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De eerste donaties mochten we al ontvangen. De
Nederlandse politiebonden doneren in gezamenlijkheid namelijk €0,25 per lid. Dat komt neer op zo’n
€14.000 Euro!
IPA Nederland heeft ook toegezegd €0,25 per lid te
doneren. Als laatste heeft ook de Duitse politiebond
DPolG Bundespolizeigewerkschaft heeft zelfs al
€20.000 Euro toegezegd! En zo is deze actie nu al
een groot succes, maar we zijn er nog niet!
Wat gebeurt er met het geld?
Het geld gaat naar de Poolse politievakbond. Zij hebben korte lijnen met Oekraïne en nemen het vervoer
van materialen vanaf Polen op zich. De Europese Politie Unie houdt samen met ons, toezicht op wat er
met het geld gebeurt. De aankopen zullen besproken
worden en dit koppelen we zoveel mogelijk terug aan
jou als donateur.
De aankopen en uitgaven zullen zijn voor:
- Tactische middelen (kogelvrije vesten, nachtkijkers etc.)
- Voedsel
- Speelgoed en kleding voor kinderen en naaste familie van politiemensen
- Onderduikadressen
- Uitvaarten
Het geld is bedoeld voor humanitaire doeleinden en alleen voor politiemensen.

Kunnen wij op jou rekenen?
Maak jouw bijdrage dan nu over naar
PL55 1050 1025 1000 0090 8154 9991
T.n.v. Zadowi Policjantow
onder vermelding van: Thin Blue Line help
Swift (BIC) is INGBPLPW
In our blue family, no one fights alone!
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Nationale & Internationale
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Ik heb het niet verscheurd, maar ik wil het met jullie hebben over Rusland en Oekraïne. Rusland is een
paar dagen geleden Oekraïne binnengevallen. Een soevereine staat met een democratisch gekozen
president en bestuur. Ik heb die president Zilensky moedig op TV gezien en ik heb president Poetin ook
gezien. Wat een verschil in woord en in non verbale expressie.
De afgelopen dagen staat de berichtgeving binnen de IPA over dit onderwerp ook niet stil. Via alle sociaal media binnen de IPA zijn de meningen gegeven. Ook die van Nederland. Wij hebben dit via de
districtsbesturen met jullie gecommuniceerd. Wij willen, dat het IEB en de Internationaal voorzitter een
stevig standpunt inneemt en dat de positie van Rusland binnen de IPA ter discussie wordt gesteld en
heroverwogen. Zeer binnenkort via teleconferenties of op het wereld congres in Barcelona, later dit jaar.
België is tot op dit moment de enige IPA sectie, die het optreden van Rusland eveneens ondubbelzinnig heeft veroordeeld. De internationaal voorzitter heeft ons bericht, dat het IEB zich beraadt op een
standpunt. We wachten dit af en we zullen jullie via de districtsbesturen en via sociaal media informeren. Ik wil in dit verband niet onvermeld laten, dat Lars Hoebers – op eigen titel – een indrukwekkend
bericht aan de internationaal voorzitter heeft geschreven. Dat bericht zet onze inspanning, zoals benoemd, kracht bij.
Dan toch nog even benoemd wat we in Kilkenny deden. Een negental voorzitters waren er bijeen in het
kader van de zogenaamde “senior Gimborn talks”. Ierland was dit jaar de organisator. Ik hou het kort.
De belangrijkste onderwerpen waren de digitale ledenpas, Gimborn, waar geen Nederlandse cursussen
meer worden gehouden en het gebrek het geven van richting aan het beleid van de IPA internationaal
door het IEB. Bij de clustervergaderingen, die zeer binnenkort gaan plaatsvinden zullen we jullie daarover via de districtsbesturen informeren.
Last but not least het vertrek van John Korsel. John heeft aangegeven, dat hij meer tijd aan andere
zaken buiten de bestuurswereld van de IPA wil gaan besteden. Dat betreuren we zeer, maar John was
niet te vermurwen. John heeft de afgelopen jaren tropendiensten verricht bij de IPA in Nederland. Jaren
die dubbel tellen. Vele besturen hebben het bijltje erbij neergelegd gedurende zijn bestuur periodes.
Steeds weer was John bereid de kar (soms in zijn eentje) te blijven trekken. De druk op John was enorm
ten tijde van ons aantreden met dit bestuur. Hij is rechtop en fier blijven staan, waarvoor wij en ik persoonlijk hem veel dank zijn verschuldigd. Maar nu gaat John andere zaken voorrang geven. Ik kan en wil
niet verhullen, dat dit ook wordt veroorzaakt door het door ons (nog niet) kunnen realiseren van “Mijn
IPA” binnen de applicatie van Sportlink. Dat is voor John een enorme teleurstelling. Laat onverlet te
vermelden, dat er een icoon ons landelijk bestuur gaat verlaten. John is onlangs geheel terecht voor zijn
werk beloond en als erelid gehuldigd. Ik weet zeker, dat die oorkonde een mooie plek kent in Zoetermeer.
John geniet van je vrije tijd, je fotografie, je modelspoorbaan en je gezin. Het is je meer dan gegund!!

Willem Schewe
Algemeen voorzitter
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Helaas wordt het wereldnieuws sinds eind februari gedomineerd door de inval van Rusland in Oekraïne. Iedere
dag worden wij geconfronteerd met schokkende beelden uit gebombardeerde steden en de ontreddering bij de
burgerbevolking. Tot op heden zijn ruim 3 miljoen burgers Oekraïne ontvlucht en wachten nog velen op een veilige
vluchtroute. Er zijn inmiddels vele initiatieven gestart om hulpgoederen in te zamelen en deze richting Oekraïne te
brengen of vluchtelingen op te vangen en onderdak te geven. Ook IPA Nederland doet hieraan mee en levert een
financiële bijdrage aan het project “Politie 4 Politie”. Meer informatie over dit project is elders in dit blad te vinden.
De situatie in Oekraïne heeft ook binnen IPA Internationaal voor de nodige onrust gezorgd, aangezien zowel Oekraïne als Rusland volwaardig lid zijn van de IPA. Vanuit verschillende secties alsmede leden op persoonlijke titel is aan
het Internationaal Bestuur de vraag gesteld om een standpunt in te nemen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het feit
dat de sectie Rusland voorlopig geschorst is en dat er op het komende Wereldcongres bepaald zal worden wat de
eventuele verdere consequenties zullen zijn.
In oktober vorig jaar vond in Denemarken het jaarlijkse Duitstalige redacteurenoverleg plaats. Aan dit overleg nemen Denemarken, Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland deel en sinds lange tijd sloot ook IPA Nederland
weer bij dit overleg aan. De bijeenkomst vond plaats in het IPA-huis in Frederiksværk, waar de deelnemers ook
verbleven. In dit Magazine is een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst te vinden.
Ook in dit Magazine een interessant artikel over de achtergrond en het ontstaan van de IPA. Gezien de terugblik
naar de periode van de Koude Oorlog, de oprichting van de IPA, het uiteenvallen van de Oostblok en het uiteindelijke
ontstaan van de Europese Unie een zeer leeswaardig item waarin ook de herkomst van het IPA-credo “Servo Per
Amikeco” aan de orde komt.
Afgelopen september vond in het IBZ Gimborn het seminar “Police Street Survival Training” plaats. Deze training
werd gegeven door leden van het IPA Defensive Tactics Group [IPA DTG]. Collega’s uit Amerika, Denemarken, Duitsland, Engeland en zelfs Kenia maakten kennis met de principes van de persoonlijke veiligheid, zelfverdediging en de
tactisch omgang met levensbedreigende situaties. Voor eventuele geïnteresseerden, ook dit jaar vind deze training
weer plaats!
In het vorige Magazine werd aandacht besteed aan de expositie “FIOD – Fraudebestrijding” in het Belasting- en
Douane-museum in Rotterdam. Er werd toen vermeld dat deze expositie zou duren tot 9 januari, maar dat is inmiddels verlengd tot 8 mei! In dit Magazine tevens een artikel waarin de geschiedenis en de werkzaamheden van
de FIOD van de afgelopen 77 jaar aan de orde komt.
Zoals gebruikelijk vindt u weer een overzicht van de seminars die gepland staan voor het tweede kwartaal in 2022.
Afhankelijk van de geldende maatregelen op dat moment zullen de seminars wel of niet plaatsvinden. Mocht u
dus interesse hebben in het volgen van een seminar, dan is het wel verstandig om vooraf te checken of deze nog
doorgaan. Voor meer informatie, kijk op de website van IBZ Gimborn.
Namens zowel het bestuur van IPA Nederland als de redactie en uitgever:
Veel leesplezier!
Servo per Amikeco!

