Curriculum Vitae

luitenant-generaal
dr. J.A.J. (Hans) Leijtens
Commandant Koninklijke
Marechaussee

Sinds 2 september 2019 is luitenant-generaal dr. J.A.J. (Hans)
Leijtens Commandant Koninklijke Marechaussee en tevens
Gouverneur der Residentie, waarmee hij ook verantwoordelijk is
voor het militair ceremonieel in de hofstad. Van mei 2012 tot eind
2015 vervulde hij deze functies ook.
Luitenant-generaal Leijtens volgde van 1981 tot 1985 de opleiding
Sociologie en Psychologie bij de Koninklijke Militaire Academie in
Breda. De opleiding tot officier bij de Koninklijke Marechaussee
volgde hij van 1988 tot 1989 bij het opleidingscentrum van
de Marechaussee in Apeldoorn. Daarnaast studeerde hij o.a.
bestuurskunde aan de Universiteit Leiden, de universiteit waaraan
hij in 2008 ook promoveerde.
Van 1985 tot 1987 was hij pelotonscommandant bij de 13e
Pantserluchtdoelartilleriebatterij van de Koninklijke Landmacht en
later was hij daar verantwoordelijk voor de opleiding van reserveofficieren en -kader.
In 1989 trad hij in dienst bij de Koninklijke Marechaussee, waar
hij diverse functies vervulde. Zo was hij van 1992 tot 1996 hoofd
Operationele Dienst Politiedienst District Schiphol. Tussen 1996 en
2003 werkte hij in het bedrijfsleven en was hij actief als reserveofficier.

Koninklijke

Na zijn terugkeer bij de Marechaussee in 2003 was hij
universitair docent Rechts- en Politiewetenschappen bij
de Koninklijke Militaire Academie. Tussen 2004 en 2007
werkte Leijtens als beleidsadviseur bij het Bureau Secretaris
Generaal van het Ministerie van Defensie. Verder was hij onder
meer commandant District Koninklijke Marechaussee Zuid,
commandant Contingentscommando in Afghanistan en sinds 2011
plaatsvervangend Commandant Koninklijke Marechaussee.

Marechau
ussee

Op 31 mei 2012 werd luitenant-generaal Leijtens Commandant van
de Koninklijke Marechaussee en tevens Gouverneur der Residentie.
Eind 2015 verliet Leijtens Defensie en vervulde hij een aantal
functies als lid van de topmanagementgroep van de Algemene
Bestuursdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

Zo was hij onder meer directeur-generaal van de belastingdienst
en kwartiermaker integriteitskamer Sint Maarten. Vanaf 2017 werd
hij Programma-Directeur-Generaal voor de wederopbouw van de
Bovenwindse Eilanden na orkaan Irma.
Aansluitend is hij lid geworden van de International Board of
Auditors (NATO), de onafhankelijke, externe toezichthouder die
rechtstreeks rapporteert aan de Noord-Atlantische Raad en deze
Raad en de NAVO-lidstaten onder andere zekerheid verschaft over
de bestedingen van de gezamenlijke fondsen. Hier werd hij in 2019
gekozen als voorzitter.

