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Logistiek
De logistieke positie van het KMC is uniek in de
krijgsmacht. Als militair onderdeel van de Koninklijke landmacht is het korps in vredestijd rechtstreeks gesteld onder het bevel van de BLS; na
mobilisatie wordt het ter beschikking gesteld van
de minister van binnenlandse zaken voor steun
aan de OBB bij het bestrijden van rampen ten
gevolge van oorlogshandelingen.
Aangezien het personeel van het KMC zijn taken
als militaire eenheid moet kunnen uitvoeren, beschikt het over het (standaard)materieel dat iedere
militaire eenheid heeft. Dat materieel, dat ca. 20%
omvat van het totale pakket, wordt aangeduid als
KL-materieel. Het omvat bijvoorbeeld waterwagens, keukens op aanhangwagens, noodrantsoenen,
gereedschap-uitrustingen en PSU-artikelen. Zoals
bij ieder militair onderdeel is het geautoriseerde
materieel vermeld in de OTAS'n. Deze worden
goedgekeurd door de BLS. Het verschil met de
andere KL-onderdelen is dat de geautoriseerde
uitrustingsstukken wel door de MVA's worden
verworven doch dat de kosten niét ten laste van
de KL-begroting komen maar op de eigen KMCbegroting drukken. Het beheer en onderhoud van,
en de controle op dat materieel geschieden volledig volgens de door de KL gestelde normen.
Voor zijn oorlogstaak — het bestrijden van oorlogsbranden, het redden van ingesloten mensen,
en hun initiële (geneeskundige) verzorging en afvoer — beschikt het KMC over specifiek materieel. Dat materieel wordt verworven en ter beschikking gesteld door de Organisatie Bescherming
Bevolking van het ministerie van binnenlandse
zaken. Aangezien de KMC-eenheden zullen optreden ter ondersteuning van BB-eenheden en het
KMC-BiZa-materieel slechts een relatief klein deel
omvat van het totale pakket van rampenbestrijdingsmaterieel, is het KMC-BiZa-materieel identiek aan het BB-materieel.
Dat op de taak gerichte materieel omvat bijvoorbeeld brandweerautospuiten, motorspuiten, slan360

gen en appendages ten behoeve van de Mobiele
Colonnes Brandweer. Verbandmiddelen, puinruimapparatuur, kruiwagens, draagbaren en ladders
zijn er ten behoeve van de Mobiele Colonnes Redding/Geneeskundig. De autorisatie van materieel,
soort en hoeveelheden, geschiedt dan volgens door
de OBB gestelde regels in de zg. Specificatielijsten.
Dat pakket omvat bijna 80% van het totale KMCmaterieel. Beheer, onderhoud en reparaties geschieden in principe door de zorg van BiZa. Uiteraard wordt daarbij steun verleend door het KMCpersoneel van de Legerplaats Crailo. Een uitzondering vormt schade aan BiZa-voertuigen die
wordt veroorzaakt tijdens besturing door militaire
chauffeurs. In dat geval wordt de reparatie uitgevoerd door de zorg en ten laste van het KMC.
Het zal duidelijk zijn dat doordat BiZa zelf het
beheer voert, zelf het onderhoud uitvoert, zelf de
uitbestedingen doet en geen echelonnering kent,
de systemen volledig afwijken van de bij de KL
gebruikte systemen.
In vredestijd is het ministerie van volksgezondheid
en milieuhygiëne (VoMil) verantwoordelijk voor
de drinkwatervoorziening; dat wil zeggen zowel
voor het beschikbaar zijn als voor het drinkbaar
zijn. In oorlogstijd blijft deze verantwoordelijkheid
daar. In bijzondere omstandigheden, na calamiteiten, treedt voor de nooddrinkwatervoorziening het
Korps Mobiele Colonnes op, onder supervisie van
VoMil. Indien een waterleidingbedrijf gedurende
langere tijd niet meer in staat is voldoende drinkwater te leveren, kan het Korps — zo nodig op
vier verschillende plaatsen in Nederland •—• steun
verlenen met drinkwatertransportleidingen en eventuele distributie. Bovendien is de mogelijkheid aanwezig, zij het in geringere mate, drinkwater te produceren door zuivering. Het daarvoor benodigde
materieel wordt verworven, beheerd, onderhouden
en ter beschikking van het KMC gesteld door
VoMil. Ook hier derhalve systemen die afwijken
van de bij de KL gangbare werkwijze.
Bij mobilisatie moet het materieel, zowel KL- als
BiZa- resp. VoMil-materieel, zo snel mogelijk

functioneel worden uitgegeven aan de geformeerde eenheden. KL- en BiZa-materieel zijn ondergebracht in BiZa-magazijnen, aangezien BiZa verplicht is opslagruimten ter beschikking van het
KMC te stellen. In deze magazijnen is het materieel functioneel opgeslagen. Zoals uit het voorgaande reeds bleek, geschieden onderhoud en beheer in zo'n magazijn voor het KL-materieel onder
leiding van een KL-beheerder (aoo- of smmb) en
voor het BiZa-materieel door een functionaris die
onder BiZa ressorteert. Een goede verstandhouding tussen beide instanties is dan ook een eerste
vereiste.
Financiën
De personele en materiële uitgaven van het KMC
komen niet ten laste van de KL-begroting; de
KMC-begroting vormt naast de Afdelingen „Ministerie" en „Krijgsmacht" een zelfstandige afdeling in de defensiebegroting. Het budget voor 1980,
ca. ƒ 28 min, werd in overleg met de Staf voor de
Civiele Verdediging vastgesteld en is een deel van
het totale budget voor de Civiele Verdediging.
De ordonnateur van de KMC-begroting is de Con-

troller Landmachtstaf. Door de Staf voor de Civiele Verdediging worden ten behoeve van de KMCbegroting de fondsen voor personele en materiële
exploitatie beschikbaar gesteld via een jaarlijks
terugkerende procedure. Voor nieuwe dan wel
vervangingsinvesteringen vindt afzonderlijk overleg plaats met de Staf voor de Civiele Verdediging
van BiZa; daartoe worden door het KMC meerjarenramingen opgesteld, zowel voor BiZa- als
KL-materieel. De voor de verwerving van het KLmaterieel benodigde fondsen worden eveneens uit
het totale budget voor de Civiele Verdediging beschikbaar gesteld op de KMC-begroting. De verwerving en verstrekking van dit materieel vinden
plaats door de DMKL volgens de KL-procedures
en ten laste van de KMC-begroting.
Voor de benodigde opleidingen — ca. 5000 man
per jaar — worden berekeningen uitgevoerd en
de manjarenbehoefte wordt doorgegeven aan Controller LAS. Vooral deze laatste post vereist veel
aandacht aangezien, mede door het uitstelbeleid,
het percentage niet-opkomers nogal fluctueert
waardoor niet alleen qua opleidingen doch ook
financieel moet worden bijgestuurd.
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