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VOORWOORD 

1. Iedere militair die in uniform is gekleed, is daardoor herkenbaar als lid van het krijgsmachtdeel
waartoe hij of zij behoort. Aan het dragen van het uniform zijn daarom verplichtingen
verbonden. Het uniform wordt op juiste wijze in de per gelegenheid correcte samenstelling
gedragen.

2. In dit voorschrift is de samenstelling van de verschillende tenuen van de Koninklijke
Luchtmacht en de correcte draagwijze daarvan omschreven.

3. Waar in dit voorschrift wordt gerefereerd naar de militair als “hij” dient waar van toepassing
“hij” of “zij” te worden gelezen.
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HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN

1.1. TOEPASSELIJKHEID VAN HET VOORSCHRIFT. 

1.1.1. Dit voorschrift is van toepassing op: 

a. militairen van de Koninklijke Luchtmacht; 

b. militairen van de Koninklijke Landmacht, die in het bezit zijn gesteld van de gehele of
gedeeltelijke KLu-PSU. Voor wat betreft het dragen van gelegenheidstenuen blijven de
voorschriften van de Koninklijke Landmacht op hen van toepassing; 

c. geestelijke verzorgers van de Koninklijke Luchtmacht wanneer zij uniformkleding van de
Koninklijke Luchtmacht dragen; 

d. gewezen militairen van de Koninklijke Luchtmacht, die na hun eervol ontslag uit de
militaire dienst gerechtigd zijn het uniform te dragen, wanneer zij uniformkleding van de
Koninklijke Luchtmacht dragen (zie ook de regelingen terzake opgenomen in de 
MP 31-100 - Rechtspositie Militairen).

1.1.2. Indien er sprake is van een rang wordt, voorzover hierna niet anders is bepaald, daaronder
mede begrepen een tijdelijke en een titulaire rang.

1.1.3. Onder een uniform of tenue wordt in dit voorschrift verstaan de voorgeschreven militaire
kleding of combinatie van kledingstukken met een duidelijke militaire herkenbaarheid o.a.
door het daarop aanwezig zijn van rang- c.q. stand-onderscheidings- tekens. 

1.1.4. Onder het begrip “in dienst” wordt in dit voorschrift verstaan de tijd gedurende welke de
militair diensten en/of werkzaamheden, zoals bedoeld in het Algemeen Militair
Ambtenarenreglement (AMAR) verricht. 

1.2. DRAGEN VAN DE TENUEN. 

1.2.1. De militair in werkelijke dienst is tijdens het verrichten van zijn diensten en/of
werkzaamheden steeds in het daartoe voorgeschreven tenue gekleed. Het tenue wordt
gedragen op de wijze als in dit voorschrift bepaald, tenzij op medische grond een afwijking
noodzakelijk is.

1.2.2. Het uniform wordt op correcte en verzorgde wijze gedragen. Het moet een goede pasvorm
hebben, geen slijtage vertonen, schoon zijn zonder vlekken, goed in model geperst zijn met
vouwen in de broek. De schoenen moeten goed gepoetst zijn. De kleding wordt gesloten
gedragen. De militair is persoonlijk verantwoordelijk voor het correcte uiterlijk voorkomen.

1.2.3. Het dragen van het uniform is verboden indien: 

a. de militair politieke of commerciële belangen bevordert of deelneemt aan betogingen,
protestmarsen en andere openbare demonstraties anders dan bedoeld in Aanwijzing nr.
5 van de Voorlopige Algemene aanwijzingen inzake de uitoefening van bepaalde
grondrechten (zie MP 11-55-460A);

b. het dragen van het uniform de Koninklijke Luchtmacht in discrediet kan brengen.
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1.2.4. De militair draagt op het uniform altijd de rangonderscheidingstekens van de rang die hij
bekleedt, op de wijze zoals in dit voorschrift is bepaald.

1.2.5. Het dragen van burgerkleding in combinatie met het militaire uniform m.u.v. het gestelde in
pt. 1.3.2.a is verboden. Het dragen van eigen onderkleding is toegestaan, mits het niet
zichtbaar is.

1.2.6. Hoofddeksels. De in uniform geklede militair draagt buiten gebouwen en voertuigen het bij
het tenue behorende hoofddeksel tenzij:

a. het dragen van wettelijk of in veiligheidsvoorschriften voorgeschreven
hoofdbescherming is verplicht;

b. het dragen van hoofddeksels uit oogpunt van bedrijfsveiligheid niet is toegestaan.

1.2.7. Hoofddeksels worden rechtstandig op het hoofd gedragen, aan de voorzijde het haar
volledig bedekkend. De stormband mag onder de kin worden gedragen wanneer de
mogelijkheid bestaat van afwaaien. Muts, hoed en baret worden zodanig gedragen, dat de
onderrand van de voorzijde 2 cm boven de lijn van de wenkbrauwen blijft.

1.2.8. In plaats van het bij het tenue behorende hoofddeksel kan bij zeer slecht weer, zoals regen,
sneeuw en harde wind en bij ernstige koude de capuchon van de parka worden gedragen.
Wanneer de capuchon wordt gedragen wordt het bij het tenue behorende hoofddeksel onder
handbereik meegevoerd.

1.2.9. Overkleding wordt gedragen met inachtneming van het volgende: 

a. Het al of niet dragen van overkleding met of zonder binnenvoering geschiedt in beginsel
naar keuze van de militair, tenzij het dragen van overkleding wordt gelast;

b. Het is verboden de voor een bepaald tenue voorgeschreven overkleding te dragen bij
andere tenuen, zie hoofdstuk V.

1.2.10. Sjaals. Naar keuze mag bij overkleding de grijze of zwarte sjaal worden gedragen op
zodanige wijze, dat deze aan de achterzijde en opzij niet of weinig boven de kraag van de jas
uitkomt.

1.2.11. Handschoenen worden gedragen:

a. indien dit is gelast;

b. in overige gevallen naar eigen inzicht.

1.2.12. De schoudertas wordt door vrouwelijke militairen gedragen over de linker schouder. 

1.2.13. Roklengte. De lengte van de rok is zodanig dat de onderzijde halverwege de knie komt.

1.2.14. Gevechtslaarzen. Bij het dragen van gevechtslaarzen worden de broekspijpen, met
gebruikmaking van elastieken, gelijkmatig op de hoogte van de bovenzijde van de laarzen
vanaf de zijnaden naar binnen gevouwen, zodat de pijpen overblousend over de schachten
van de gevechtslaarzen komen te hangen. De sokken mogen niet over de schachten worden
gedragen. De gevechtslaarzen worden bij gestanste ogen recht en bij opgeplaatste ogen
kruislings geregen. 

1.2.15. Het herkenningsplaatje wordt steeds om de hals en onder het overhemd of hemd T-shirt
gedragen. 
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1.2.16. Bedrijfsveiligheidsartikelen. Het dragen van wettelijk of in veiligheidsvoorschriften
voorgeschreven bedrijfsveiligheidsartikelen is verplicht.

1.3. AFWIJKINGEN EN TOEVOEGINGEN. 

1.3.1. Het is de in uniform geklede militair verboden:

a. horloge- en sleutelkettingen, spelden, clips van pennen (behoudens gedragen in het
potloodzakje van de trui basistenue) en borstzak GVT-hemd enz. zichtbaar te dragen;

b. een wandelstok te gebruiken, tenzij op medisch voorschrift;

c. tijdens de uitvoering van werkzaamheden sieraden o.a. ringen en horloges te dragen
indien daardoor gevaar bestaat voor lichamelijk letsel danwel beschadiging van rijks- of
particuliere eigendommen, e.e.a. ter beoordeling door de onderdeelscommandant;

d. een zonnebril of donkerkleurende bril te dragen tijdens ceremoniële diensten en bij het
melden en afmelden;

e. indien haarspelden, strikken e.d. worden gedragen, dienen deze van bescheiden
afmeting en gedekte kleur te zijn.

1.3.2. Het is de in uniform geklede militair toegestaan:

a. bij het rijden, ook als duo-passagier, op een motorvoertuig op twee wielen of een
(brom)fiets of scooter beschermende kleding te dragen, zoals broekveren en
regenkleding. Het dragen van een regenbroek is toegestaan mits de kleur van de broek
overeenkomt met de kleur van de zichtbare uniformkleding. Wanneer de kleur van de
regenbroek afwijkt van de kleur van het uniform, dient tevens een regenjack te worden
gedragen op een zodanige wijze dat de uniformkleding niet zichtbaar is;

b. bij rouw een effen zwarte rouwband van krip of laken (zonder rozet) ter breedte van 7,5
cm om de linker bovenmouw te dragen;

c. (uitsluitend t.a.v. geestelijke verzorgers) indien zij bij bepaalde plechtigheden als tot de
KLu behorende geestelijke verzorgers optreden, over het uniform dan wel over een toga
een zwarte stola te dragen, aan beide uiteinden voorzien van een kruis, gedekt door de
luchtmachtadelaar en de koninklijke kroon;

d. een paraplu van effen zwarte, grijze of blauwe kleur te dragen; echter niet bij
ceremoniële gelegenheden of in formaties;

e. indien ingedeeld bij een luchtmachtbeveiligingseenheid op blauwe uniformkleding een
wit gevlochten fluitkoord te dragen om de linker schouder echter niet bij de trui
basistenue en op overkleding.