Marcel van Beek
Eindredacteur IPA Nederland
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Willem Schewe

George Medendorp

Kees Jongh

Voorzitter

Vice-voorzitter

Secretaris / Communicatie

president@ipa-nederland.nl

vice-president@ipa-nederland.nl

secretary@ipa-nederland.nl
communication@ipa-nederland.nl

Pieter van der Wal

Sergej Veenendaal

Bert Pel

Penningmeester

Jongerencontact / Travel

Ledenwerving

treasurer@ipa-nederland.nl

travel@ipa-nederland.nl

ledenwerving@ipa-nederland.nl

Wesley Miljoen
Educatie
education@ipa-nederland.nl

Correspondentieadres Secretariaat IPA-Nederland
Wilde Wingerdlaan 259, 2803 WB Gouda
Ondersteuning voor het landelijk bestuur wordt geleverd door:
Ledensecretariaat:

Gemma Bousché

Social Media / Facebook:

ledenadministratie@ipa-nederland.nl
Webmaster:

John Korsel
webmaster@ipa-nederland.nl

Privacy officer:

Arno Jansen
privacy@ipa-nederland.nl

Lars Hoebers
multimedia@ipa-nederland.nl

Eindredactie IPA Magazine:

Marcel van Beek
editor@ipa-nederland.nl
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MEDEDELINGEN
LANDELIJK BESTUUR
AFSCHEID JOHN KORSEL ALS LB-LID
John Korsel, webmaster en 2e penningmeester van het Landelijk Bestuur, heeft aangegeven om het dagelijks bestuur van de IPA met ingang van 1 april 2022 te gaan verlaten. John heeft zich de afgelopen tien jaar
bijzonder intensief ingezet voor de IPA en niet voor niets is hij daarom tijdens de laatste ALV benoemd tot
erelid. Het dagelijks bestuur betreurt het vertrek van John maar heeft begrip voor zijn besluit.
Inmiddels is er een mogelijke kandidaat gevonden om zijn werkzaamheden als webmaster op zich te gaan
nemen. Voor de werkzaamheden op ICT gebied wordt nog naar een kandidaat gezocht en het wordt door het
DB bijzonder op prijs gesteld als jullie hiervoor kandidaten kunnen aandragen.
Er wordt naar een moment gezocht om van John op passende wijze afscheid te nemen.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR IPA-STAND TIJDENS WORLD POLICE AND FIRE
GAMES (WPFG)
Zoals inmiddels bekend is worden de World Police and Fire Games ( WPFG) gehouden in Nederland met als
start Rotterdam. Het evenement wordt gehouden van 18 t/m 31 juli 2022. Voor nadere informatie over de
spelen verwijs ik naar hun website www.wpfgrotterdam2022.com
Wij zijn als IPA betrokken bij deze spelen, niet alleen nationaal maar ook internationaal. Waarschijnlijk komen er leden van het internationaal IPA bestuur naar Nederland.
In verband hiermee zijn wij van plan om tijdens de start in Ahoy in Rotterdam een IPA stand te bemensen
op vanaf 18 juli 2022. Wij vinden het belangrijk om ons op dit internationale evenement te presenteren en
ook de kans op te pakken om via onze stand nieuwe leden te werven.
Om de stand voor vier dagen te kunnen bemensen hebben we vrijwilligers nodig. Wij doen daarom via de
districten en onze website een oproep om vrijwilligers te werven die enthousiast zijn om deze taak op te
pakken. De bezetting wordt verdeeld over de vier dagen en daarvoor wordt een schema gemaakt.
Bij deze dus een oproep aan alle IPA leden om als vrijwilliger één of meerdere dagen de IPA stand te bemensen en in contact te komen met collega’s uit de gehele wereld. Ook een unieke kans om internationale
contacten te leggen en in gesprek te gaan met collega’s!
Om de planning te kunnen organiseren verzoeken wij je aanmelding vóór 1 april a.s. te sturen naar
secretary@ipa-nederland.nl onder opgave van de dagen dat je beschikbaar bent.

10

IPA NEDERLAND
International Police Association

DIENEN DOOR VRIENDSCHAP
EEN MOOI VERSLAG OVER ACHTERGROND
EN ONTSTAAN VAN DE IPA
Internationaal betekende in de jaren 70-80 wel iets anders dan
dit vandaag het geval is. Vandaag leven we in een Europese
unie zonder binnengrenzen en met eenzelfde munteenheid in
de meeste lidstaten. Toen kenden we een Europa met minder
landen. Elke natie bewaakte autonoom haar grenzen, had
haar eigen munteenheid en ook haar eigen wetten en regels.
Reizen naar of door die landen was dan ook minder vanzelfsprekend als vandaag.
Bovendien liep er door Europa een grote
scheidingslijn tussen Oost en West, letterlijk een muur die Europa en zelfs het huidige Duitsland in twee splitste. Reizen tussen die twee Europese helften was zeer
moeilijk of vaak zelfs onmogelijk. De Berlijnse muur, in de westerse wereld de ‘Muur
der Schande’ genoemd, vormde de demarcatielijn tussen het kapitalistische westen
en het communistische oosten.
Het communistische Oostblok bestond
uit de gigantisch grote Sovjet-Unie (die
uiteen is gevallen in de Rusland Federatie en nog veertien andere republieken),
Tsjecho-Slowakije (dat vandaag gesplitst
is in twee onafhankelijke staten, Tsjechië
en Slowakije), Polen, Bulgarije, Hongarije,
Roemenië en de DDR (Duitse Democratische Republiek); dat was het oostelijk gedeelte van het huidige Duitsland). Tot dat
Oostblok werd ook Albanië gerekend. Dit
Oostblok volgde de politieke koers van de
Sovjet-Unie en de meeste landen waren
militair verenigd in het Warschaupact. Joegoslavië was een federale volksrepubliek
die eveneens een communistische koers
volgde maar geen politieke-noch militaire
unie vormde met de Sovjets. Wie naar het
Oostblok wou reizen moest voldoen aan
strenge visumregels en kwam er pas in na
even strenge grenscontroles. Joegoslavië
was iets gematigder.
Dat land was dan ook een populaire toeristische bestemming, vooral aan de kusten
van de Adriatische zee en je kon er dus ook
veel gemakkelijker naartoe reizen.

West-Europa was nog niet volledig verenigd in een Unie maar er waren al wel de
eerste inspanningen naar een unie, o.a.
door de Europese Economische Gemeenschap (de EEG) die tot 1973 uit zes landen
bestond. Die zes stichtende landen waren België, Nederland en Luxemburg (toen
ook nog vaak in één adem de Benelux genoemd), Frankrijk, Italië en West-Duitsland,
het westelijke deel van een land dat zoals
reeds gezegd in twee delen verdeeld was
door de Berlijnse muur. In 1973 werd de
EEG uitgebreid met Ierland, het Verenigd
Koninkrijk en Denemarken. In 1981 kwam
Griekenland erbij en in 1986 volgden Spanje
en Portugal.
In deze Europese Economische Gemeenschap bleven echter nog wel de grenzen
bestaan. Wie in de jaren 70 bijvoorbeeld
met de auto op reis naar Italië ging passeerde dus wel aardig wat grensposten.
Bovendien waren er nog heel wat minder
autosnelwegen dan vandaag. Aan elke
grenspost mocht je rekenen op enkele minuten oponthoud voor een douane- en/
of paspoortcontrole. Tanken, autowegen
betalen, een maaltijd of een overnachting
… het werd allemaal in plaatselijke valuta
betaald en vaak ook cash. Kredietkaarten
waren voor de gewone man nog niet weggelegd en buitenlandse cheques of vreemde valuta werden vaak niet aanvaard of
zelfs niet eens vertrouwd in het buitenland.
Italië had ook enkele bijzonderheden voor
de buitenlandse toerist. Zo kon je het best
op voorhand brandstofcheques aankopen.

