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Het Korps Mobiele Colonnes (KMC) is een mobilisabele eenheid, waarvan in vredestijd een (kern-)
Staf en een Opleidingscentrum aanwezig zijn in de
legerplaats Crailo te Hilversum.
Het KMC is een militaire eenheid, deel uitmakende van de Koninklijke landmacht en als zodanig
ressorterende onder de Bevelhebber der landstrijdkrachten, onder wiens bevelen de Commandant
van het Korps Mobiele Colonnnes dan ook is gesteld.
Het Korps telt na mobilisatie ongeveer 22.000
man, die de volgende eenheden vullen.
— 24 Mobiele Colonnes (MC's), waarvan 12
MC's brandweer en 12 MC's reddings- en geneeskundige dienst.
— Nooddrinkwaterleidingvoorzieningscompagnie.
•— Aanvullingsdepot personeel KMC, ontstaan
o.m. door de opheffing van het Opleidingscentrum
in geval van mobilisatie.
— Staf KMC (oorlogstijd), grotendeels ontstaan
uit Staf KMC (vredestijd).
Voor een goed begrip moge dienen dat een Mobiele Colonne qua opbouw en personeelssterkte
is te vergelijken met een bataljon (ca. 850 man).
Gemeenschappelijke Beschikking
Alvorens de personeelsvulling van het KMC te
bespreken, is het noodzakelijk enkele artikelen te
citeren uit de zg. Gemeenschappelijke Beschikking
van de ministers van defensie en van binnenlandse
zaken d.d. 8 maart 1963, nr 262.579/16U, afd.
Wetgeving en Publiekrecht.
Art. 2 lid l van deze beschikking luidt:
De Ministers van Defensie en van Binnenlandse Zaken bepalen gezamenlijk in algemene zin zowel de
taken als de eisen, waaraan moet worden voldaan,
°Pdat deze taken doelmatig kunnen worden vervuld.

Art. 3 lid l regelt o.m. de organisatie en de voorziening met het benodigde personeel:
De Minister van Defensie draagt met betrekking tot

het Korps Mobiele Colonnes (. . .) en uitgaande van de
financiële en materiële middelen, die hem door de
Minister van Binnenlandse Zaken ten behoeve van het
genoemde korps ter beschikking worden gesteld, zorg
voor o.a.:
a. het vaststellen van de organisatie (. . .);
b. de voorziening met het benodigde personeel;
c. de opleiding en de oefening van het personeel

Art. 3 lid 3 luidt:
De Minister van Defensie draagt er zorg voor, dat
voor de dienst bij het Korps Mobiele Colonnes niet
alleen personeel van de Koninklijke landmacht, doch
ook personeel van andere delen der krijgsmacht wordt
aangewezen.

Voor het uitvoeren van voornoemde beschikking
werden later uitgegeven de Algemene directieven
ter uitvoering van de gemeenschappelijke beschikking van de Ministers van Defensie en van Binnenlandse Zaken d.d. l juli 1966, nr 262.579/18H.
In punt 4a daarvan werd de personeelsvoorziening
geregeld:
a. Vrijwillig dienend personeel:
De Opperofficier Personeel Koninklijke landmacht
draagt zorg voor de personeels-voorziening voor zover het vrijwillig dienend personeel betreft, waarbij
voor wat betreft personeel afkomstig van de Koninklijke marine en de Koninklijke luchtmacht zulks zal
geschieden in overleg met respectievelijk de Vlagofficier Personeel Koninklijke marine en de Opperofficier Personeel Koninklijke luchtmacht;
b. Reserve- en dienstplichtig personeel:
De Chef van de Generale Staf draagt op overeenkomstige wijze zorg voor de personeels-voorziening
voor zover het reserve- en dienstplichtig personeel
betreft.

Tot zover de citaten, die het mogelijk maken nu
te vermelden hoe de personeelsvulling in de praktijk geschiedt. Volledigheidshalve zij opgemerkt
dat sinds het verschijnen van boven aangehaalde
directieven de functiebenamingen van de genoemde autoriteiten werden gewijzigd in Directeur Personeel resp. Chef van de Landmachtstaf.

349

Vrijwillig dienend personeel
Tijdens een bespreking van de Personeelraad in
juni 1975 werd een verdeelsleutel overeengekomen
met betrekking tot het in vredestijd te leveren vrijwillig dienende personeel per krijgsmachtdeel, gesplitst naar officieren, onderofficieren en overigen.
Deze overeenkomst wordt jaarlijks gehanteerd tijdens de zg. Verplaatsingsplanbesprekingen, die —conform punt 4a van de Algemene directieven —
worden gehouden onder voorzitterschap van het
hoofd van de sectie Algemene Functies van de afdeling Individueel Carrière- en Plaatsingsbeleid
(ICP) van de Directie Personeel Koninklijke landmacht in aanwezigheid van vertegenwoordigers van
de Directies Personeel Koninklijke marine (waaronder ook het Korps Mariniers ressorteert) en
Koninklijke luchtmacht.
Plaatsing bij het Korps Mobiele Colonnes geschiedt in principe voor KM-personeel voor de
duur van 3 jaar, en voor KL- en KLu-personeel
voor 3 tot 5 jaar. Dat personeel ontvangt ook een
lastgeving met indeling op een oorlogsfunctie bij
Staf KMC (oorlogstijd), bij het Aanvullingsdepot,
bij een van de Mobiele Colonnes of bij de Nooddrinkwaterleidingvoorzieningscompagnie. Bepaalde functies, bijvoorbeeld de adjudant MC (d.i. de
bats aoo) en de c-bevogp in het vzgpel, zijn voorbehouden voor vrijwillig dienenden.
Personeel, ingedeeld bij Staf KMC (vredestijd),
heeft globaal twee hoofdtaken:
— ervoor zorgen dat zowel de Staf KMC als be-
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leidsorgaan, als het Opleidingscentrum KMC als
uitvoerend orgaan hun taak kunnen vervullen;
•— zorgen voor de mobilisatie- en oorlogsvoorbereiding van het Korps, waarvoor C-KMC verantwoordelijk is op grond van het gestelde in het
Mobilisatievoorschrift voor de Koninklijke landmacht (VS 2-1050/1).
Personeel dat is ingedeeld bij het Opleidingscentrum KMC heeft tot taak ervoor te zorgen dat de
ongeveer 22.000 man mobilisabel personeel berekend zijn voor hun taken; daartoe moeten
diverse opleidingen en cursussen worden verzorgd, vormings-herhalingsoefeningen voor mobilisabele MC's worden gehouden, en gezamenlijke
oefeningen met onderdelen van de Organisatie
Bescherming Bevolking worden voorbereid en begeleid. Elders in dit nummer wordt daarop uitgebreider ingegaan.
Reserve- en dienstplichtig personeel
Conform het gestelde in punt 4a van de Algemene
directieven wordt het reserve- en dienstplichtige
personeel ten behoeve van de mobilisabele eenheden van het KMC geleverd door de zorg van de
chef van de Landmachtstaf. De opleiding en oefening van dit personeel vinden plaats bij het Opleidingscentrum KMC, en wel tot een aantal van
gemiddeld 500 man per jaar, een cijfer dat is
gebaseerd op het huidige aflossingssysteem met
zesjarige cyclus. Ook daarover wordt elders in dit
nummer uitvoeriger bericht.