1.4. AUTORISATIE PSU.

1.4.1. Voor de autorisatie van de in dit voorschrift genoemde PSU-artikelen wordt verwezen naar
het Voorschrift Persoonlijke Standaarduitrusting KLu (47-8400-001).
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HOOFDSTUK 2 -  TENUEN BIJ BIJZONDERE DIENSTEN

2.1. Militaire plechtigheden. Bij militaire plechtigheden worden de volgende tenuen gedragen:

a. gewapende troepen dragen het dagelijks tenue met platte pet, (vrouwelijke militairen
met hoed en pantalon), gevechtslaarzen, grijs lederen handschoenen (vrouwelijke
militairen zwart lederen handschoenen) en persoonlijke bewapening. Officieren en in
voorkomend geval de vaandeldrager zijn uitgerust met sabel. In bijzondere gevallen kan
door de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten een ander tenue worden bevolen;

b. ongewapende troepen dragen het dagelijks tenue met platte pet (vrouwelijke militairen
met hoed en pantalon), lage zwarte schoenen en grijs lederen handschoenen, (vrouwelijke
militairen lage schoenen en zwart lederen handschoenen);

c. personeel van (object)grondverdedigingseenheden ((O)GRV) dat een functie vervult bij
de plechtigheid draagt het dagelijks tenue met witte uitmonstering (helm met KLu vignet,
handschoenen, fluitkoord, gevechtslaarzen en eventueel bewapening;

d. te beëdigen militairen dragen het dagelijks tenue;

e. niet ingedeelde militairen dragen het dagelijks tenue.

2.2. Erewachten, ereposten en erefronten. De tenuen voorgeschreven voor erewachten,
ereposten en erefronten zijn conform de vorige paragraaf. In bijzondere gevallen kan door de
Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten het ceremoniële tenue bij erewachten worden gelast.

2.3. Begrafenissen met militair eerbetoon. Bij begrafenissen met militair eerbetoon wordt het
ceremonieel tenue gedragen (CT).

2.4. Begrafenissen zonder militair eerbetoon. Bij begrafenissen zonder militair eerbetoon wordt
het DT gedragen. Zie hoofdstuk 3: Bijzonderheden punt d. en e.

2.5. Dodenwachten. Een dodenwacht draagt het dagelijks tenue.

2.6. Hofrouw. Ingeval van hofrouw zal de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten aanwijzingen geven
omtrent de tenuevoorschriften.

2.7. Wacht-, piket-, en toerbeurtdiensten. Bij het verrichten van wacht-, piket-, en
toerbeurtdiensten wordt, met inachtneming van het hierna bepaalde, het Gevechtstenue (GVT)
met door de onderdeelscommandant vast te stellen aanvullingen gedragen.

2.8. Personeel behorende tot ((O)GRV) draagt bij het verrichten van beveiligingstaken:

a. bij het Hoofdkwartier Koninklijke Luchtmacht alsmede bij (inter-) nationale staven:
Het basistenue, witte koppel, gevechtslaarzen, witte helm met KLu-vignet, wapenstok en
persoonlijke bewapening;

b. bij overige onderdelen:
Het gevechtstenue met hemd T-shirt groen/camouflage, zwart gevlochten fluitkoord,
baret, zwarte koppel en door de onderdeelscommandant voorgeschreven bewapening.

2.9. De onderdeelscommandant bepaalt wanneer de bij het tenue behorende overkleding wordt
gedragen.
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2.10. Armbanden. Personeel belast met de dienst van schildwacht draagt zowel wanneer het
bewapend is met een vuurwapen danwel niet bewapend is om de linkerbovenarm een rode,
11 cm brede armband met daarop in zwarte 5 cm hoge letters het opschrift
“SCHILDWACHT”.

2.11. Armbanden. Personeel belast met de dienst van patrouille draagt zowel wanneer het
bewapend is met een vuurwapen danwel niet bewapend is om de linkerbovenarm een rode,
11 cm brede armband met daarop in zwarte 5 cm hoge letters het opschrift “PATROUILLE”.
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HOOFDSTUK 3 - INTERSERVICE-STAAT TENUEN

GELEGENHEID TENUE KLU KL/KMAR KM

1

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Officiële aankomst en
vertrek van civiele en
militaire autoriteiten,
indien deze gekleed
zijn in ceremoniële
tenue, nationaal
kostuum, ambts-
kleding of jacquet 

Ceremoniële tenuen
Modeldecoraties
Ponjaard 

Gelegenheidstenue
Modelcoraties
Sabel  

Ceremoniële tenuen
Modeldecoraties
Sabel

Aankomst en vertrek
van civiele- en militaire
autoriteiten, niet
gekleed als vermeld
bij punt 1. 

Dagelijks tenue
Batons 

Dagelijks tenue
Batons 

Daagse tenue
Batons  

Opwachtingbezoeken
bij H.M. de Koningin,
ministers,
bewindslieden bij
bevordering tot
opperofficier en bij
benoeming van een
opperofficier in een
militaire functie
waarbij hij
rechtstreeks onder de
minister van defensie
is gesteld

Dagelijks tenue
Batons 

Dagelijks tenue
Batons 

Daagse tenue
Batons  

Aan- en afmelden bij
de commandant,
alsmede dienstreizen
en werkbezoeken
waarbij het uniform
moet worden
gedragen

Dagelijks tenue
Batons 

Dagelijks tenue
Batons 

Daagse tenue
Batons  

Nationale
dodenherdenking in
Amsterdam op 4 mei

Dagelijks tenue
Batons 

Dagelijks tenue
Batons 

Daagse tenue
Batons  

Militaire
dodenherdenkingen 

Dagelijks tenue
Modeldecoraties 

Dagelijks tenue
Modeldecoraties 

Daagse tenue
Modeldecoraties  

Cocktails en recepties Dagelijks tenue
Batons 

Dagelijks tenue 
Batons 

Daagse tenue
Batons  

Avondevenementen
(smoking) 

Klein avondtenue
Klein modeldecoraties 

Klein avondtenue of
gelegenheidstenue 
Klein modeldecoraties
en ster met ordelint 

Klein avondtenue
Klein modeldecoraties  
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GELEGENHEID TENUE KLU KL/KMAR KM

9

10 

11

12* 

13* 

14* 

15* 

16* 

17* 

Avondevenementen
(rokkostuum) 

Klein avondtenue
Klein modeldecoraties
Opperofficieren Groot
avondtenue
Ster met ordelint

Groot avondtenue of
gelegenheidstenue 
Klein modeldeco-
raties en ster met
ordelint 

Groot avondtenue 
Klein modeldecoraties
en ster met ordelint  

Staatsbezoeken,
avondontvangsten ten
hove, ontvangsten
ministerraad

Tenue als vermeld op
de uitnodiging 

Tenue als vermeld op
de uitnodiging 

Tenue als vermeld op
de uitnodiging  

Verschijnen voor een
militair rechtscollege
of militaire justitiële
autoriteiten 

Dagelijks tenue 
Batons

Dagelijks tenue 
Batons

Daagse tenue
Batons  

Beëdigingen Dagelijks tenue
Modeldecoraties 

Dagelijks tenue
Modeldecoraties 

Ceremoniële tenue
Modeldecoraties
Sabel  

Parades Tenue als vermeld op
de uitnodiging 

Tenue als vermeld op
de uitnodiging 

Tenue als vermeld op
de uitnodiging  

Begrafenissen met
(beperkt) militair
eerbetoon

Ceremoniële tenue
Modeldecoraties
Ponjaard

Gelegenheidstenue
Modeldecoraties 

Ceremoniële tenue
Modeldecoraties
Sabel  

Begrafenissen zonder
militair eerbetoon,
waarbij men officieel
in de stoet of als lid
van een deputatie
aanwezig is, of
individueel 

Dagelijks tenue 
Batons 

Dagelijks tenue 
Batons 

Daagse tenue
Batons  

Bij huwelijksplechtig-
heden waarbij men
officieel tegenwoordig
is in de stoet of
deputatie 

Ceremoniële tenue
Modeldecoraties
Ponjaard 

Gelegenheidstenue
Modeldecoraties
Sabel 
Sjerp 

Ceremoniële tenue
Modeldecoraties
Sabel  

Bij huwelijksplechtig-
heden, niet in de stoet
of deputatie tegen-
woordig, maar waarbij
men niettemin in
uniform aanwezig
wenst te zijn 

Dagelijks tenue
Batons 

Dagelijks tenue
Batons 

Daagse tenue
Batons  
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GELEGENHEID TENUE KLU KL/KMAR KM

18

19* 

Genodigden
Verenigde
Vergadering der
Staten Generaal op
Prinsjesdag 

Dagelijks tenue
Modeldecoraties 

Gelegenheidstenue
Modeldecoraties 

Ceremoniële tenue
Modeldecoraties
Sabel  

Uitreiken van
onderscheidingen 

Dagelijks tenue 
Modeldecoraties 

Dagelijks tenue 
Modeldecoraties 

Daagse tenue
Modeldecoraties 

*) BIJZONDERHEDEN:

a. De voorgeschreven tenuen en vermelde toevoegingen worden uitsluitend gedragen door
militairen, die volgens de bepalingen in dit voorschrift daartoe gerechtigd zijn;

b. Bij deelname aan cocktails en avondevenementen, waarbij de uitnodiging uitgaat van een civiele
instantie, wordt het uniform alleen gedragen indien dit gepast is;

c. Bij deelname aan beëdigingen waarbij meerdere krijgsmachtdelen zijn vertegenwoordigd, dient
het tenue te worden aangepast aan het tenue van het krijgsmachtdeel dat de plechtigheid regelt; 

d. Bij een begrafenis of crematie met (beperkte) militaire eer wordt rekening gehouden met de
wensen van de nabestaanden;

e. Bij een begrafenis of crematie zonder militaire eer wordt het militair tenue alleen gedragen als dit
als passend wordt beoordeeld. Ook hier geldt dat rekening dient te worden gehouden met de
wensen van de nabestaanden;

f. Bij huwelijksplechtigheden richt men zich naar het vermelde op de uitnodiging en naar de
wensen van het bruidspaar. In beginsel dragen belangstellenden het dagelijks tenue met
batons;

g. Militairen die een onderscheiding ontvangen, mogen bij een officiële uitreiking geen andere
onderscheidingen of batons dragen;

h. Ordesterren en halskruizen worden alleen gedragen op het groot avondtenue en het ceremoniële
tenue;

i. Het ceremoniële tenue kan door alle militairen worden gedragen. Voor mannelijke militairen vanaf
de rang van aoo wordt als toebehoren de ponjaard gedragen;

j. In uitnodigingen voor gelegenheden waarvoor militairen van meerdere krijgsmachtdelen worden
uitgenodigd, dient per krijgsmachtdeel het genoemde tenue uit dit voorschrift te worden
vermeld. 
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HOOFDSTUK 4 - DRAGEN VAN BURGERKLEDING

4.0.1. Tijdens oefeningen in groter verband mag door militairen behorende tot de daaraan
deelnemende onderdelen in het algemeen buiten dienst geen burgerkleding worden
gedragen. De als commandant optredende officier kan van deze bepaling afwijken.