Brandstof was in Italië enorm duur en bovendien kon je bij veel benzinestations niet
met cash geld betalen. Je kocht die cheques
hier aan bij een automobielclub, reisbureau
of bij de toeristische dienst. De lokale munteenheid in Italië was de lire maar door een
reeks devaluaties, politieke instabiliteit en
een sputterende economie was de lire zo
weinig waard, dat zelfs bij de goedkoopste
consumptiegoederen het prijsetiket enkele
duizenden lires aanduidde.
Om je een idee te geven: zodra je een grens
over trok, stond je in een ander land en eigenlijk ook al half in een andere wereld.
Eind jaren 80 voltrok zich een nieuwe revolutie in Europa. Op 9 november 1989 kwam
het tot een breuk in de Berlijnse muur en
met een ongezien domino-effect viel het
IJzeren gordijn. Het hele Oostblok en ook
de Sovjet-Unie implodeerde in minder dan
twee jaar tijd en interne revoluties verdreven de communistische leiders van de staten van het Warschaupact. Enkele vroegere
deelrepublieken van de Sovjet-Unie, zoals
de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen zochten al heel snel toenadering
tot West-Europa. Polen kreeg door de protestacties van het Solidarność (solidariteit)
van de vakbondsleider Lech Walęsa een democratisch verkozen bestuur. In Roemenië
werd ‘het genie van de Karpaten’ president Nicolae Ceauşescu, samen met z’n
echtgenote Elena, gevangen genomen en
geëxecuteerd en ook in Bulgarije, Honga-
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rije en Tsjecho-Slowakije werd een streep
getrokken onder het communistisch verleden. In Tsjecho-Slowakije zou dit zelfs
aanleiding geven tot een ‘fluwelen revolutie’ met als gevolg dat het land in 1992 in
twee onafhankelijke naties werd gesplitst.
Ook deze vroegere bondgenoten van de
Sovjet-Unie zochten snel toenadering tot
West-Europa.
De snelste toenadering kwam er vanuit
Oost-Duitsland, de vroegere DDR, dat al op
3 oktober 1990, minder dan een jaar na de
val van de Berlijnse muur, met West-Duitsland herenigd werd. In Joegoslavië brak in
1991 een burgeroorlog uit die uiteindelijk
zou leiden tot het uiteenvallen van de federale republiek in zeven onafhankelijke
staten. Het is bizar te moeten vaststellen
dat het meest gematigde communistische land van Europa op de meest bloedige
wijze implodeerde en dat de harde landen
van het vroegere Warschaupact eerder op
betrekkelijk vreedzame wijze afrekenden
met hun verleden. De gebeurtenissen in
Oost-Europa in de periode 1989-1992 zouden wel een belangrijke impact hebben op
de evolutie van het latere Europa. In dat
Europa was er, los van deze evoluties in
Oost-Europa, ook wel heel wat beweging
waar te nemen in de jaren 80-90. Nadat de
vroegere DDR bij Duitsland was aangesloten, werd in 1992 het verdrag van Maastricht getekend. Dit verdrag was de basis
van de oprichting van de huidige Europese
Unie. Europa zou hierdoor evolueren van
een economische unie naar een monetaire
unie met als doelstelling om in 2002 één
Europese munt, de Euro, te hebben die de
oude nationale munten zou vervangen.
In 1985 werd het verdrag van Schengen
gesloten. In een dorpje in Luxemburg,
op het drielandenpunt met Duitsland en
Frankrijk werd een akte getekend dat de
Europese landen ertoe aanzette om vanaf
1993 een interne markt te creëren waarin
er vrij verkeer ontstond van kapitaal, goederen, diensten en personen. De interne
grenzen binnen het Schengengebied zouden wegvallen, wat dus betekende dat ook
alle douaneposten alsook de paspoortcontroles aan die grenzen zouden verdwijnen.
De eenentwintigste eeuw lag in het verschiet en in dit nieuwe millennium zou niet
alleen de Euro snel ingevoerd worden maar
zou de Europese Unie ook enorm uitgebreid
worden met voormalige Oostbloklanden.
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Op de valreep van die eeuwwisseling sloten
ook Oostenrijk en enkele Scandinavische
landen bij de Unie aan. Het Europa van de
zes van de jaren 50 is vandaag een Europa
van achtentwintig staten geworden. Maar
door de ‘Brexit’, waarbij het Verenigd Koninkrijk (Groot Brittannië) de unie verliet,
nog maar zevenentwintig.

universele wereldtaal maar werkte ook aan
een project dat hij “homaranisme” doopte
en dat de volkeren en religies moest verbinden op basis van begrip en tolerantie. Esperanto, wat ‘hij die hoopt’ betekent, is een
ontworpen internationale kunsttaal die het
symbool van de hoop op Europese eenheid
symboliseert.

Er werden na twee catastrofale wereldoorlogen heel wat supranationale en internationale
samenwerkingsverbanden
gesloten. Landen en gemeenten zochten
verbroedering, maar ook beroepsgroepen,
culturele, toeristische of recreatieve organisaties smeedden internationale banden.
De International Police Association (IPA) is
daar zo’n voorbeeld van. De IPA werd opgericht in 1950 door de Brit Arthur Troop, een
brigadier bij het politiekorps van Lincolnshire. Zij is actief in 68 landen, telt wereldwijd bijna 400.000 leden en is nog steeds de
grootste politievereniging ter wereld. IPA
startte in 1950 als een nationale organisatie maar al in 1955 werden er buitenlandse
secties opgericht. België en Nederland waren bij de eerste landen buiten de U.K. die
een sectie oprichtten.

Er is slechts één plaats in Europa geweest
waar men Esperanto als officiële landstaal wou kiezen en die plaats ligt vandaag
in België. Van 1816 tot 1919, een eeuw lang,
was er een klein stukje quasi onafhankelijk
gebied dat Neutraal Moresnet heette. Het
was een neutraal gebied tussen het drielandenpunt van Vaals en de weg van Luik
naar Aken, het huidige Kelmis. Dat drielandenpunt was dus ooit een vierlandenpunt,
uniek in de wereld. Het Congres van Wenen raakte er niet uit aan welke natie dit
gebied zou worden toegewezen worden.
Zowel Pruisen, Nederland als België maakten aanspraak op dit stukje grond van amper 344 ha. Reden van het twistpunt was
de aanwezigheid in dit gebied van de rijke
zinkmijnen van Vieille Montagne/Altenberg die in dit stuk grond lagen. Bij menig
Antwerpenaar gaat nu wellicht een lampje
branden. Vieille Montagne was immers de
voorloper van Union Minière en Umicor, een
ertsverwerker in Hoboken die in de jaren 80
in opspraak kwam door de loodvergiftigingen in de wijk Moretusburg. De fabrieken
van Vieille Montagne in het Kempense Balen waren dan weer het decor voor Groenten uit Balen, het bekende en inmiddels ook
verfilmde toneelstuk van Walter Van den
Broeck. Neutraal Moresnet lag op de taal-

Vooral de Antwerpse politie was een voortrekker ervan. Oprichter Arthur Troop was
vanaf de oprichting in 1950 tot 1967 secretaris-generaal van IPA. Door de cultuur- en
taalverschillen in Europa was het Esperanto, een kunstmatige wereldtaal, aan een
revival toe na de Tweede Wereldoorlog.
Het Esperanto werd in 1887 ontwikkeld
door de Joodse arts en polyglot dr. Lejzer
Zamenhof. Hij ontwikkelde niet alleen een
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problemen in Europa en de actuele Brexit
-commoties dat er iets mis is met ons solidair denken en dat het sociaal weefsel van
onze maatschappij meer en meer uitgerafeld raakt.

grens van het Nederlands, het Frans en het
Duits en de aanwezigheid van verschillende
‘gastarbeiders’ uit die drie gebieden leidde
al gauw tot Babylonische spraakverwarringen. Vandaar dat Dr. Molly, de bedrijfsarts
van Vieille Montagne/Altenberg, een Esperantist, ijverde voor de invoering van het
Esperanto als officiële taal in Neutraal Moresnet.
Het bleef bij een droom want op het einde
van de Eerste Wereldoorlog werd Neutraal
Moresnet aan België toegewezen en maakt
het nu deel uit van de Oostkantons.
Ook de revival van het Esperanto na de
Tweede Wereldoorlog kon geen succes
genoemd worden. Arthur Troop maakte
wel gebruik van het Esperanto als wapenspreuk voor zijn International Police Asso-

ciation: Servo per Amikeco, wat Dienen door
Vriendschap wil zeggen. De IPA is de enige
niet-linguïstische organisatie ter wereld die
haar wapenspreuk in het Esperanto draagt.
De politie als pleitbezorger voor begrip en
tolerantie, lang voor het Europees Verdrag
van de Rechten van de Mens.
Door het wegvallen van fysieke landsgrenzen, de steeds verder gaande onderlinge
communicatie en samenwerking en het
steeds meer naar elkaar toegroeien van
Europa door gewijzigde sociale- en familiale contexten raken organisaties zoals IPA
wat op de achtergrond in het politielandschap.
De jongere generatie heeft er blijkbaar minder boodschap aan dan wij en onze voorgangers destijds. Toch bewijzen de huidige

