resultaat is 
doorlopen, wordt uw Curriculum Vitae opgenomen in het bestand Civiele Missie Uitzendingen.  
 
Contactpersonen in uw organisatie 
De organisatie waarin men werkzaam is, moet op het niveau van leidinggevende/directeur 
toestemming geven voor uitzending. Het betreft immers een detachering met een formeel 
detacheringscontract. Daarnaast dienen in deze fase ook contactpersonen op centraal/landelijk niveau 
te worden geconsulteerd. Dit zijn: 
 
DJI   : Hoofdkantoor DJI, afdeling Internationaal, dhr. Paul Geurts p.geurts@dji.nl 
Rechtspraak  : Raad voor de Rechtspraak, mw. Merel Berling merel.berling@rechtspraak.nl 
Overig VenJ  : Ministerie van VenJ, DEIA, dhr. Ruud Lek, r.h.lek@minvenj.nl 
 
Voor algemene vragen over deze uitzendingen kunt u contact opnemen met mw. N. Soerel 
(civielemissies@minbuza.nl). 
 
Maar dan is uitzending nog geen feit: Kandidaten die zijn opgenomen in de CM-pool worden 
geattendeerd op functies die vrij komen in de verschillende vredesmissies van de Europese Unie 
middels de zogenaamde “calls for contributions”. Vervolgens moet de belangstelling voor een 
specifieke functie kenbaar gemaakt worden bij het team Civiele Missie Uitzendingen door het invullen 
van het“application form”.1Dit ”application form” is gevoegd bij elke “call for contribution”. Het 
ministerie van Buitenlandse Zaken bepaalt welke kandidaten worden voorgedragen voor de 
beschikbare functies. In Brussel wordt uiteindelijk het besluit genomen wie wordt aangenomen voor 
de functie en wie wordt afgewezen. 
 
In het geval van een detachering naar een ontwikkelingsland kan het voorkomen dat er geen 
voordracht bij een organisatie plaatsvindt, omdat de functie onder verantwoordelijkheid van de 
beleidsdirectie bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken valt.2 Als dit aan de orde is zal de 
beleidsdirectie een gesprek hebben met de kandidaat waarna bepaald wordt of de kandidaat wordt 
aangenomen voor de functie of niet. Indien de kandidaat wordt aangenomen volgt de voorbereiding 
op uitzending. 
 
Internationale vredesmissies 
Nederlandse justitie-experts maken onderdeel uit van de volgende missies: 
 
EULEX Rule of Law missie in Kosovo 
                                               
1Medewerkers uit de Rechtspraak dienen voordat zij dit application form insturen, eerst toestemming te krijgen van 
de president van hun gerecht en van de Raad voor de rechtspraak. 
2Ook hier geldt weer dat medewerkers uit de Rechtspraak eerst toestemming dienen te krijgen van de president 
van hun gerecht en van de Raad voor de rechtspraak voordat zij zich aanmelden. 
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Nederland draagt momenteel 45 civiel functionarissen bij aan deze missie waaronder ook politie en 
marechaussee. Twee Nederlandse rechters en twee medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen 
zijn gedetacheerd naar deze missie. De missie wordt het komende jaar gereorganiseerd waarbij, nog 
meer dan in het verleden, de prioriteit van de missie komt te liggen bij de justitieonderdelen van de 
missie.  
 
EUPOL COPPS/ EUBAM Rafah in de Palestijnse Gebieden 
Nederland steunt de EU-bijdrage aan de opbouw en professionalisering van de Palestijnse veiligheids- 
en justitiesector met een maximale bijdrage van 5 civiele experts aan EUPOL COPPS. Nu werken 4 
civiele experts bij EUPOL COPPS. 
Nederland houdt eveneens 3 Koninklijke marechaussee op stand-by-basis beschikbaar voor EUBAM 
Rafah, de EU grensmissie, die sinds de machtsovername van Hamas in 2007 niet operationeel is. De 
EU streeft ernaar beide missies in 2012 te integreren en voert hierover nu overleg met de betrokken 
partijen.  
 
EUPOL missie in Afghanistan 
De Europese politiemissie in Afghanistan (EUPOL) richt zich op de versterking van het midden en 
hoger politiekader en de “Rule of Law” sector in Afghanistan. Versterking van EUPOL is een belangrijke 
pilaar van de Nederlandse geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan. Nederland is een van de 
grootste contribuanten van EUPOL. Momenteel werken 50 Nederlandse civiele politiefunctionarissen en 
8 civiele experts in de hoofdstad Kabul of in het “City PoliceandJusticeProgramme” in Kunduz. Er is 
binnen de missie grote behoefte aan experts met een juridische achtergrond.  
 
EUJUSTLEX in Irak 
De Nederlandse bijdrage aan EUJUST LEX bedraagt nu 2 civiele experts. Een medewerker vanuit 
Dienst Justitiële Inrichtingen is gedetacheerd op het hoofdkantoor in Bagdad. De andere expert werkt 
in Erbil. In het voorjaar is de missie in zijn geheel overgeheveld naar Irak. Sindsdien heeft de missie 
haar activiteiten en contacten met de Irakezen versterkt. Naast de lange termijn uitzendingen draagt 
Nederland verschillende “visiting experts” bij, van wie ook een aantal uit het gevangeniswezen. Op 
deze manier kan de specifieke expertise op een snelle en flexibele wijze worden ingezet ten behoeve 
van de EU-missie.  
 
Rule of Law in ontwikkelingsprogramma’s 
Een van de speerpunten van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van dit kabinet is Veiligheid & 
Rechtsorde. Nederland heeft in 10 van zijn 15 OS-partnerlanden programma’s die onder deze 
beleidsprioriteit vallen: Afghanistan, Burundi, Ethiopië, Indonesië, Jemen, Kenia, Oeganda, Palestijnse 
Gebieden, Rwanda en Zuid-Soedan. In deze landen werkt Nederland aan stabiliteit en de ontwikkeling 
van de rechtsstaat, met het doel de rechtsstaat te bevorderen en de toegang tot de rechtspraak te 
vergroten. In dit soort landen gaat het met name om de opbouw van een goed functionerende keten 
“police-prosecution-prison”. In meer ontwikkelde landen wil Nederland de onafhankelijkheid van de 
rechtspraak bevorderen, de wetgeving helpen verbeteren en werken aan capaciteitsopbouw van 
bijvoorbeeld het ministerie van Justitie,rechtbanken en advocaten. Door bilaterale en Europese 
programma’s te initiëren en/of daar aan deel te nemen, soms in samenwerking met civiele missies, 
kan Nederland “Rule of Law”-expertise inzetten. Dit gebeurt in een aantal gevallen via de CM-pool van 
het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij de inzet van civiele expertise hebben de OS-partnerlanden 
voorrang boven landen die niet op deze lijst staan, al komt het voor dat “Rule of Law”-expertise ook in 
niet-partnerlanden wordt ingezet, zoals in Kosovo. 
 