4.0.2. Tenzij de militair toestemming heeft in het buitenland het uniform te dragen, moet tijdens een
tijdelijk verblijf in het buitenland bij verlof en bewegingsvrijheid burgerkleding worden
gedragen. Bij dienstreizen naar of in het buitenland wordt het uniform gedragen, tenzij
burgerkleding door de opdrachtgever wordt toegestaan.

4.0.3. De onderdeelscommandant of een hogere commandant kan bepalen dat een militair bij de
uitvoering van bepaalde opdrachten of in bijzondere omstandigheden zowel in als buiten
dienst verplicht is burgerkleding te dragen.

4.0.4. Een militair, die tijdens zijn verlof of bewegingsvrijheid werkzaamheden verricht, welke, indien
deze in uniform worden verricht, het aanzien van de militaire stand kunnen brengen, is
verplicht gedurende die werkzaamheden burgerkleding te dragen. 

4.0.5. Het dragen van burgerkleding buiten dienst is toegestaan zowel binnen als buiten het
onderdeel. 

4.0.6. Burgerkleding mag desgewenst worden gedragen indien militairen zich voor opname of
poliklinische behandeling in een militair hospitaal of andere geneeskundige inrichting melden.
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HOOFDSTUK 5 - TENUEN

5.1. ALGEMEEN.

5.1.1. In dit hoofdstuk worden de tenuen voor militairen van de Koninklijke Luchtmacht beschreven.
In verband met de mate van detaillering bij de beschrijving van het Gevechtstenue Woodland
en de diversiteit in functionele kleding zijn hier aparte hoofdstukken aan gewijd (hoofdstuk 6, 7
en 8).

De tenuen voor militairen van de Koninklijke Luchtmacht zijn:

A – Dagelijks tenue

B – Ceremoniële tenue

C – Bijzondere ceremoniële tenue

D – Ceremoniële tenue bij erewachten

E – Ceremoniële tenue Kapel

F – Concerttenue Kapel

G – Gelegenheidstenuen cadetten

H – Klein avondtenue

I – Groot avondtenue

J – Basistenue

K – Zomertenue

L – Tropentenue 

M – Gevechtstenue Woodland (hoofdstuk 6 en 7)

N – Functionele kleding (hoofdstuk 8)
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Dagelijks tenue (dames en heren).
Dagelijks tenue met overkleding (dames en heren).
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5.2. A - DAGELIJKS TENUE.

5.2.1. Het dagelijks tenue is als volgt samengesteld: 

a. Voor mannelijke militairen:

- jas DT 
- broek DT
- overhemd lange mouw óf
- overhemd korte mouw
- broekriem, zwart leder
- stropdas, zwart
- sokken, uitgaans, zwart
- schoenen, uitgaans, zwart, glad, leder, vetersluiting, laag model
- pet, uniform of veldmuts
- blauwe rangonderscheidingstekens (stof DT)
- handschoenen, leder, grijs

b. Voor vrouwelijke militairen:

(1) met rok:
- jas DT
- rok DT
- overhemd lange mouw óf
- overhemd korte mouw
- stropdas, zwart
- kousen c.q. panties, naadloos, misty, 10/15 denier
- schoenen, zwart, glad, leder, pumpmodel max. hakhoogte 6 cm

of
- schoenen, zwart, glad, leder, platte hak, laag model
- hoed, uniform of veldmuts 
- blauwe rangonderscheidingstekens (stof DT)
- handschoenen leder zwart
- schoudertas, leder, zwart

(2) met broek:
- jas DT
- pantalon DT
- overhemd, lange mouw óf
- overhemd, korte mouw
- broekriem, zwart
- stropdas, zwart
- kousen c.q. panties naadloos, misty, 10/15 denier
- schoenen, zwart, glad, leder, platte hak, laag model
- hoed, uniform óf veldmuts
- blauwe rangonderscheidingstekens (stof DT)
- handschoenen leder zwart
- schoudertas, leder, zwart
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5.2.2. Ten aanzien van het dragen van het dagelijks tenue geldt het volgende:

a. aalmoezeniers zijn gerechtigd het collaar te dragen in de kleur, die kerkelijk voor hen is
vastgesteld;

b. de bij dit tenue te dragen overkleding is: regenjas of blauwe parka;

c. handschoenen en voor vrouwelijke militairen de schoudertas worden naar keuze
gedragen, tenzij de onderdeelscommandant anders bepaalt;

d. indien het dragen van het dagelijks tenue wordt gelast, dient in de opdracht te worden
vermeld op welke wijze dit tenue moet worden gedragen (batons, modeldecoraties,
handschoenen, overkleding enz.);

e. de jas dagelijks tenue wordt gedragen met alle knopen gesloten; het overhemd wordt
gedragen met zwarte stropdas, knopen en manchetten gesloten; de broek is altijd
zodanig geperst dat een scherpe vouw zichtbaar is;

f. tenzij de commandant anders heeft gelast dragen vrouwelijke militairen het dagelijks
tenue naar verkiezing met rok danwel broek.

5.2.3. Het dagelijks tenue wordt in de volgende gevallen gedragen:

a. als dagelijks uniform, tenzij een ander tenue wordt bevolen dan wel is toegestaan;

b. bij audiëntie bij H.M. de Koningin, minister of staatssecretaris;

c. bij aankomst en vertrek en bij werkbezoeken van civiele en militaire autoriteiten, niet
gekleed in ambtskleding, jacquet, ceremoniële tenue of nationaal kostuum;

d. bij cocktailparty en receptie;

e. bij zittingen door militaire leden bij de rechtbank en het gerechtshof;

f. bij zittingen van het Amtenarengerecht door militaire leden van het gerecht;

g. bij het verschijnen als verdachte, getuige of raadspersoon voor een militair rechtscollege
of militaire commissies van onderzoek;

h. bij parade; 

i. bij beëdiging; 

j. bij commando-overdracht; 

k. bij officiële opening, onthulling, installatie;

l. bij officieel banket overdag;

m. bij aan- en afmelden bij commandant;

n. bij begrafenis zonder militair eerbetoon; 

o. bij ontvangen van een onderscheiding; 

p. bij kerkelijke plechtigheden;
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q. bij dodenherdenkingen;

r. bij dienstreizen (tenzij anders bepaald).
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Ceremoniële tenue (dames en heren).
Heren met- en dames zonder ponjaard
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5.3. B - CEREMONIËLE TENUE.

5.3.1. Het ceremoniële tenue (CT) is gebaseerd op het dagelijks tenue, de blauwe
rangonderscheidingstekens worden bij het CT echter vervangen door in goud geborduurde.

5.3.2. Het ceremoniële tenue is als volgt samengesteld:

a. voor mannelijke militairen:

- jas, DT,
- broek DT
- overhemd, wit
- broekriem, zwart, leder
- stropdas, zwart
- sokken, uitgaans, zwart
- schoenen, uitgaans, zwart, glad leder,vetersluiting, laag model
- pet, uniform
- goud geborduurde rangonderscheidingstekens
- handschoenen, katoen, wit
- Ponjaard (AOO en hoger gegradueerden)

b. voor vrouwelijke militairen:

- jas, DT
- rok, DT
- overhemd, wit
- stropdas, zwart
- kousen c.q. panties naadloos, misty, 10/15 denier
- schoenen, zwart, pumpmodel, glad leder, max. hakhoogte 6 cm.
- hoed, uniform
- goud geborduurde rangonderscheidingstekens
- handschoenen, katoen, wit
- schoudertas, leder, zwart

5.3.3. Het ceremoniële tenue is bestemd te worden gedragen door alle KLu militairen.

5.3.4. Bij het ceremoniële tenue kan als overkleding de stoffen regenjas worden gedragen.

5.3.5. Het ceremoniële tenue wordt gedragen bij:

a. ontvangst en afscheid buitenlands staatshoofd (indien gelast);

b. officiële aankomst en vertrek van civiele en militaire autoriteiten, mits deze gekleed zijn in
ambtskleding, jacquet, ceremoniële tenue of nationaal costuum;

c. (alleen overdag) gala-receptie, gala-voorstelling, galadiner, indien het diner voor 18.00 uur
aanvangt;

d. internationale dodenherdenkingen (indien voorgeschreven);

e. begrafenissen met militair eerbetoon;

f. huwelijksplechtigheden waarbij men deel uitmaakt van de stoet;

g. universitaire of academische promoties als promovendus of paranimf.
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5.3.6. De ponjaard wordt aan de linkerzijde gedragen aan een lijfriem voorzien van twee afhangende
draagriemen met musketonhaken, op zodanige wijze dat:

a. de ponjaard met de greep opwaarts naar voren gericht, bevestigd aan de
musketonhaken, een hoek maakt ten opzichte van de grond van 45 graden; 

b. de ponjaard niet bedekt wordt door de jas, ceremoniële tenue;

c. de greep van de ponjaard omvat kan worden met de linkerhand indien de linkerarm
gestrekt is naast het lichaam.