Ik ben nog altijd de mening toegedaan dat,
ondanks alle religieuze en culturele kloven
in onze Europese samenleving, de fundamentele doelstellingen van IPA meer dan
ooit actueel zijn. Ik wil hierbij dan ook een
warme oproep doen tot de jongere generatie politiemensen om zich terug meer in te
schrijven in dit internationale gedachtengoed van samenhorigheid. In tegenstelling
tot wat vroeger wel eens door kwatongen
beweerd werd, dient het vignet op de voorruit van de auto van een IPA-lid niet als
vrijgeleide voor verkeersovertredingen,
maar wel als teken van saamhorigheid
en onderlinge hulp van politiemensen en
saamhorigheid in de strijd tegen maatschappij-ontwrichtende fenomenen zoals
(ook grensoverschrijdend) geweld, terreur
en criminaliteit in alle landen die tot de IPA
zijn toegetreden.
Saamhorigheid is belangrijk bij organisaties waar veel in groepsverband of volgens
hiërarchische structuren wordt gewerkt.
Reeds vanaf de eerste werkdag werd hier
aandacht aan geschonken. Daar werd meteen ook kennis gegeven van het bestaan
van het internationaal forum dat voor de
politie bestond, de International Police Association, kortweg IPA genoemd.

Willy Jacques De Belder
Gepensioneerd politieagent te Antwerpen.
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21STE INTERNATIONAL
IPA COLLECTORS MEETING
Op 27 november 2021 werd de ‘XXI Encuentro Internacional de Coleccionismo IPA’ oftewel de
21ste internationale IPA verzamelaars meeting gehouden in Barcelona, Spanje.
het verleden twee meetings georganiseerd
in Anderlecht, België. Aan de aanwezige
echtgenoot en zoon van Dirk werd een speciale plaquette overhandigd ter nagedachtenis.
De IPA Sectie Slowakije reikte een “IPAmedaille van verdienste” uit aan de familie Hering en aan de organisator van de IPA
International Collecting Meeting, Nacho
Zúñiga.
De geschatte opkomst tijdens de bijeenkomst was ongeveer 350 mensen.

Na een onderbreking in 2021 vanwege de
COVID-situatie, werd de International Collectors Meeting georganiseerd door Ignacio
“Nacho” Zúñiga namens IPA Barcelona. Aan
deze meeting namen 50 exposanten uit 8
landen (Andorra, België, Duitsland, Oostenrijk, Roemenië, Slowakije, Spanje en de Verenigde Staten) deel.
De meeting werd gehouden in de grote
hal van Estación del Norte, een voormalig
treinstation in Barcelona. Tegenwoordig
doet het gebouw dienst als busstation en
multifunctionele sporthal. Er is tevens een
lokaal politiebureau is in gehuisvest. De
meeting begon om 08.00 uur ’s-ochtends
en zou duren tot 14.00 uur. Gezien de geldende Covid-maatregelen was het dragen
van een mondkapje verplicht en was er voldoende voorraad van handgel.
Tijdens de meeting waren er veel nieuwe
emblemen, petten, uniformen en andere
verzamelobjecten te zien en te koop of te
ruil. Naast veel bekende verzamelaars waren er ook een aantal nieuwe verzamelaars
op deze meeting afgekomen.
Er was tevens een tentoonstelling van historische militaire voertuigen uit de Tweede

Wereldoorlog die veel geïnteresseerde bezoekers trok.
De voorzitter van IPA Spanje, Arturo Salinas, die aanwezig was op het evenement,
sprak aan het einde van het evenement
enkele woorden om zijn tevredenheid uit te
drukken over de deelname en de organisatie van de meeting.
Na afloop van de meeting was er 1 minuut
stilte voor de mensen, vrienden, collega’s
en nabestaanden die in de afgelopen periode zijn overleden.
Bij de afsluiting van de meeting was er een
“in memoriam” ter nagedachtenis van de
onlangs overleden Dirk Hering. Dirk heeft in

In de namiddag werd er een bezoek gebracht aan de bekende basiliek in Barcelona, de Sagrada Familia. Dit bezoek was
georganiseerd door de directeur van Sagrada Familia, dhr. Xavi Edo.
Als afsluiting van de meeting was er
‘s avonds een afscheidsdiner in een bekend
restaurant in de jachthaven Puerto Olimpico [Port Olimpic], waar het nog lang gezellig bleef. Een lid van de Slowaakse sectie
verraste zijn vriendin door haar in het restaurant een aanzoek te doen. Zij reageerde
zeer enthousiast en blij, wat tot een staande ovatie van de aanwezigen leidde!
IPA Barcelona hoopt aan het einde van het
jaar wederom een internationale meeting
te organiseren.
Saludos cordiales, Servo per Amikeco
Ignacio “Nacho” Zúñiga, IPA Spanje
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“VELKOMMEN TIL DANMARK”
regio Nordsjæland. Sinds een aantal jaar is
hij ook actief als vrijwilliger in het IPA-huis.
Naast het ontvangen van IPA-gasten, doet
hij met een aantal vrijwilligers ook het onderhoud aan het huis.
De drukte op de weg vanuit Kopenhagen
richting Frederiksværk viel enorm mee, dus
tegen 11.00 uur kwamen wij aan bij het
IPA-huis Arresøhus. Het IPA-huis ligt in een
groot bosrijk gebouw en naast het grootste
meer van Denemarken, Arresø dus vandaar
de naam.

Al een aantal jaren bestaat er het Duitstalige IPA Redacteurenoverleg dat 1x per jaar bij elkaar komt in een van de aangesloten IPA-secties.
Er zijn een aantal landen aangesloten bij
dit overleg, te weten Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, maar sinds
een aantal jaar ook een IPA-lid uit Peru die
woonachtig is in Bern, Zwitserland. In een
ver verleden blijkt IPA Nederland daar ook
aan te hebben deelgenomen, maar waarom
dat op enig moment is gestopt is niet bekend.
Medio 2019 ontving de redactie van het
IPA Nederland Magazine een uitnodiging
vanuit Duitsland om weer een keer deel te
nemen aan dit overleg, maar er werd toen
in overleg met het Landelijk Bestuur besloten om dat een jaar vooruit te schuiven.
Dus toen in 2020 de nieuwe uitnodiging
binnenkwam, werd daar enthousiast op
gereageerd. De organisatie van het overleg
zou ditmaal door de sectie Denemarken
worden gedaan, maar helaas werd door de
toen geldende coronamaatregelen besloten om het uit te stellen naar 2021.
Begin 2021 kwam de e-mailcorrespondentie weer op gang en er werd ingestoken op
het weekend van 16/17 oktober. Aangezien
bijna iedereen aangaf te kunnen, zou dat de
datum voor het overleg worden mits de corona niet weer de grote spelbreker zou zijn.
Alleen de vertegenwoordiger van Duitsland
moest vanwege ziekte afhaken en het Pe-

ruaanse lid had privéverplichtingen in Peru.
De organisatie van dit redacteurenoverleg
was in handen van de Deense eindredacteur Kim en hij had inmiddels via de mail
een programma samengesteld voor deze
dagen. Omdat er werd verbleven in het IPAhuis, kon men eventueel al vanaf woensdag
daar verblijven en pas op maandag weer
vertrekken richting huis. In verband met
andere verplichtingen zou ik op de vrijdag
aansluiten en op zondagavond weer naar
huis gaan.
Dus op vrijdagochtend 15 oktober in alle
vroegte naar Schiphol gereden om daar om
07.50 uur met EasyJet richting Kopenhagen
te vliegen. De vliegtijd naar Kopenhagen
is ongeveer 5 kwartier, dus rond 09.30 uur
stond ik in de aankomsthal op de luchthaven van Kopenhagen. Zoals van tevoren
was afgesproken, zou ik dan Kim bellen die
mij zou komen ophalen met de auto. En
inderdaad, na zo’n 10 minuten kwam Kim
voorrijden en kon de bagage worden ingeladen. Vervolgens was het ongeveer 45
minuten rijden richting het IPA-huis in Frederiksværk in de regio Nordsjæland (Noord
Zeeland). Tijdens deze rit hadden wij dus
alle tijd om elkaar beter te leren kennen.
Kim is sinds een aantal jaar met pensioen
en heeft jaren als politieagent gewerkt in de

