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Samenwerking belangenverenigingen en  
vakbonden Gendarmeriekorpsen in Europa 
 
MADRID – Op 13 juli 2017 heeft een eerste ontmoeting plaatsgevonden tussen 
belangenverenigingen en vakbonden van Gendarmeriekorpsen uit drie Europese landen. 
Op uitnodiging van de Spaanse Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) waren er 
vertegenwoordigers van de Portugese Associação dos Profissionais da Guarda (APG) en 
van de Nederlandse Marechausseevereniging (MARVER) aanwezig bij de bijeenkomst in 
Madrid. 
 
Op Europees politiek niveau wordt steeds meer de verbinding gezocht op het gebied van 
Defensie. Dit houdt in dat steeds meer Europese militairen samenwerken. Zo ook de 
agenten van de diverse Gendarmeriekorpsen die Europa rijk is. Om de belangen van deze 
militaire politie mensen te behartigen, is het noodzakelijk dat de belangenverenigingen van 
deze gendarmes nadrukkelijk de samenwerking zoeken. Niet in de laatste plaats om de 
gendarmes in de zuidelijke landen het recht te geven om zich te verenigen en op te komen 
voor de belangen van hun collega’s, zonder dat zij het gevaar lopen opgepakt en vervolgd te 
worden. Dat risico lopen zij nu wel en dat is binnen de Europese Unie onbegrijpelijk en 
onacceptabel! Zeker binnen een EU dat staat voor het beschermen van fundamentele 
mensenrechten.  
 
Tijdens de bijeenkomst werd snel duidelijk dat de gendarmes uit de drie landen dezelfde 
taal spreken en elkaar zeer goed begrijpen. Er is sprake van grote bereidheid om gendarmes 
uit meerdere landen te betrekken en activiteiten te ontplooien om de belangen van de 
gendarmes te behartigen in Europa. De belangenbehartigers zullen daarvoor 
samenwerkingsverbanden zoeken binnen organisaties als EUROMIL en EuroCOP. 
Gendarmes bieden immers het beste van deze twee werelden. 

Europa heeft nog andere gendarmeriekorpsen, o.a. in Frankrijk (Gendarmerie Nationale), 
Italië (Carabinieri), Polen (Zandarmeria Wojskowa) en Roemenië (Gendarmerie Romania). 
Bij deze landen bestaat nog niet altijd een volwaardige associatie of vakbond voor 
gendarmes. Ook vertegenwoordigers van de gendarmeriekorpsen van deze landen zal 
daarom gevraagd worden aan te sluiten bij het Europese vakbonds- en belangennetwerk 
van gendarmes dat door dit unieke initiatief is ontstaan. 
 
De volgende bijeenkomst staat gepland op 25 januari 2018 in Nederland. 

 

Dit is een gezamenlijk persbericht van de Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), de 

Associação dos Profissionais da Guarda (APG) en de Marechausseevereniging (MARVER). 