5.3.7. In bijzondere gevallen kan worden bepaald dat het ceremoniële tenue zonder ponjaard wordt
gedragen. 
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5.4. C - BIJZONDERE CEREMONIËLE TENUE.

5.4.1. Adjudanten en ordonnans officieren van Hare Majesteit de Koningin dragen naar regelen te
stellen door de Chef van het Militaire Huis van Hare Majesteit de Koningin het bijzondere
ceremoniële tenue, uitgevoerd in zwarte stof.

5.4.2. De samenstelling van dit tenue voor mannelijke militairen is:

- pet bijzondere ceremoniële tenue
- mantel bijzondere ceremoniële tenue
- jas bijzondere ceremoniële tenue
- pantalon bijzondere ceremoniële tenue
- overhemd, wit, zonder kraag
- kraagboord, wit
- sokken, uitgaans, zwart
- bottines, zwart
- wandelsabel met dragon
- lijfriem met afhangriemen
- sjerp
- handschoenen, leder c.q. katoen, wit

5.4.3. De samenstelling van dit tenue voor vrouwelijke militairen is:

- nader te bepalen
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Ceremoniële tenue bij erewachten.
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5.5. D – CEREMONIËLE TENUE BIJ EREWACHTEN.

5.5.1. Het ceremoniële tenue bij erewachten“waaronder de vaandelwacht”, is als volgt
samengesteld:

- jas DT 
- broek DT (ook voor vrouwelijke militairen)
- overhemd, wit
- broekriem, zwart leder
- stropdas, zwart
- sokken, wol, zwart
- gevechtslaarzen
- pet, uniform (vrouwelijke militairen hoed)
- rangonderscheidingstekens goud geborduurd
- handschoenen katoen, wit
- modeldecoraties 
- koppel ceremoniële tenue 
- officieren en vaandeldrager sabel
- overigen geweer Diemaco C7 of karabijn Diemaco C8

5.5.2. Regenjas wordt alleen onder zeer extreme weersomstandigheden gedragen. Dit zal per geval
door de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten worden vastgesteld.

5.5.3. Het ceremoniële tenue erewachten wordt gedragen bij:

- staatsbezoeken of officiele bezoeken van buitenlandse staatshoofden
- de jaarlijkse opening van de Staten-Generaal (Prinsjesdag)
- de verjaardag van de Prins van Oranje
- aanbieding van geloofsbrieven door ambassadeurs aan H.M. de Koningin
- staatsuitvaarten
- wanneer zulks door of vanwege de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten wordt bevolen

5.5.4. Bij overige ceremoniële aangelegenheden wordt door gewapende troepen en vaandelwacht
het DT met modeldecoraties, gevechtslaarzen en grijze handschoenen gedragen. 
Officieren, (en in voorkomend geval de vaandeldrager) zijn dan uitgerust met sabel, waarbij de
zwarte sabelkoppel onder het DT wordt gedragen.
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ceremoniële tenue kapel.
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5.6. E - CEREMONIËLE TENUE KAPEL.

5.6.1. Het ceremoniële tenue kapel van de Koninklijke Luchtmacht is als volgt samengesteld:

- kolbak 
- jas CT
- broek CT
- overhemd, wit, zonder boord
- kraagboord, wit
- sokken, uitgaans, zwart 
- schoenen, uitgaans, zwart, glad, leder, vetersluiting, laag model
- handschoenen, katoen, wit 
- ponjaard met afhangriemen (alleen voor dirigent en kapelmeester)
- sjerp (alleen voor dirigent en kapelmeester)
- sabel met draagband (alleen voor tamboer-maître) 
- schouderriem met muziektas (niet voor dirigent en kapelmeester)
- koppel, kapel, leder wit (niet voor dirigent en kapelmeester)

5.6.2. Het ceremoniële tenue kapel wordt gedragen bij de volgende muziekuitvoeringen indien
daartoe het dragen van dit tenue wordt gelast:

a. staatsbezoeken en officiële bezoeken van buitenlandse staatshoofden;

b. jaarlijkse opening van de zitting van de Staten-Generaal;

c. aanbieding van geloofsbrieven aan H.M. de Koningin;

d. taptoes;

e. staatsuitvaarten;

f. wanneer zulks door of vanwege de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten wordt bevolen.
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concerttenue kapel (dames en heren).
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5.7. F - CONCERTTENUE KAPEL. 

5.7.1. Het concerttenue voor de kapel van de Koninklijke Luchtmacht is als volgt samengesteld:

a. voor mannelijke militairen:

- jas concerttenue kapel klu 
- broek concerttenue kapel klu 
- middelband (cumberbund), zwart 
- overhemd, smoking, wit, piqué, liggende boord
- vlinderdas, zwart 
- goud geborduurde rangonderscheidingstekens
- sokken, uitgaans, zwart, lang model
- schoenen, uitgaans, zwart, glad, leder, vetersluiting, laag model

b. voor vrouwelijke militairen:

- jas concerttenue
- broek concerttenue
- blouse, avondtenue
- lavallière, zwart
- goud geborduurde rangonderscheidingstekens
- kousen c.q. panties, naadloos, misty, 10/15 denier
- schoenen, zwart, glad, leder, pumpmodel, max. hakhoogte 6 cm
- handtas, zwart, enveloppe model
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Gelegenheidstenue cadetten (dames en heren).
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5.8. G - GELEGENHEIDSTENUEN CADETTEN. 

5.8.1. De gelegenheidstenuen voor cadetten van de Koninklijke Luchtmacht zijn:

a. het geklede tenue mannelijke cadetten;

b. het geklede tenue vrouwelijke cadetten;

c. het avondtenue vrouwelijke cadetten.

5.8.2. De tenuen zijn als volgt samengesteld:

a. geklede tenue mannelijke cadetten:

- pet, geklede tenue
- uniform, geklede tenue 
- overhemd, wit, zonder boord 
- boord, wit, staand 
- sokken, uitgaans, zwart 
- schoenen, uitgaans, zwart, glad, leder, vetersluiting, laag model
- handschoenen, katoen, wit

b. geklede tenue vrouwelijke cadetten:

- hoed, geklede tenue
- jas, geklede tenue
- rok, geklede tenue (kort)
- overhemd, geklede tenue, wit
- lavallière, geklede tenue, zwart
- kousen c.q. panties, naadloos, misty, 10/15 denier
- schoenen, zwart, glad, leder, pumpmodel, max. hakhoogte 6 cm
- handschoenen, katoen, wit
- handtas, enveloppemodel, zwart

c. avondtenue vrouwelijke cadetten:

- hoed, geklede tenue 
- jas, avondtenue 
- rok, avondtenue (lang) 
- blouse, avondtenue, wit 
- lavallière, geklede tenue, zwart 
- kousen c.q. panties, naadloos, misty, 10/15 denier
- schoenen, zwart, glad, leder, pumpmodel, max. hakhoogte 6 cm
- handschoenen, katoen, wit 
- handtas, enveloppemodel, zwart

5.8.3. De gelegenheidstenuen cadetten KLu worden op overeenkomstige wijze gedragen als
bepaald t.a.v. de ceremoniële resp. avondtenuen voor militairen van de Koninklijke
Luchtmacht, alsmede in door de Gouverneur van de Koninklijke Militaire Academie te bepalen
gevallen.

5.8.4. Als overkleding wordt de mantel gedragen.
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Klein avondtenue (dames en heren).
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5.9. H - KLEIN AVONDTENUE.

5.9.1. Klein avondtenue. Het klein avondtenue is als volgt samengesteld:

a. Voor mannelijke militairen:

- jas, avondtenue
- broek, avondtenue
- vest, blauw
- overhemd, wit, liggende boord
- vlinderdas, zwart, (max. hoogte 5 cm, breedte 12,5 cm)
- sokken, uitgaans, zwart
- schoenen, uitgaans, zwart, glad, leder, vetersluiting, laag model
- pet, uniform
- handschoenen, katoen, wit

b. voor vrouwelijke militairen:

- jas, avondtenue
- rok, avondtenue, kort c.q. lang
- blouse, avondtenue, wit
- lavallière, zwart
- kousen c.q. panties, naadloos, misty, 10/15 denier
- schoenen, zwart, glad, leder, pumpmodel, hakhoogte max. 6 cm
- hoed, uniform
- handschoenen, katoen, wit
- handtas, zwart, enveloppemodel

5.9.2. Het klein avondtenue wordt gedragen door:

a. officieren;

b. vaandrigs (cadetten uitgezonderd).

5.9.3. Het klein avondtenue wordt gedragen bij korpsmaaltijden, mess- of garnizoensbals en bij
avondevenementen waarbij op de uitnodiging is vermeld dat burgergenodigden in smoking
worden verwacht.