Het oudste gedeelte van het huis is inmiddels 140 jaar oud en was destijds in gebruik
als onderkomen van Deense stafofficieren
van het leger. In de jaren 50 werd het huis
overgenomen door het lokale gemeentebestuur en fungeerde het als gemeentehuis tot de jaren 90. In 1993 werd het huis
gekocht door IPA Regio 9 en na een kleine
verbouwing officieel in gebruik genomen in
maart 1994.
Het huis bestaat uit 3 verdiepingen en
beschikt over 15 kamers, genoeg voor 34
gasten. Op de begane grond is er een grote woonkamer met allerlei voorzieningen
zoals een TV en een computerhoek. In de
kelder is een grote eetzaal, geschikt voor
50 personen alsmede een grote uitgebreide
keuken. Ook de gezellige bar heeft een eigen plekje in de kelder. Het hele huis hangt
vol met IPA-gerelateerde items uit binnenen buitenland, waaronder ook een aantal
vaantjes en schildjes van Nederlandse secties die inmiddels zijn opgeheven.
Na aankomst kennis gemaakt met de vertegenwoordigers van Luxemburg [Marc
Spanier], Oostenrijk [Klaus Herbert] en
Zwitserland [Ronald Wütrich] die allemaal
op woensdag waren aangekomen. In de
loop van de middag zou Kathrin namens
Oostenrijk nog aansluiten. Helaas ontbraken Franz Bruelhart [Oostenrijk], Hubert
Vitt [Duitsland] en Javier Gamero Kinosita
[Peru]. Aangezien wij de enige gasten in
het huis waren, mocht ik zelf een geschikte
kamer uitzoeken. Na mijn bagage naar de
kamer te hebben gebracht, was het tijd om
uitgebreider kennis te maken met de andere redacteuren.
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Er werd besloten om de lunch buiten deur
te doen, dus vertrokken wij met de auto
voor een kleine rondrit in de omgeving om
uiteindelijk te eindigen in de haven van Frederiksværk. Haven klinkt in dit geval heel
groot, want het ging in dit geval om een
haven voor pleziervaartuigen, waarvan het
merendeel kleine vissersbootjes waren.
Niet zo raar, want vanuit de haven vaar je
zo een aantal fjorden in en als je niet uitkijkt zo de open zee op. En waar ga je lunchen als je in een vissershaven bent, natuurlijk bij de plaatselijke visboer met de
toepasselijke naam Det Fisk [De Vis]. Volgens Kim was dit een van de betere vishandels in de omgeving
Omdat het weer steeds slechter werd en
wij door de coronamaatregelen niet binnen mochten eten, werd besloten de lunch
mee te nemen richting het IPA-huis. Dus
met gierende banden via de kortste weg
weer terug naar het IPA-huis om daar van
de lunch te genieten. Kim bleek inderdaad
gelijk te hebben, want ook volgens de anderen was het zeker goed eten! Na de lunch

vertrok Kim weer richting Kopenhagen om
daar de Oostenrijkse vertegenwoordigster
Kathrin op te halen.
Nadat Kathrin gearriveerd was en haar
spullen naar de kamer had gebracht, was
het inmiddels tijd voor het avondeten. Ondanks dat er een grote keuken tot onze
beschikking stond, werd besloten om het
ons zelf makkelijk te maken en een pizza
te bestellen. Na het eten was er genoeg tijd
om op een ontspannen manier elkaar beter
te leren kennen onder het genot van een
lekker hapje en drankje.
Na het ontbijt de volgende dag, waarbij
wij werden verrast door de zelfgemaakte
pancakes van Marc, stond het redacteurenoverleg op het programma. Omdat het
zowel voor Kathrin als mijzelf de eerste
keer was dat wij bij dit overleg aansloten,
werd er vanuit elke sectie een toelichting
gegeven hoe men het redactioneel had geregeld. In tegenstelling tot de Nederlandse
sectie, hebben de andere secties alleen een
landelijk blad en geen regionale bladen. In
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Oostenrijk en Zwitserland beschikt elke regio over een eigen redactie. Zij leveren kopij aan bij de eindredacteur die vervolgens
zorgt voor de opmaak van het landelijk
blad. In Luxemburg is Marc als enige verantwoordelijk voor de invulling en opmaak
van het blad, wat soms best lastig is als
er niet genoeg kopij voorhanden is. Dit is
overigens iets waar alle redacties last van
hebben. Als oplossing hiervoor werd de afspraak gemaakt om artikelen onderling uit
te wisselen, wat het internationale karakter van de magazines ten goede komt. De
Nederlandse sectie is vooralsnog de enige
sectie die zijn Magazine alleen digitaal uitbrengt. De andere secties hebben nog een
papieren versie, maar gezien de financiële
kosten die daar aan vast zitten zou een
digitale versie een behoorlijke besparing
met zich mee brengen. Verder werden de
verschillende magazine op collegiale wijze
beoordeeld op redactionele inhoud en werden allerlei ervaringen uitgewisseld.
Na het overleg sloot de Deense collega
Bruno Witting Hansen aan en hij had een
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typisch Deense lunch meegenomen, bestaande uit traditionele Smørrebrød met
vooral veel vis. Na deze heerlijke lunch vertrokken wij richting Frederikssund. Bruno
had namelijk een bezoek geregeld bij dit
regionale politiebureau. Op dit bureau is de
hondenbrigade en de verkeerspolitie van de
Deense politieregio Nordsjæland gevestigd.
In het weekend is het bureau gesloten voor
het publiek en komen de collega’s alleen
naar het bureau om hun dienstvoertuig op
te halen. Tijdens ons bezoek was er een
hondengeleidster aanwezig die bereid was
om ons tekst en uitleg te geven over hun
werk en een rondleiding langs het aanwezige wagenpark te geven.
Na dit bezoek werd er doorgereden naar de
havenstad Halsnæs, het vroegere Frederiksværk-Hundested. Hier vandaan varen de
ferryboten naar de havenstad Rørvig aan
de andere kant van het Isefjord, een tocht
van 25 minuten. Hier werden ook nog
enkele inkopen gedaan. Vervolgens gingen
wij weer terug richting het IPA-huis, want
Kim moest op tijd terug zijn voor de voorbereidingen van de avond.
Voor de avond stond er een gezamenlijke
maaltijd gepland met een aantal leden van
het Deense landelijke bestuur, namelijk de
landelijk secretaris, Niels Hendrik Bak, alsmede de voorzitter van de Professionelle

Kommission, Peter Skriver en hun beiden
partners. Onder deze commissie vallen
o.a. de webmaster en de redactie van de
Deens IPA-blad IPA Nyt. Ook aanwezig
was de voorzitter van regio 11 Kopenhagen, Jan Engelund Jensen. Na een korte
toespraak van Niels Hendrik, werd het eten
geserveerd door de leden van het bestuur
en hun partners! Zij wilde op deze manier
hun gastvrijheid tonen aan de buitenlandse gasten, wat natuurlijk zeer gewaardeerd
werd! Zowel tijdens het eten als daarna
was er genoeg tijd om met elkaar in gesprek te gaan en diverse ervaringen uit te
wisselen.

