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Brigadegeneraal der mariniers Frank Boots (6 oktober 1964) 
begon zijn militaire carrière in 1986 aan het Koninklijk 
Instituut voor de Marine te Den Helder. In zijn eerste 
jaren als officier der mariniers vervult hij functies als 
pelotonscommandant bij de 1e Amfibische Gevechtsgroep 
en het 1e mariniersbataljon. In 1992 gaat Boots voor de 
UNTAC naar Cambodja. Na terugkeer krijgt hij in de rang 
van kapitein de leiding over een Fire Support Team van een 
mortiercompagnie. Met deze eenheid wordt Boots in 1995 
naar Bosnië uitgezonden voor de missie IFOR. 

Na Cambodja en Bosnië volgen in de jaren ’90 meer 
missies. In 1999 gaat hij naar Albanië (AFOR), als stafofficier 
personeel. En in 2000 wordt Boots, inmiddels in de rang van 
majoor, voor UNMEE uitgezonden naar Ethiopië en Eritrea. 
Hier vervult hij een functie als CIMIC-officier. 

In 2001 vertrekt Boots voor drie jaar naar Curaçao, waar 
hij de functie van compagniescommandant van de                                                
31e Infanteriecompagnie bekleedt. Gedurende deze periode 
krijgt hij te maken met diverse bijstandsopdrachten.

Na zijn plaatsing in het Caribisch gebied keert Boots terug 
naar Nederland als communicatieadviseur van het Korps 
Mariniers bij het Hoofdkwartier in Rotterdam. In 2005 wordt 
hij plaatsvervangend Hoofd Communicatie van het dan 
nieuw gevormde Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). Na 
zijn plaatsingen bij de afdeling Communicatie gaat Boots 
verder bij P&O, als functietoewijzer. 

Boots volgt in 2008 de Hogere Defensie Vorming aan 
het Instituut Defensie Leergangen te Den Haag. Hij blijft 
vervolgens in Den Haag werken, als senior stafofficier 
planintegratie bij de Defensiestaf. Inmiddels heeft hij de rang 
van luitenant-kolonel der mariniers. Deze Haagse plaatsing 
had Boots tijdens ingrijpende bezuinigingen op Defensie. 

In 2012 gaat Boots naar Afghanistan. Hierbij vervult hij de 
functie van Deputy Commander/Chief of Staff van de Police Training 
Group 3 (PTG3). 

Aansluitend wordt hij in 2013 commandant van de Surface 
Assault & Training Group (SATG) op Texel. Na afronding van 
dit commando werkt Boots in 2015 kort bij de afdeling 
Begrotingszaken van de Hoofddirectie Finance and Control 
in Den Haag. 

Nog hetzelfde jaar wordt hij Hoofd van het bureau Strategie en 
Advies van het CZSK, waarbij hij wordt bevorderd tot kolonel. 
Hij houdt zich onder andere bezig met de doorontwikkeling 
van de Koninklijke Marine. In mei 2017 volgt de plaatsing 
als Deputy Commander van The Netherlands Maritime Force. Deze 
operationele staf staat in 2020 stand by om de amfibische 
taakgroep, een snel inzetbare reactiemacht van de NAVO, aan 
te sturen.

Op 17 juli 2020 wordt Boots vlagofficier. Als brigadegeneraal 
der mariniers keert hij terug naar het Caribisch gebied, in 
de functie van Commandant der Zeemacht in het Caribisch 
gebied, Directeur Kustwacht Caribisch gebied en Commander 
Task Group 4.4
 
Frank Boots is getrouwd met Helen. Zij hebben samen twee 
dochters, Iris en Amber. 