5.9.4. Ten aanzien van het dragen van de avondtenuen geldt het volgende:

a. adjudanten en evt. ordonnans officieren in gewone of buitengewone dienst van H.M. de
Koningin dragen op de jas avondtenue de voor hen vastgestelde schouderbedekkingen
en het bijbehorende nestel;

b. in geval een (reserve)officier of vaandrig niet in het bezit hoeft te zijn van het avondtenue,
wordt het dagelijks tenue met wit overhemd, zwarte vlinderdas, gouden
rangonderscheidingstekens en handschoenen katoen wit gedragen. (Vrouwelijke
militairen dragen dit tenue met rok); 

c. vrouwelijke officieren dragen bij het klein avondtenue naar keuze de korte of lange rok
tenzij i.v.m. eenheid van tenue anders wordt gelast. Indien de activiteit na 18.00 uur
aanvangt, lange rok;

d. de bij groot- en klein avondtenue te dragen overkleding is: stoffen regenjas.



HOOFDSTUK 5

5 - 20

5.9.5. Bij korpsmaaltijden en overige gelegenheden waarbij het klein avondtenue wordt gedragen
wordt:

a. door mannelijke onderofficieren, korporaals en soldaten het dagelijks tenue gedragen 
met wit overhemd, zwarte vlinderdas, handschoenen, katoen wit en gouden
rangonderscheidingstekens;

b. door vrouwelijke onderofficieren, korporaals en soldaten het dagelijks tenue, met rok
gedragen met wit overhemd, zwarte das dames, handschoenen, katoen wit en gouden
rangonderscheidingstekens.
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(BLANCO)
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Groot avondtenue.
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5.10. I - GROOT AVONDTENUE.

5.10.1. Het groot avondtenue is als volgt samengesteld:

a. voor mannelijke militairen:

- jas, avondtenue
- broek, avondtenue
- vest, piqué, wit
- rok, overhemd met staand wit boord
- vlinderdas, piqué, wit
- sokken, uitgaans, zwart
- schoenen, uitgaans, zwart, glad, leder, vetersluiting, laag model
- pet, uniform
- handschoenen, katoen, wit

b. voor vrouwelijke militairen:

- jas, avondtenue
- rok, avondtenue, lang
- blouse, avondtenue, wit
- lavallière, zwart
- kousen c.q. panties, naadloos, misty, 10/15 denier
- schoenen, zwart, glad, leder, pumpmodel, max. hakhoogte 6 cm.
- hoed, uniform
- handschoenen, katoen, wit
- handtas, zwart, enveloppemodel

5.10.2. Het groot avondtenue is bestemd te worden gedragen door:

a. opperofficieren;

b. adjudanten en ordonnansofficieren van Hare Majesteit de Koningin;

c. adjudanten van de Minister van Defensie, de Staatssecretaris van Defensie en de
Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten;

d. luchtmachtattaché’s;

e. overige door de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten bij uitzondering aan te wijzen
militairen.

5.10.3. Het groot avondtenue wordt uitsluitend gedragen bij avondevenementen, waarbij
burgergenodigden in rokkostuum verschijnen, zoals gala-recepties, gala-voorstellingen,
gala-diners en gala-bals.
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Basistenue (dames en heren).
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5.11. J - BASISTENUE.

5.11.1. Het basistenue is als volgt samengesteld:

a. voor mannelijke militairen:

- pet uniform c.q. veldmuts 
- trui, standaardmodel, blauw 
- broek, uniform 
- broekriem, zwart
- overhemd, blauw
- stropdas, zwart
- sokken uitgaans, zwart
- schoenen, uitgaans, zwart, glad, leder, vetersluiting, laag model

b. voor vrouwelijke militairen:

- hoed, uniform c.q. muts vrouwelijke militairen 
- trui, standaardmodel, blauw 
- rok of broek, uniform
- broekriem, zwart (uitsluitend bij broek uniform)
- overhemd, blauw 
- stropdas, zwart 
- kousen c.q. panties, naadloos, misty, 10/15 denier of sokken, zwart
- schoenen, zwart, glad, leder, pumpmodel, max. hakhoogte 6 cm of schoenen,

zwart, glad, leder, platte hak        
- schoudertas, zwart

5.11.2. Ten aanzien van het dragen van het basistenue gelden de volgende regels:

a. rangonderscheidingstekens worden gedragen op de donkerblauwe schuifpassanten
die om de epauletten van de trui worden aangebracht.
Ongegradueerden dragen alleen de donkerblauwe schuifpassanten;

b. de trui wordt over de rok c.q. de broek gedragen;

c. op de trui worden uitsluitend de rang- of standonderscheidingstekens alsmede de in
Hoofdstuk VII van dit voorschrift aangegeven overige onderscheidingstekens
gedragen;

d. de bij dit tenue te dragen overkleding is: blauwe (nylon) regenjas, parka, (zie foto’s
blz. 5-2) en jack;

e. indien het dragen van het basistenue wordt gelast, wordt in de opdracht uitdrukkelijk
vermeld op welke wijze het tenue moet worden gedragen;

g. handschoenen en voor vrouwelijke militairen de schoudertas worden naar keuze
gedragen, tenzij de commandant anders bepaalt;

5.11.3. In bijzondere gevallen kan het basistenue worden gedragen met gevechtslaarzen.
De onderdeelscommandant bepaalt bij welke diensten en/of werkzaamheden dit van
toepassing is. 
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Zomertenue (dames en heren).
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5.12. K - ZOMERTENUE.

5.12.1. De samenstelling van het zomertenue is dezelfde als die van het basistenue echter met
weglating van de trui.

5.12.2. Voor het dragen van het zomertenue gelden de volgende regels:

a. het overhemd, lange mouwen, wordt gedragen met stropdas en de mouwen niet
opgerold;

b. het overhemd, korte mouwen, wordt naar keuze met of zonder stropdas gedragen.
Indien het overhemd zonder stropdas wordt gedragen, wordt de kraag open
gedragen (bovenste knoopje los). Indien het overhemd met de kraag open wordt
gedragen mag daaronder uitsluitend een wit T-shirt worden gedragen en is het niet
toegestaan een trui te dragen.

c. op het overhemd moeten de donkerblauwe schuifpassanten worden aangebracht.
Overige onderscheidingstekens worden gedragen zoals bepaald in Hoofdstuk VII.
beveiligingspersoneel moet het witte fluitkoord dragen. Stafadjudanten dragen
dienovereenkomstig hun koord;

d. de bij dit tenue te dragen overkleding is: (blauwe) regenjas, parka of jack;

e. het dragen van kousen c.q. panties door vrouwelijke militairen is bij het zomertenue
met rok facultatief.

5.12.3. In bijzondere gevallen kan het zomertenue worden gedragen met gevechtslaarzen.
De onderdeelscommandant bepaalt bij welke diensten en/of werkzaamheden dit van
toepassing is. 

5.12.4. Buiten Nederland wordt het zomertenue in beginsel gedragen overeenkomstig de voor
Nederland geldende bepalingen. Commandanten dienen echter rekening te houden met
ter plaatse vastgestelde regelingen en kunnen derhalve afwijkingen van het voorgaande
gelasten. 
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5.13. L  -TROPENTENUEN.

5.13.1. Voor personeel dat is tewerkgesteld in tropische en daarmee gelijkgestelde gebieden zijn
de volgende tropentenuen beschikbaar.

5.13.2. Dagelijks tenue, tropenuitvoering.

a. voor mannelijke militairen:

- uniform, DT, tropen
- overhemd korte mouw
- broekriem 
- stropdas, zwart
- sokken, uitgaans, zwart
- schoenen, uitgaans, zwart, glad, leder, lederen zool
- pet, uniform, tropen

b. voor vrouwelijke militairen:

- uniform, DT, tropen
- overhemd, vrouwen, zomer
- stropdas, zwart
- kousen c.q. panties facultatief, naadloos, misty, 10/15 denier
- schoenen, zwart, glad, leder, pumpmodel, max. hakhoogte 6 cm
- hoed, uniform of muts vrouwelijke militairen
- schoudertas, leder, zwart

5.13.3. Klein avondtenue, tropenuitvoering.

a. voor mannelijke militairen:

- uniform, avondtenue, tropen
- overhemd, wit
- vlinderdas, zwart
- sokken, uitgaans, zwart
- schoenen, uitgaans, zwart, glad, leder, lederen zool
- pet, uniform, tropen
- handschoenen, katoen, wit

b. voor vrouwelijke militairen:

- jas, avondtenue, tropen
- rok, avondtenue, tropen, lang c.q. kort
- overhemd, wit
- lavallière, zwart
- kousen c.q. panties, naadloos, misty, 10/15 denier
- schoenen, zwart, glad, leder, pumpmodel, max. hakhoogte 6 cm
- hoed, uniform
- handschoenen, katoen, wit
-  handtas, zwart, enveloppemodel

5.13.4. De uniformen tropen worden uitsluitend verstrekt aan militairen die zijn genoemd in tabel
01.16 van het Voorschrift Persoonlijke Standaard Uitrusting KLu.
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5.13.5. De tropentenuen worden uitsluitend gedragen gedurende de plaatsing of tijdens verblijf in
de tropen of de daarmee gelijkgestelde gebieden. Het dragen in Nederland of niet tot de
tropen behorende of daarmee gelijkgestelde gebieden is verboden.
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HOOFDSTUK 6 -  GEVECHTSTENUE WOODLAND

6.1. ALGEMEEN

6.1.1. De woodland gevechtsuitrusting is als een modulair systeem ontworpen, waarbij naast
functionaliteit veel aandacht is besteed aan het draagcomfort van de individuele militair. De
uitrusting biedt daarom o.a. de mogelijkheid  kledingstukken in lagen te dragen. Aangezien
temperatuursgevoeligheid en vochtuitscheiding persoonsgebonden eigenschappen zijn, is het
dan ook primair de militair zelf die de door hem of haar te dragen kledingstukken en
combinaties daarvan kiest. Commandanten dienen slechts daar waar dit strikt noodzakelijk is
regelend op te treden.Dit deel van het Voorschrift Uniformen geeft draagregels voor de
woodland uitrusting voor gebruik in de Koninklijke Luchtmacht. Indien de militair wordt ingezet
onder commando van een ander krijgsmachtdeel of een internationale/multinationale
organisatie dienen de daar geldende tenuevoorschriften te worden opgevolgd. 