Zo bleek Jan leidinggevende te zijn van de
eenheid die in Kopenhagen verantwoordelijk is voor de beveiliging van ambassades
en overheidsgebouwen, vergelijkbaar met
de Afdeling Bewaken en Beveiligen [ABB]
in Den Haag. Jan was zeer geïnteresseerd
in de werkzaamheden en organisatie van
de ABB en wilde dan ook graag in contact
komen met de Haagse collega’s. Via een
bekend IPA-lid van de ABB, is er inmiddels
onderling contact en wordt er zelfs gekeken
naar de mogelijkheden van een eventuele
uitwisseling….!
Na het avondeten was het tijd voor het uitwisselen van de diverse relatiegeschenken
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en bedankjes. Met name Kim werd door
iedereen bedankt voor zijn goede organisatie en inzet. Ook Niels Hendrik werd
bedankt voor de gastvrijheid namens de
Deense IPA-sectie. Niels Hendrik sprak tevens de hoop uit dat meerdere secties zouden aansluiten bij dit overleg om op deze
manier de internationale samenwerking
te bevorderen. Hij zou ook gaan proberen
om de andere Scandinavische secties een
volgende keer te laten aansluiten. Na deze
formele sluiting, werd er nog geruime tijd
nagepraat en werd het uiteindelijk toch nog
laat!
De volgende ochtend zouden Kathrin en
ondergetekende na het ontbijt richting
Kopenhagen gaan. Na afscheid te hebben
genomen van de andere redacteuren en iedereen te bedanken voor de fijne en gezellige bijeenkomst, werden wij door Kim weggebracht naar het treinstation van Hillerød.
Na Kim hartelijk te hebben bedankt voor
zijn goede zorgen, stapten wij in de trein
richting Kopenhagen. Na onze bagage te
hebben achtergelaten op het treinstation,
zijn wij lopend het centrum ingegaan.
Aangezien het voor beiden de eerste keer
was dat wij in Kopenhagen waren en niet
heel veel tijd hadden, hebben wij ons beperkt tot de een aantal bezienswaardigheden. Via de “Champs-Elysées van Kopenhagen” oftwel de Strøget zijn wij richting
de bekende Nyhavn gewandeld. Onderweg
kom je dan vanzelf langs een aantal historische plaatsen of gebouwen, zoals het
Gammeltorv, het oudste plein in Kopenhagen, en kasteel Christiaansborg. Nyhavn
staat bekend om zijn kleurrijke oude huizen
alsmede het feit dat de bekende Deense
schrijver Hans Christiaan Andersen hier
heeft gewoond.
Na een aantal uur hier in een heerlijk zonnetje te hebben rondgelopen en te hebben
genoten van de relaxte sfeer, werd het
tijd om richting het treinstation te gaan.
Kopenhagen is zeker een stad om nog een
keer naar terug te gaan! Na onze bagage
weer te hebben opgehaald, vertrokken wij
met de metro richting de luchthaven. Daar
aangekomen hebben wij nog gezellig een
bak koffie gedronken. Aangezien Katrina
eerder vertrok richting Graz, namen wij
afscheid in de vertrekhal zodat zij door de
securitycheck heen kon.

Vervolgens ben ik ergens wat gaan eten en
uiteindelijk ook zonder problemen de securitycheck gepasseerd. Na een blik op de
vertrekborden, bleek mijn vlucht een vertraging te hebben van een klein half uur.
Geen probleem, wij vermaken ons wel in de
tussentijd! Uiteindelijk rond 21.00 uur naar
de gate gegaan, maar daar stond nog geen
vliegtuig van EasyJet. Pas om 21.30 uur
parkeerde het toestel bij de gate. Tot mijn
verbazing zag ik de piloot het vliegtuig uitkomen samen met de co-piloot en met een
zaklamp op de neus van het vliegtuig schijnen. Dat is meestal geen goed teken! Zeker
niet als er vervolgens een auto van de technische dienst met een ladder bijkomt en
twee onderhoudsmonteurs hetzelfde doen
als de piloten. Wat bleek, het vliegtuig was
tijdens het aanvliegen boven zee in aanvaring gekomen met een dusdanige grote
vogel dat er in de neus van het vliegtuig een
flinke scheur was ontstaan. Het vliegtuig
kan dan wel verder vliegen maar volgens de
regels moet dit gerepareerd worden alvorens er weer gevlogen kan worden. Na 1,5
uur wachten en een hoop geknutsel van
het onderhoudspersoneel kwam uiteindelijk het bericht dat er die avond niet meer
gevlogen ging worden. Dus moest EasyJet
voor ongeveer 200 passagiers een overnachting gaan regelen en was het afwachten
of wij de dag erna op een andere vlucht
gezet konden worden. Gelukkig werden wij
ondergebracht in een nabijgelegen hotel op

de luchthaven zelf, dus hoefde er niet ver
gelopen te worden met de bagage.
Na een goede nachtrust en een heerlijk
ontbijt, was het de volgende dag om 13.00
uur weer tijd om richting de luchthaven
te wandelen in de hoop dat ik ’s-avonds
weer gewoon thuis op de bank zou zitten.
En inderdaad, ditmaal verliep de terugreis
zonder problemen en stond ik rond 17.00
uur weer op Nederlandse bodem met een
ervaring rijker.
Het redacteurenoverleg was nuttig en leerzaam maar ook zeker voor herhaling vatbaar. Op deze manier worden de onderlinge
contacten verbeterd en kunnen wij elkaar
ondersteunen daar waar nodig, zeker op
het gebied van uitwisselen van artikelen
en foto’s. Ik ben dan ook heel benieuwd
waar het volgende overleg gaat plaatsvinden, maar het schijnt traditie te zijn dat de
sectie die er het laatst bij komt het eerstvolgende overleg organiseert. Of dat klopt
weet ik niet maar ik sluit in ieder geval niets
uit….!

Marcel van Beek
Tekst & foto’s: Marcel van Beek
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FIOD – HET VERHAAL

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) is een van de vier bijzondere opsporingsdiensten in Nederland. Een bijzondere opsporingsdienst is een speciaal aangewezen overheidsdienst die tot taak heeft regels te handhaven door strafbare feiten op te sporen die op een
speciaal terrein liggen.
Zij onderscheiden zich daarin van de politie,
die een taak heeft in de opsporing van strafbare feiten in het algemeen.
Gelet op de taakopdracht van de bijzondere
opsporingsdienst is ervoor gekozen de bijzondere opsporingsdiensten een algemene opsporingsbevoegdheid toe te kennen,
op basis van artikel 141 van het Wetboek
van Strafvordering. Dit is in lijn met het feit
dat de opsporingsdiensten als organisatie
een formeel wettelijke grondslag hebben
gekregen en zij “de algehele strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op het
beleidsterrein waarvoor de minister waaronder zij ressorteren verantwoordelijkheid
draagt” als formele en in de wet vastgelegde taakopdracht hebben. De wet geeft
de Bijzondere opsporingsdiensten ook het
recht tot opsporing van strafbare feiten, die
daarbij worden geconstateerd of waartoe
de officier van justitie opdracht heeft gegeven.
Hoe het begon
Zes medewerkers en één secretaresse
heeft de FIOD bij de start op 20 september

1945 en is gevestigd in het Lloyd-gebouw
in Amsterdam. Er zijn vijf bakelieten telefoons, een geleende typemachine en 2 van
het leger gekregen dienstauto’s, en de opdracht om zwart verdiend geld en vermogen uit de Tweede Wereldoorlog op te sporen. De FIOD bestaat dan uit 3 onderdelen:
de Inlichtingendienst, Fiscale recherche en
Douanerecherche. 76 jaar na de oprichting zijn de opsporingsmogelijkheden, de
hulpmiddelen en het aantal medewerkers
van de FIOD vele malen uitgebreider. Omdat fraude niet stopt bij de grens, werken
we samen met nationale en internationale
partners aan een financieel veilig Nederland.
De taken die de FIOD kreeg waren niet
nieuw. Belastingfraude is van alle tijden.
Het verzamelen van inlichtingen en de opsporing en bestrijding van belastingfraude
gebeurde ook al voor de oorlog. Het samenvoegen van die taken, de speciale aandacht voor fraudebestrijding en de speciale opsporingsbevoegdheden, waren nieuw.
Halverwege de jaren 50 verschoof zo langzamerhand de aandacht van het zwart ver-

diende geld uit de oorlog naar fiscale en financiële criminaliteit in de breedste zin van
het woord. De FIOD heeft altijd veel werk
gehad. Het werk is met de jaren, door economische ontwikkelingen en de digitalisering steeds uitgebreider, ingewikkelder en
internationaler geworden.
Na de Tweede Wereldoorlog was het voor
het herstel van ons land belangrijk om de
overheidshuishouding en de belastingheffing weer snel op orde te krijgen voor de
wederopbouw. De Belastingdienst kreeg
van de regering bijzondere bevoegdheden
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voor de opsporing van belastingfraude en
stelde een apart dienstonderdeel in: de
Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst.
Afgekort werd dat FIOD.
1995-2008
In 1999 is de FIOD samengevoegd tot 1
dienst met de toenmalige Economische
Controledienst (ECD) van het Ministerie
van Economische Zaken en heette toen
de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst-Economische Controledienst (de
FIOD-ECD). Het is de reorganisatie die ook
een einde maakt aan de 3 afzonderlijke onderdelen Inlichtingen, Fiscale Recherche en
Douanerecherche.
Op 1 juni 2007 wordt de Wet op de Bijzondere opsporingsdiensten van kracht en
regelt in 1 wet de opsporingsbevoegdheden van de FIOD, Inspectie Sociale Zaken
en Werkgelegenheid – Directie Opsporing
(ISZW-DO), Inspectie Leefomgeving en
Transport – Inlichtingen- en Opsporingsdienst (ILT-IOD), en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit – Inlichtingen- en
Opsporingsdienst (NVWA-IOD). De opsporingsdiensten werken samen in het Platform BOD.
De samenvoeging met de Economische
Controle Dienst betekent een uitbreiding
van de opsporingstaken. Werkte FIOD
eerst vooral aan de opsporing en bestrijding van belastingfraude, vanaf 1999 komt
daar financieel-economische criminaliteit
bij. Het gaat dan om de aanpak van fraude met precursoren (= grondstoffen voor
drugs), merkenfraude en fraude in de zorg.
Er wordt vanaf die tijd ook steeds meer sa-

