Bezoek BundesPolizeiInspektion Bad Bentheim 20 april
Op uitnodiging van Reservistenkameradschaft Meppen zijn we te gast bij de BundesPolizei in Bad
Bentheim. Na de ontvangst krijgen we een introductie over de verschillende afdelingen van deze
eenheid. Waarbij het zwaartepunt ligt bij : Grenzschutz, Bahnpolizei,en Kriminalprävention

Het samenwerkingsverband tussen de Bundespolizei afd. Grenzschutz en de Koninklijke
Marechaussee in het Grensoverschrijdende Politieteam, heeft als doel het uitwisselen van informatie
ter bestrijding van illegale grensoverschrijding en het illegale verblijf van personen in Nederland en
Duitsland. In het centrum wisselen 20 collega's van de Koninklijke Marechaussee en de
Bundespolizei 24 uur per dag informatie uit ter ondersteuning van onder andere het Mobiel Toezicht
Vreemdelingen en de Grensbewaking. Deze eenheid is gelegen op de grens met Nederland en heeft
als eerste eenheid een voorbeeldfunctie met 1 op 1 samenwerking met de Kmar. Dit komt tot uiting
door gezamenlijk patrouilles te rijden dus 1 Duitser en 1 Nederlander in 1 auto. Men maakt gebruik
van diverse civiele en herkenbare voertuigen met zowel Nederlandse als Duitse kentekens.
Zowel de KMar als de Bundespolizei gebruiken weliswaar hun eigen computersystemen, maar
doordat men bij elkaar in één ruimte zit, heeft men snel inzicht in elkaars informatie. "De
hoofddoelstelling van de gemeenschappelijke patrouilles is bestrijding van migratie-criminaliteit.
Op dit moment zien we veel mensensmokkel in de richting van Scandinavië. Irakezen, Afghanen,
Chinezen en Vietnamezen die voor enorme bedragen naar een ander land worden gebracht,"
Ook de drugssmokkel,wapenhandel en witwassen krijgt volle aandacht. Verrassend is te zien met
welk een snelheid nummerbord herkenning, gezichts herkenning in beeld komt in de patrouille auto.
Er werd uitvoerig de nieuwste onherkenbare voertuigen gedemonstreerd, mooie snelle auto's ,300pk
top van 300km/h allemaal met automaat, (hier geen foto van).Mochten helaas niet even testen.
Na afloop van deze zeer interessante excursie zijn we nog naar Meppen naar de Wasserturm (het
Rkheim) geweest om te grillen. Weer een mooie dag samen met onze Duitse vrienden de Duitse
Reservisten
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