6.1.2. Dragen van de tenuen. De militair is tijdens het verrichten van zijn werkzaamheden steeds in
het daartoe voorgeschreven tenue gekleed. Het tenue wordt gedragen op de wijze als in dit
hoofdstuk is bepaald, tenzij op medische gronden een afwijking noodzakelijk is. Het tenue
wordt op correcte en verzorgde wijze gedragen. Het moet een goede pasvorm hebben, mag
geen slijtage vertonen en dient steeds schoon te zijn. De gevechtslaarzen moeten goed
gepoetst zijn. De kleding wordt normaal gesloten gedragen. De militair is persoonlijk
verantwoordelijk voor een correct uiterlijk voorkomen. De militair draagt op het tenue altijd de
rangonderscheidingstekens van de rang die hij bekleedt in de tone-down uitvoering (zwart op
groene schuifpassanten), de nationaliteitsaanduiding en het naamlint op de wijze zoals in dit
hoofdstuk is bepaald.

6.1.3. De onderdeelscommandant bepaalt de diensten en/of werkzaamheden waarbij het
gevechtstenue wordt gedragen. Buiten dienst wordt het gevechtstenue behalve het bepaalde
in pt.6.1.4. niet gedragen.

6.1.4. Tijdens het reizen tussen woning en plaats van tewerkstelling mag het gevechtstenue alleen
worden gedragen wanneer wordt gereisd met eigen vervoer of dienstvervoer. Bij gebruik van
openbare middelen van vervoer is het dragen van het gevechtstenue niet toegestaan. 

6.1.5. Ten aanzien van het dragen van het gevechtstenue gelden de volgende regels.

a. dragen van burgerkleding in combinatie met woodland is verboden. Het gevechtstenue
wordt niet gedragen tijdens dienstreizen, niet zijnde een gezamenlijke
troepenverplaatsing; 

b. bij de uitvoering van de vredestaken of deelname aan publieksmanifestaties wordt als
hoofddeksel de baret gedragen in combinatie met rangonderscheidingstekens in tone-
down uitvoering (zwart op groene schuifpassanten). De baret wordt rechtstandig op het
hoofd gedragen, aan de voorzijde het haar volledig bedekkend, de onderrand aan de
voorzijde 2 cm boven de lijn van de wenkbrauwen. Het Klu embleem boven het linker oog
en de rechter kant van de baret wordt naar het rechter oor getrokken. Tijdens oefeningen
of operationele inzet worden in beginsel de vechtpet en/of helm gedragen; 

c. als overkleding wordt uitsluitend de parka gedragen. Het al of niet dragen van overkleding
met of zonder binnenvoering geschiedt in beginsel naar keuze van de militair, tenzij het
dragen van overkleding wordt gelast;
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d. de col zandkleur of het noorse shirt met rolkraag wordt gedragen onder de basisjas of het
overhemd;

e. tenzij anders wordt gelast mogen zwarte lederen werkhandschoenen of woodland wanten
worden gedragen;

f. de schoudertas mag door vrouwelijke militairen worden gedragen bij de uitvoering van
vredestaken;

g. het dragen van lage (veiligheids)-schoenen in combinatie met het GVT is niet toegestaan;

h. het combineren van kledingstukken welke voor uitzendsituaties zijn verstrekt met
gevechtstenue woodland is niet toegestaan tenzij in dit voorschrift anders vermeld;

i. bij het dragen van (veiligheids)-gevechtslaarzen worden de broekspijpen, met
gebruikmaking van elastieken, gelijkmatig op de hoogte van de bovenzijde van de laarzen
vanaf de zijnaden naar binnen gevouwen, zodat de pijpen overblousend over de
schachten van de gevechtslaarzen komen te hangen. De sokken mogen niet over de
schachten worden gedragen. De gevechtslaarzen worden bij opgeplaatste ogen
kruislings geregen;

j. het herkenningsplaatje wordt steeds om de hals en onder het overhemd of T-shirt
gedragen.

6.2. AFWIJKINGEN EN TOEVOEGINGEN.

6.2.1. Het is de in woodland geklede militair verboden: 

- De blauwe trui van het basistenue te dragen
- Horloge- en sleutelkettingen, spelden, clips van pennen etc., (behalve gedragen in het

potloodzakje van de woodland basisjas) of borstzak overhemd zichtbaar te dragen. 

Tenzij in dit voorschrift anders staat vermeld, het woodland tenue in Nederland te dragen met
aanvullingen welke zijn verstrekt voor verblijf in uitzendgebieden    

6.2.2. De in woodland geklede militair belast met bewakingstaken als (O)GRV-er,  draagt in
combinatie met woodland, de baret een zwarte koppel en om de linker schouder een zwart
fluitkoord.

6.2.3. Naast de rangonderscheidingstekens, de Nederlandse driekleur en naamlinten mogen op het
gevechtstenue op het daarvoor aangebrachte klittenband worden gedragen:

a. onderdeel- of squadronemblemen in tone-down uitvoering (geweven of geborduurd) op
de rechter boven mouw;

b. emblemen van functiegroepen of wapensystemen in tone-down uitvoering (geweven of
geborduurd) op de linker borst;

c. vaardigheidsinsignes (max. 2) in tone-down uitvoering (geweven of geborduurd) op de
linkerborstzak.

NOOT: Betreffende emblemen en insignes dienen door de bevelhebber te zijn goedgekeurd.
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Gevechtstenue korte mouw
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6.3. GEVECHTSTENUE KORTE MOUW.

6.3.1. Samenstelling:

- baret
- overhemd woodland, korte mouw
- broek woodland
- t-shirt, groen/camouflage
- broekriem, zwart, geweven
- sokken, wol, zwart/groen
- gevechtslaarzen, zwart
- laarzen zomer GVT } mogen alleen out of area worden gedragen
- hoed woodland zomer
- broek woodland zomer korte pijpen (zie punt 6.3.3.)

6.3.2. Draagregels:

- het overhemd wordt in de broek gedragen
- rang- en standonderscheidingstekens worden gedragen op de groene schuifpassanten
- ongegradueerden dragen alleen de schuifpassanten
- bij dit gevechtstenue wordt uitsluitend de basisjas en/of woodland parka gedragen
- bij “vuil werk” is het dragen van een overall verplicht

6.3.3. In tropengebieden kan een van dienstwege verstrekte korte broek worden gedragen op de
operatiebasis, indien de te verrichten dienst zich hier niet tegen verzet en de bevelvoerend
commandant hiertoe expliciet toestemming verleent.



HOOFDSTUK 6

6 - 6

Gevechtstenue lange mouw.
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6.4 . GEVECHTSTENUE LANGE MOUW.

6.4.1. Samenstelling:

- baret
- overhemd woodland, lange mouw
- broek, woodland
- t-shirt, groen/camouflage
- broekriem, zwart, geweven
- sokken, wol, zwart/groen
- gevechtslaarzen, zwart

6.4.2. Draagregels:

- het overhemd wordt in de broek gedragen
- rang- en standonderscheidingstekens worden gedragen op de groene schuifpassanten
- ongegradueerden dragen alleen de schuifpassanten
- bij dit gevechtstenue wordt uitsluitend de basisjas en/of woodland parka gedragen
- de mouwen van overhemd lange mouw mogen tot boven de elleboog worden opgerold
- bij “vuil werk” is het dragen van een overall verplicht
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Gevechtstenue basisjas.



HOOFDSTUK 6

6 - 9

6.5. GEVECHTSTENUE BASISJAS.

6.5.1. Samenstelling:

- baret
- basisjas woodland
- broek, woodland
- t-shirt, groen/camouflage
- broekriem, zwart, geweven
- sokken, wol, zwart/groen
- gevechtslaarzen, zwart

6.5.2. Draagregels:

- de basisjas wordt over de broek gedragen
- rang- en standonderscheidingstekens worden gedragen op de groene schuifpassanten
- ongegradueerden dragen alleen de schuifpassanten
- bij dit gevechtstenue wordt uitsluitend de woodland parka gedragen
- bij “vuil werk” is het dragen van een overall verplicht
- de basisjas mag over of in plaats van het overhemd woodland korte/ lange mouw worden

gedragen. De mouwen van de basisjas mogen tot boven de elleboog worden opgerold
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Gevechtstenue met parka.
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6.6. GEVECHTSTENUE MET PARKA.

6.6.1 Samenstelling:

- baret
- overhemd woodland
- broek woodland
- evt. Basisjas
- parka woodland
- t-shirt, groen/camouflage
- broekriem, zwart, geweven
- sokken, wol, zwart/groen
- gevechtslaarzen, zwart

6.6.2. Draagregels:

- de parka wordt over de andere kleding gedragen
- de parka wordt te allen tijde gesloten gedragen, de band om het middel wordt

aangetrokken en het elastiek aan de onderzijde vastgemaakt. Hierbij mag de parka naar
binnen worden omgeslagen  

- rang- en standonderscheidingstekens worden gedragen op de  groene schuifpassanten
- ongegradueerden dragen alleen de schuifpassanten
- bij “vuil werk” is het dragen van een overall verplicht
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Gevechtstenue desert.
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6.7. GEVECHTSTENUE DESERT.

