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Inzetmatrix escorts  

door de Koninklijke Marechaussee 

 
Postadres 
 
Koninklijke Marechaussee  
MPC 51 B  
Postbus 7577  
1118 ZH Schiphol 

 
Frontdesk VI&A 

 
T 020 6039632 F 020 

60396 31 

via.schiphol@mindef.nl 

 
Informatie  
www.terugvoerplicht..nl 

 
 
 
 

Inzetmatrix rechtstreekse vlucht 
 

Vlieguren Tot Basisescort Versterkte Versterkte 
Van u(u)r(en)  escortering escortering 

  2 escorts 3 escorts 4 escorts 

00 05 X   

05 12  X  

12 12>   X 
     

 
 

Inzetmatrix vlucht met transit 
 

Gecumuleerde Transittijd op Aantal 

vlieguren de luchthaven escorts 

tot 12 uur 1 - 7,5 uur 3 

> 12 uur 1 - 7,5 uur 4 

niet relevant > 7,5 4 
 
 

Aantal escorts  
Het betreft minimum aantallen inzet escorts. Na risicoanalyse door de Koninklijke 
Marechaussee is er altijd de mogelijkheid om het aantal inzet escorts uit te 
breiden 

 
Aantal te escorteren personen  
De inzet matrix escorts is gebaseerd op de escortering van één persoon. Bij 
het escorteren van meerdere personen tegelijk is de inzet van aantal escorts 
afhankelijke van de risicoanalyse door de Koninklijke Marechaussee. 

 
Gecumuleerde vlieguren  
Dit is het reisgedeelte van een escortering waarbij een persoon wordt begeleid en 
de vlucht wordt onderbroken. De tijd van de vluchtgedeelten wordt opgeteld. 



 
 
 
 
 

 

Minimum rusttijd 
 

begeleiders Koninklijke Marechaussee in het  

buitenland 
 
 

 

Voorafgaande vliegwerktijd (in uren) Minimale rust 
   

Van Tot  

00:01 12.00 11.00 
   

12.01 13.00 12.00 
   

13.01 14.00 13.00 
   

14.01 15.00 14.00 

15.01 16.00 15.00 

16.01 17.00 16.00 
   

17.01 18.00 17.00 
   

18.01 19.00 18.00 

19.01 En meer 18.00 
   

 

 

De minimum rusttijd dient voldoende zekerheid te garanderen voor een veilige 
uitvoering van het daarop volgende traject. De lengte van de normale minimum 
rusttijd wordt daarom bepaald door de werkelijke vliegwerktijd van de 
voorafgaande vlucht. Na een werkelijke vliegwerktijd van meer dan 12 uur dient 
de rusttijd tenminste één nachtrust te bevatten. 

 
Nachtrust  
Dit is een aaneengesloten periode van minimaal 8 uur, vallend tussen 22.00 en 
10.00 uur (lokale tijd plaats van afmelden), die in bed kan worden doorgebracht. 

 
Vliegwerktijd  
De periode vanaf het tijdstip waarop een escort zich dient te melden voor de 
uitoefening van zijn/haar werkzaamheden tot het beëindigen van alle 
noodzakelijke aan de escortopdracht verbonden werkzaamheden van de escort 
tot aan de eerste gelegenheid waar wordt gerust. Kort gezegd: Tijdstip aanvang 
briefing (vaak drie uur voor vertrek vliegtuig) en één uur na landing op 
bestemming waar gerust wordt. 