mengewerkt met publieke en private organisaties als bijvoorbeeld banken en verzekeraars.
De combinatie van verschillende werkterreinen maakt van de FIOD een bijzondere
organisatie. Het leidt tot werk op andere
thema’s en contact met vele andere organisaties dan alleen de Belastingdienst en
de Douane, of politie. In het buitenland is
zo’n combinatie van taken zeldzaam: er is
vaak een scheiding tussen fiscale opsporing, Douane-opsporing en politie. De FIOD
raakt alle domeinen.
2008-heden
Vanaf 2008 verdubbelt de FIOD aan personeel. Begonnen met slecht 7 medewerkers in 1945, telt de FIOD in 2021 ruim

1600 mensen personeel. Het is een onderdeel van het Ministerie van Financiën en de
FIOD werkt voor dit en andere ministeries.
Het werk en de taken van de FIOD breiden
zich uit met de opsporing van terrorismefinanciering, faillissementsfraude, witwassen en corruptie.
De omgeving en het werk veranderen snel
met de verdere digitalisering en internationalisering van de samenleving. De FIOD
werkt binnen strenge nationale en internationale wetten en regels. Door samen
te werken met steeds meer landen en opsporingsdiensten wereldwijd worden hindernissen in de opsporing stap voor stap
opgelost.
De FIOD is dé opsporingsdienst voor het
aanpakken van financiële en fiscale criminaliteit. Als onderdeel van het ministerie
van Financiën wordt er voor dit ministerie
en andere ministeries gewerkt, onder het
gezag van het Openbaar Ministerie en het
Functioneel Parket.
De opsporing en bestrijding van belastingfraude en financieel-economische criminaliteit zijn belangrijke taken en er is
voortdurende aandacht voor verbreding
en verdieping op opsporingsthema’s zoals
witwassen, terrorismefinanciering, cybercrime en corruptie, en samenwerking met
nationale en internationale partners.
Bron: Belastingdienst/FIOD
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IPA DEFENSIVE TACTICS GROUP
“POLICE STREET SURVIVAL TRAINING“
Van 13 t/m 19 september 2021 vond in het Informations- und Bildungszentrum Gimborn voor
de 3e maal sinds 2018 de “Police Street Survival Training“ van de IPA plaats.
„Ground Tactics“
Tijdens een aanhouding of een aanval op
de agent kan het voorkomen dat men op
de grond valt. Daarom zijn er speciale tactieken ontwikkelt om jezelf te verdedigen
terwijl je op de grond ligt en om zo snel mogelijk weer op de been te komen. De kern
van dit concept is een explosieve exit in de
richting van de aanvaller, zodat deze niet
de mogelijkheid heeft om de aanval voort
te zetten. Ook hier werden verschillende
oefeningen gebruikt voor de training.

Politiecollega’s uit Amerika, Denemarken,
Duitsland, Engeland en zelfs Kenia leerden
en trainden gezamenlijk naar het concept
van de “Defensive Tactics Group” de principes van de persoonlijke veiligheid, de zelfverdediging en het tactisch omgang met levensbedreigende situaties.
De “Defensive Tactics Group [DTG]” is door
actieve en voormalige politiecollega’s uit de
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk opgericht. Doel van de DTG is om de
“normale” straatagent, die doorgaans maar
een beperkt aantal trainingsuren op het gebied van zelfverdediging, schieten of operationele tactieken heeft, een snel aan te leren training te geven waar men in extreem
stressvolle situaties op terug kan vallen.
De training bood de deelnemers een uitgebreid overzicht van de inhoud waarin de
DTG zich heeft gespecialiseerd:

“Explosive Self Defence System [ESDS]“
De basis van de DTG is gebaseerd op het
idee dat veel zelfverdedigingstactieken
vaak te complex zijn om snel aan te leren
en te gebruiken in stresssituaties. Bovendien wordt bij de meeste trainingsconcepten geslagen met een gebalde vuist, wat
zonder handschoenen snel tot blessures
kan leiden. Dit maakt het moeilijker of
onmogelijk om andere wapens zoals het
vuurwapen of de wapenstok te gebruiken.
Het ESDS gebruikt slapping met open handen om verwondingen te voorkomen. Het
principe is simpel: eenvoudige en explosieve slagen, van voren en van de zijkant, natuurlijke en instinctieve lichaamsbewegingen en raakvlakken die een hoog pijneffect
geven. Tijdens deze week werd er getraind
met een grote verscheidenheid van individuele oefeningen en combinaties alsmede
het ervaren welke raakvlakken bijzonder
pijnlijk zijn.

„Point Shooting“
Vanuit het oogpunt van de DTG is de kans
groot dat men in een levensbedreigende situatie de richtmiddelen van een vuurwapen
niet zal gebruiken. Het is dan realistischer
om een zogenaamde “Point Shooting” te
doen oftewel beide ogen zijn open, de focus
is op het doelwit en het wapen wordt wijzend op het doelwit gehouden. De DTG ziet
“point shooting” als een legitieme schiettechniek die op dezelfde manier kan worden getraind als precisieschieten. Er werden trainingsmethoden gebruikt die sinds
de jaren twintig door de politie werden onderwezen en tot in de jaren tachtig stan-
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daard waren. Met de komst van de “Weaver” schiettechniek raakte “point shooting”
in de vergetelheid en wordt het tegenwoordig soms zelfs afgewezen.
„Knife Defence“

Deze training is gebaseerd op het feit dat
de meeste mesaanvallen niet op grote
maar op zeer korte afstand plaatsvinden.
Dat maakt het trekken van het vuurwapen
en het afgeven van een schot bijna onmogelijk. Bij een mesaanval moet er dan ook
vanuit worden gegaan dat men gewond
raakt, omdat men pas na meerdere steken
merkt dat er een mes in het spel is. Het
maakt niet uit vanuit welke hoek of met
welke hand de aanval wordt gedaan, het
concept van de TDG volgt altijd hetzelfde
principe:
1. Blokken
2. Wapenarm blokkeren en fixeren
3. Explosieve aanval naar voren en de tegenstander terugdringen
4. Tegenaanval totdat de dreiging stopt
„Tactical First Aid“
De focus van deze training lag op de verzorging van de gewonden binnen de rode
en gele zones, volgens de principes van de
“Tactical Combat Casualty Care”. Bijzondere
aandacht was er voor de snelle en professionele toepassing van de tourniquet, het
enige effectieve hulpmiddel voor de hulpverleners om extreme bloedingen te stoppen.
„Active Shooter Tactics“
Bij deze training ging het om de onderlin-

ge uitwisseling van procedures en ervaringen in levensbedreigende situaties zoals
een “active shooter”-casus. Het bleek dat
de meeste procedures erg op elkaar lijken,
zoals defensief optreden en de 360-graden bescherming, waardoor de gemengde teams zich snel aan elkaar konden
aanpassen tijdens de verschillende oefeningen zoals het veiligstellen van ruimten
en tactische verplaatsingen in gangen en
trappenhuizen.
„Scenario Training“
De week eindigde met een reeks scenariotrainingen (alleen of in een team) waarbij
alle vaardigheden die tijdens deze week
waren getraind moesten worden toegepast. Ondanks dat het bekende oefeningen waren, was er binnen de verschillende
scenario’s een hoog stressgehalte. Hier
werd duidelijk hoe goed het concept van de
DTG werkt: makkelijk en snel te onthouden,
minder training nodig en daardoor ook in
extreme situaties makkelijk op te roepen.
De hele week was een enorme ervaring.
Men had de gelegenheid om intensief met
bovenstaande onderdelen kennis te maken,
belangrijke basisregels voor het dagelijks
politiewerk te leren en deze gezamenlijk
met bloed, zweet en tranen veelvuldig te
trainen. Daarnaast was er ook het uitwisselen en leggen van contacten met politiecollega’s van over de hele wereld: dit soort
netwerken, waar je ook vandaan komt of
welk uniform je ook draagt, sluit helemaal
aan bij waar de IPA voor staat en voor is opgericht. Dit seminar weerspiegelt het motto van de IPA “Dienen door Vriendschap” in

zijn beste vorm en kan daarom alleen maar
van harte worden aanbevolen.
Ook in 2002 wordt deze trainingsweek weer
georganiseerd en wel van 4 t/m 8 juli. Voor
meer informatie en eventuele aanmelding,
kijk op www.ibz-gimborn.de