6.7.1. Samenstelling:

- baret
- hoed zomer desert
- overhemd lange mouw desert
- overhemd korte mouw desert
- basisjas desert
- broek desert
- parka desert
- t-shirt zandkleur (camouflage)
- broekriem zwart geweven
- sokken wol zandkleur
- gevechtslaarzen desert

6.7.2. De draagregels zijn overeenkomstig de draagregels van het GVT woodland, met dien
verstande dat het deserttenue uitsluitend in de out of area gebieden mag worden gedragen
waar dit tenue voor wordt verstrekt.
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HOOFDSTUK 7 -  PERSOONLIJKE GEVECHTSUITRUSTING

7.1. GEVECHTSBEPAKKINGSYSTEEM.

Het gevechtsbepakkingsysteem maakt het mogelijk dat de gevechtsuitrusting onder bepaalde
omstandigheden tot een minimum kan worden beperkt om daardoor de bewegingsvrijheid te
vergroten. De commandant kan voor zijn eenheid regelingen treffen. Het gevechtsbepakking
systeem is onderverdeeld in:

a. Basisgevechtsuitrusting;

b. Gevechtsuitrusting I;

c. Gevechtsuitrusting II;

d. Verplaatsingsuitrusting.

7.2. BASISGEVECHTSUITRUSTING.

De militair moet onder operationele omstandigheden in het bezit zijn van een drie-eenheid,
die bestaat uit:

- persoonlijk wapen met toebehoren
- NBC- masker (in draagtas)
- helm met overtrek

Deze drie-eenheid wordt in de basisgevechtsuitrusting aangevuld met:

- draagsysteem
- patroontassen (Diemaco)
- pionierschop met foedraal (niet voor iedereen)
- veldfles met drinkbeker en hoes
- tas met scherfwerende oogbescherming (niet voor iedereen)
- gehoorbescherming
- zakmes
- noodverband (in het rechter beenzakje van de broek)
- specifieke NBC-artikelen

7.3. GEVECHTSUITRUSTING I.

a. de gevechtsuitrusting I bestaat uit de basisgevechtsuitrusting aangevuld met de rugzak.
De rugzak is voorzien van een verstelbaar bandenstelsel en wordt gedragen in combinatie
met het draag systeem. Aan de rugzak kunnen diverse modules (b.v. de Pionierschop)
worden gemonteerd;

b. de rugzak wordt rechtop, met de klep naar het lichaam gekeerd neergezet, vervolgens
worden de genoemde artikelen op de daarvoor in navolgende tabel aangegeven plaats
opgeborgen.
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DE RUGZAK 

Onder de klep Parka + Pet zomer & winter 

In het achterste vak 1 Paar sokken
1 Set ondergoed
2 Zakdoeken
1 Overhemd en broek basis
Afdekzeil 

In het rechter voorvak Toilettas
1 Handdoek 

In het linker zijvak 2e Veldfles
Gevechtsrantsoen 

In het rechter zijvak Etensblikken
Bestek
Halsdoek
Grondzeil/Poncho 

In de nog beschikbare ruimte kunnen eventueel regen- en/of koud weer- componenten
worden opgeborgen zoals:

- broek nat weer
- capuchon, parka
- handschoenen leder zwart
- bontvoering parka en broek

7.4. GEVECHTSUITRUSTING II.

a. de gevechtsuitrusting II bestaat uit de gevechtsuitrusting I, aangevuld met de kleine
goederentas. De kleine goederentas heeft draagbanden, waarmee deze tas aan het
draagsysteem kan worden bevestigd. In de kleine goederentas worden NBC jas, -broek
en -laarzen opgeborgen;

b. in de nog beschikbare ruimte kunnen de eventueel resterende regen en/of koud weer
componenten worden opgeborgen. 

7.5. VERPLAATSINGSUITRUSTING.

De verplaatsingsuitrusting bestaat uit de gevechtsuitrusting I en II aangevuld met de grote
goederentas. De grote goederen tas heeft draagbanden en een naamplaatetui. De binnenkant
is verdeeld in twee vakken en verstevigd met uitneembare kunstsof platen. Er zit een met
klittenband afsluitbaar tasje in. De grote goederentas is afsluitbaar met een hangslot. In de
grote goederen tas kunnen de resterende PGU artikelen worden meegenomen.



HOOFDSTUK 7

7 - 3

7.6. DRAAGSYSTEEM.

Het draagsysteem is de basis van de gevechtsuitrusting. Het draagsysteem bestaat in de
maten Middel en Groot, met diverse mogelijkheden om goed passend te worden gemaakt.
Het NBC- Masker (in draagtas) moet worden omgehangen voordat het draagsysteem
wordt omgedaan. De volgende uitrustingsstukken kunnen worden aangebracht met
schuifkoppelstukken:

DRAAGSYSTEEM

Op het achterpand: Pionierschop met foedraal 

Op de rechter bevestigingsband: Tas wapenonderhoudmiddelen 

Rechter voorzijde: Patroontas Diemaco 

Veldfles met drinkbeker en hoes 

Linker voorzijde: Patroontas Diemaco 

Gespen draagsysteem: Kleine goederen tas 

Afhangen/neerleggen van de uitrustingsstukken op een overzichtelijke en uniforme wijze kan
de volgende methode worden gevolgd:

a. slaapzakrol;

b. rugzak met de klep tegen de slaapzakrol, draagriemen onder de tas;

c. draagsysteem op de rugzak;

d. NBC - masker (in draagtas) links tegen de rugzak;

e, persoonlijk wapen schuin op de rugzak, de kolf rechts onder en de loop links boven;

f. helm op de rugzak, op het persoonlijk wapen.

7.7. ONDERHOUD GEVECHTSUITRUSTING

7.7.1. Kleding. Onderhoud de kleding door deze regelmatig te borstelen, te luchten en te (laten)
reinigen volgens de instructies, die staan aangegeven op het in de kleding genaaide etiket.
Ook voor wat betreft de kledingstukken die niet regelmatig worden gebruikt. Gebruik een
bontwasmiddel dat geen bleekmiddel of optisch wit bevat. Wasmiddel waaraan deze stoffen
wel zijn toegevoegd tasten de kleur aan en kunnen de infrarood reflecterende
eigenschappen nadelig beïnvloeden. Verdere toevoegingen zoals b.v. wasverzachter alleen
gebruiken wanneer dit toegestaan wordt op het ingenaaide etiket. Kleine herstellingen, zoals
het aanzetten van een knoop, moet door u zelf worden uitgevoerd. Om deze kleine
herstellingen te kunnen uitvoeren heeft u een herstelgarnituur verstrekt gekregen. 
Drukknop reparatieset is te gebruiken bij het kledingmagazijn en/of SMV.
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7.7.2. Gevechtslaarzen. De beide paren gevechtslaarzen moeten afwisselend worden gedragen(dit
wil zeggen de ene dag het ene paar en de andere dag het andere paar), zodat u altijd over
twee paar ingelopen gevechtslaarzen beschikt. Het langdurig achtereen dragen van hetzelfde
paar gevechtslaarzen doet afbreuk aan de kwaliteit en geeft aanleiding tot klachten en
problemen (koude voeten door vochtophoping in de gevechtslaars, zweetvoeten, medische
problemen enz.). 

7.7.3. Het onderhoud van de gevechtslaarzen bestaat uit:

- het verwijderen van de veters
- het verwijderen van aanwezig vuil
- het laten drogen van de gevechtslaarzen indien deze nat zijn; deze mogen niet in de zon,

bij de verwarming of bij open vuur worden gezet om uitdroging van het leer te voorkomen
- het insmeren van de gedroogde gevechtslaarzen; na ongeveer 10 minuten de

gevechtslaarzen goed uitpoetsen
- het regelmatig reinigen van de inlegzool met water en zeep, daarna de inleg zool goed

laten drogen alvorens deze weer in de gevechtslaars te plaatsen

7.7.4. Reinigen parka. In verband met het behoud van de waterafstootbaarheid dient de parka ter
reiniging te worden aangeboden.

7.8. ONDERSCHEIDINGSTEKENS

7.8.1. Algemeen. Op het gevechtstenue worden altijd de volgende onderscheidingstekens
gedragen: de rangonderscheidingstekens, de nationale vlag en het naamlint. Bij inzet onder
bijzondere omstandigheden kan de onderdeelscommandant bepalen dat deze
onderscheidingstekens niet worden gedragen. Decoraties (modeldecoraties/batons) worden
niet gedragen. 

7.8.2. Onderdeels-/squadronemblemen. Het is toegestaan tijdens de uitvoering van vredestaken
op de rechtermouw waar daartoe standaard klittenband is aangebracht een squadron- of
onderdeelsembleem in tone-down uitvoering (geweven of geborduurd) te dragen. Deze
emblemen mogen maximaal 11x8 cm (hoogte x breedte) zijn. De emblemen dienen door de
Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten te zijn goedgekeurd. Militairen geplaatst bij een niet Klu-
onderdeel mogen het embleem van dat onderdeel op overeenkomstige wijze dragen.

7.8.3. Brevetonderscheidingstekens. Militairen die gerechtigd zijn een brevetonderscheidings-
teken voor Hogere Stafvorming of verbonden aan een academische graad te dragen
(geestelijke verzorgers hieronder begrepen), mogen een in tone-down uitvoering (geweven of
geborduurde uitvoering) hiervan dragen op de linker borst op het standaard aangebracht
klittenband. Het onderscheidingsteken moet worden aangebracht op een vierkante
ondergrond van 5,5 x 5,5 cm.