Daniel Wilkowski
Bundespolizei Deutschland in samenwerking met Redakteurin Mag. (FH)
Anna-Susanne Paar
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programma 2022

De IPA is de enige wereldwijde organisatie van en voor opsporingsambtenaren. De IPA heeft
ftt een e
eigen
ge
en opleid
opleidingsi g
locatie, het Informations- und Bildungszentrum Schloss Gimborn. Geluk voor de Nederlandse
leden;
slechts
e led
en
n; deze
d
is slecht
l ht
h
op een steenworp afstand gelegen in Marienheide, Duitsland.
In het prachtige Schloss Gimborn wordt het gehele jaar door seminars georganiseerd. De onderwerpen
erw
rw
we en
en zijn zzeer
eer
divers en veelal meertalig. Collega’s van over de gehele wereld komen hier naar toe om samen (maar
ar zzeker ook va
van
an
elkaar) te leren. Een prachtige plek om collega´s van over de hele wereld te ontmoeten en om je kennis
nnis en
e vaardigheden verder uit te breiden.

SEMINARPROGRAMMA APRIL – JULI 2022:
22|12

23/03 t/m 25/03 Tegen de staat die ze dienen – rijksburgers en rechtsextremen ...................

22|13

28/03 t/m 31/03 Aktief in de ruststand .........................................................................................

22|14

04/04 t/m 08/04 Ordehandhaving – nieuwe vormen van demonstraties .................................

22|15

11/04 t/m 14/04 Aktief in de ruststand .........................................................................................

22|16

25/04 t/m 29/04 Rampen- en crisismanagement ........................................................................

22|17

02/05 t/m 06/05 Social Media XXL .................................................................................................

22|18

09/05 t/m 10/05 Politieoptreden bij mentaal zieke en/of suïcidale personen .........................

22|19

11/05 t/m 13/05 Feedback als managementtaak ........................................................................

22|20

13/05 t/m 15/05 Training voor verantwoordelijk motorrijden .....................................................

22|21

23/05 t/m 25/05 Leiderschap in het vooruitzicht .........................................................................

22|22

30/05 t/m 03/06 Hooligans en Ultras rond voetbalwedstrijden .................................................

22|23

07/06 t/m 10/06 Actief in de ruststand .........................................................................................

22|24

13/06 t/m 15/06 Onder druk – Omgaan met ................................................................................

22|25

13/06 t/m 14/06 Tactical First Aid II ...............................................................................................

22|26

20/06 t/m 24/06 Milieucriminaliteit – Georganiseerd en grensoverschrijdend .........................

22|27

04/07 t/m 08/07 Police Street Survival Trainingt ..........................................................................

Het programma voor 2022 is inmiddels bekend! Het volledige programma is natuurlijk terug te vinden op de
website van IBZ Gimborn, maar staat ook op de website van IPA Nederland.
Houd er rekening mee dat de bereikbaarheid van de IBZ mogelijk beperkt is vanwege de geldende coronamaatregelen. Neem daarom vooraf contact met hen op via e-mail op info@ibz-gimborn.de Men zal dan zo spoedig
mogelijk contact met u opnemen.
Voor meer informatie over deze seminars, kijk op www.ibz-gimborn.de
Voor meer informatie over aanmelden en voorwaarden, kijk op www.ipa-nederland.nl
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NATIONALE & INTERNATIONALE

evenementen

In deze rubriek zullen politie-gerelateerde evenementen in binnen- en buitenland worden vermeld, zoals vakbeurzen, open dagen en
ruilbeurzen.

4-11 APRIL 2022 - “NETHERLANDS ON PATROL – 2022”
IPA Nederland en het IPA-district Limburg-Noord organiseren in 2022 voor de 2e maal het evenement “Netherlands on Patrol”. Dit is de opvolger van de succesvolle “Netherlands Experience” in
2017. Maximaal 8 buitenlandse collega’s zullen een week lang een kijkje in de Nederlandse politiekeuken krijgen. Dit evenement stond oorspronkelijk gepland voor 2020 respectievelijk 2021 maar
door de Corona-maatregelen is dit verplaatst naar april 2022.

29 MEI 2022- 112 ON WHEELS, VENLO
Helaas kon dit evenement in 2021 niet doorgaan, maar de organisatie organiseert dit jaar voor de
5e keer het “112 On Wheels” evenement. De locatie zal wederom de Brightlands Campus in Venlo
zijn. Dit tweejaarlijks evenement wordt georganiseerd om geld in te zamelen voor de stichting
Wensambulance Limburg. De IPA zal ook op dit evenement aanwezig zijn.
Voor meer informatie: www.112onwheels.nl

25 JUNI 2022 - VETERANENDAG, DEN HAAG
Op zaterdag 25 juni 2022 zal in Den Haag de 18de Nederlandse Veteranendag worden gehouden.
Op het Malieveld zullen verschillende activiteiten zijn en er zal een defilé door de Haagse binnenstad worden gehouden alsmede een fly-past over het Binnenhof.
Voor meer informatie: www.veteranendag.nl

19 – 22 JULI 2022 - VIERDAAGSE, NIJMEGEN
Van 19 t/m 22 juli 2022 zal in en rond Nijmegen de 104de editie van de Vierdaagse worden
gelopen. Onder de vele duizenden wandelaars, zijn ook verschillende delegaties van binnen- en
buitenlandse (politie)diensten.
Voor meer informatie: www.4daagse.nl

22-31 JULI 2022 - WORLD POLICE AND FIRE GAMES, ROTTERDAM
De 2-jaarlijkse World Police and Fire Games (WPFG) worden dit jaar in Rotterdam gehouden. Deze
19e editie zou in eerste instantie in 2021 plaatsvinden, maar door de corona maatregelen is dit
naar 2022 verplaatst. Tijdens dit evenement zullen ruim 10.000 collega’s uit ruim 65 verschillende
landen deelnemen aan meer dan 60 sporten. IPA Nederland ondersteunt dit evenement met vrijwilligers en zal eveneens met een stand aanwezig zijn.
Voor meer informatie, zie www.wpfgrotterdam2022.com

3 SEPT. 2022 - 75STE AIRBORNE WANDELTOCHT
Deze herdenkingstocht in het kader van de Slag om Arnhem 1944 vindt ieder jaar plaats op de
eerste zaterdag in september te Oosterbeek. De opbrengst van de Airborne Wandeltocht wordt
aangewend om minder draagkrachtige oud-strijders en nabestaanden in staat te stellen over te
komen om de jaarlijkse Airborne herdenkingen in en rond Arnhem bij te wonen.
Voor meer informatie: www.airbornewandeltocht.nl

THE INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
BUYS YOU THE WORLD
WE ARE
NGO committed to the fundamental principles of the Universal Declaration of
Human Rights
Largest police association with 420,000 members in more than 100 countries
Members of the police service, whether employed or retired, without distinction as
to rank/position, sex, race, colour, language or religion
WE OFFER
International cooperation and opportunities for friendship through professional,
cultural and social events
World Seminars providing an exchange of best practice and topics facing the police
in today’s world
Professional police exchange programmes
Professional development in Gimborn, Germany, a training centre sponsored
by IPA (www.ibz-gimborn.de)
Bursaries through the Arthur Troop Scholarship programme
Accommodation facilities in 70 IPA houses in more than 20 countries
International Youth Gatherings for children of IPA members aged 16-17
Emergency aid for disasters
Many other opportunities

OUR INTERNATIONAL STATUS AS NON GOVERNMENTAL ORGANISATION
NGO IN CONSULTATIVE STATUS WITH THE
Economic and Social Council of the United Nations
Council of Europe
Organization of American States
UNESCO
NGO MAINTAINING
Operational relations within Europol

Service through friendship
COME AND JOIN US

www.ipa-iac.org