7.8.4. Functiegroeponderscheidingstekens. Militairen behorende tot functiegroepen, waarvoor
door de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten een onderscheidingsteken is vastgesteld, mogen
een in tone-down uitvoering hiervan (geweven of geborduurd) dragen op de linker borst op
het standaard aangebrachte klittenband. Het onderscheidingsteken moet worden
aangebracht op een vierkante ondergrond van 5,5 x 5,5 cm.

7.8.5. Vaardigheidsinsignes Het is toegestaan op de linkerborstzak (max. 2) vaardigheidsinsignes
in tone-down uitvoering (geweven of geborduurd) te dragen.
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Vliegeroverall met baret en veldmuts.
Met en zonder jack.
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HOOFDSTUK 8 - FUNCTIONELE KLEDING

8.1. VLIEGEROVERALL 

8.1.1. De vliegeroverall wordt door de vlieger gedragen tijdens de uitvoering van zijn operationele
taak. Ten aanzien van het dragen van de vliegeroverall geldt het volgende:

a. rangonderscheidingstekens worden gedragen rechtstreeks op de
epauletten die om de gehele omtrek aan de schouder moeten zijn vastgenaaid.

b. overige onderscheidingstekens mogen niet worden gedragen
behoudens: 

(1) vliegerwing en naam op de linker borst; 

(2) squadronembleem op de rechter borst; 

(3) vliegtuigtype-aanduiding op de linker bovenmouw; 

(4) specifieke badge (WIO, TLP, enz.) op de rechter bovenmouw.

Deze onderscheidingstekens mogen uitsluitend gedragen worden op het van fabriekswege
aangebrachte klittenband.

8.1.2. Als onderkleding mag het groene t-shirt, camouflage t-shirt of de vlieger coltrui gedragen
worden.

8.1.3. Bij de vliegeroverall mag uitsluitend het groene vliegerjack worden gedragen. Op het
vliegerjack wordt het naamlint met “in letters” de aanduiding van de rang gedragen.

8.1.4. Overeenkomstig de andere tenuen wordt bij de vliegeroverall buiten het vliegveiligheidsgebied
en gebouwen het hoofddeksel gedragen. Het is aan de onderdeelscommandant om te
bepalen of de baret of de veldmuts wordt gedragen. (uniformiteit per onderdeel is verplicht.)

8.1.5. Het is niet toegestaan de vliegeroverall en het vliegerjack buiten dienst te dragen, m.u.v. het
bepaalde in 8.1.6. 

8.1.6. Tijdens het reizen tussen woning en plaats van tewerkstelling mag de vliegeroverall alleen
worden gedragen wanneer wordt gereisd met eigen vervoer of dienstvervoer. Bij gebruik van
openbare middelen van vervoer is het dragen van de vliegeroverall niet toegestaan. 

8.1.7. Voor de regels m.b.t. de mee te voeren bescheiden en uitrusting wordt verwezen naar het
Vliegorderboek voor de KLu.
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8.2. FOD (Foreign Object Damage) VRIJE KLEDING

8.2.1. Iedereen die werkzaamheden verricht aan vliegtuigen en/of vliegtuigmotoren is verplicht de
door de Klu verstrekte (FOD-vrije) kleding FOD-vrij te dragen. Onder FOD-vrije kleding wordt
verstaan, de FOD-vrije overall, de lijn-overall en het crewchiefjack. Onder FOD-vrij dragen
wordt verstaan dat op of in de kleding geen voorwerpen zijn aangebracht die kunnen
losraken.

8.2.2. De overalls dienen over het GVT te worden gedragen. Het dragen van losse hoofddeksels is
verboden. Bij bijzondere weersomstandigheden zijn de volgende afwijkingen toegestaan:

a. bij hoge temperaturen: FOD-vrije overall direkt over het ondergoed;

b. bij lage temperaturen: parka tot boven gesloten over de overall. Aan/in de parka mogen
geen (rang)onderscheidingstekens, badges, balpennen e.d. worden gedragen. De zakken
moeten leeg en gesloten zijn;

8.2.3. Op de FOD-vrije kleding mogen geen (rang)onderscheidingstekens, badges, balpennen e.d.
worden gedragen, behoudens naam en rang aangebracht met zwarte watervaste viltstift op
het naamlint.

8.2.4. De enige uitzondering op het gestelde onder punt 8.2.1. t/m 8.2.3. vormen oefeningen waarbij
dwingend het Gevechtstenue en/of NBC-uitrusting wordt voorgeschreven.

NOOT: gelet op het grote belang van de vlieg- en bedrijfsveiligheid dient eenieder zich voortdurend
bewust te zijn van het FOD-gevaar.
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Overige functionele kleding.

verpleegkundige hondengeleider

(O) GRV

brandweer
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8.3. TENUE ARTS/VERPLEEGKUNDIGE. 

8.3.1. Samenstelling:

- baret 
- jas uniform wit
- broek uniform wit
- broekriem, geweven, zwart
- t-shirt wit
- sokken wit
- (veiligheids)schoenen wit, laag model
- rangonderscheidingstekens blauw
- naamplaatje blauw op de bovenrand van de rechter borstzak
- trui blauw
- parka blauw of gele veiligheidsjas

8.4. TENUE BRANDWEER.

8.4.1. Samenstelling:
- jas brandwerend zwart/geel met reflecterende strepen
- broek brandwerend met reflecterende strepen
- helm brandwerend
- sokken 
- laarzen brandwerend / gevechtslaarzen
- handschoenen brandwerend
- t-shirt groen of camouflage

8.4.2. Voor brandweerpersoneel, waarvan gezien hun gereedheidsstatus onmiddellijke inzet wordt
verlangd, is het toegestaan om op de broek brandweer de basisjas- of het overhemd GVT te
dragen. Indien deze combinatie wordt gedragen, dient buiten het vliegveiligheidsgebied en
gebouwen de baret te worden gedragen.

8.5. TENUE HONDENGELEIDER.

8.5.1. Samenstelling:

- baret
- overhemd woodland
- broek woodland
- evt. Basisjas
- t-shirt, groen/camouflage
- broekriem, zwart, geweven
- sokken, wol, zwart/groen
- gevechtslaarzen, zwart
- jas hondengeleider leder zwart of parka GVT
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8.6. TENUE (O) GRV.

8.6.1. Samenstelling (DT, basistenue):

- witte helm met KLu vignet
- jas DT of trui, blauw
- overhemd blauw, (lange mouw)
- stropdas, zwart
- t-shirt, wit
- fluitkoord, wit (alleen op DT)
- koppel, wit (alleen bij basis tenue)
- handschoenen, wit
- wapenstok in foudraal
- broek, DT met broeksriem, zwart leder
- sokken, wol, zwart
- gevechtslaarzen

8.6.2. Samenstelling (gevechtstenue):

- baret
- overhemd/basisjas woodland
- broek woodland
- t-shirt, groen/camouflage
- broekriem, zwartgeweven
- sokken wol, zwart/groen
- gevechtslaarzen zwart
- fluitkoord, zwart
- koppel, camouflage
- wapenstok in foudraal

8.7. WERKOVERALL.

8.7.1. Samenstelling:

- overall
- veiligheidsschoenen of (veiligheids) gevechtslaarzen
- t-shirt groen/camouflage
- sokken wol zwart/groen
- eventueel werkhandschoenen

8.8. OVERIGE FUNCTIONELE KLEDING.

Overige militairen aan wie van rijkswege functionele kleding is verstrekt dienen, indien hierop
van fabriekswege epauletten zijn aangebracht, rangonderscheidingstekens op bijpassende
kleur schuifpassanten (ongegradueerden alleen schuifpassanten) te dragen. Bij deze kleding
wordt overeenkomstig met andere tenuen het bijbehorende hoofddeksel gedragen. Deze
kleding mag uitsluitend tijdens de uitoefening van de functie worden gedragen, echter indien
de omstandigheden zulks wettigen kan de onderdeelscommandant hiervan afwijkende regels
stellen.

HOOFDSTUK 8
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HOOFDSTUK 9 -  ONDERSCHEIDINGSTEKENS EN INSIGNES

A - Algemene Bepalingen

B - Rang- en standonderscheidingstekens

C - Onderscheidingstekens van algemene aard

D - Onderscheidingstekens voor gespecialiseerde bekwaamheid

E - Bijzondere functionele onderscheidingstekens

F - Onderscheidingstekens voor militairen in opleiding

G - Vaardigheidsinsignes

H - Onderscheidingstekens wegens bijzondere verrichtingen

I - Onderdeels- en Squadronemblemen
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9.1. A - ALGEMENE BEPALINGEN.

9.1.1. Door de in uniform van de Koninklijke Luchtmacht geklede militairen worden geen andere
onderscheidingstekens gedragen dan die welke in dit voorschrift zijn vermeld, op de wijze
zoals in dit hoofdstuk is bepaald. Het dragen van het pet- c.q. hoedembleem, het
mutsembleem, baretembleem, de Nederlandse driekleur en het mouwembleem van de
Koninklijke Luchtmacht, het vastgestelde onderdeelsembleem en het naamplaatje of naamlint
op de daarvoor in aanmerking komende tenuen c.q. kledingstukken is verplicht. Dit geldt ook
t.a.v. de rangonderscheidingstekens en de onderscheidings-tekens voor militairen in
opleiding.

9.1.2. In afwijking van het onder paragraaf 1 bepaalde kan degene, die volgens elders dan bij de
Koninklijke Luchtmacht bestaande militaire voorschriften, gerechtigd is tot het dragen van een
niet in deze regeling omschreven onderscheidingsteken, worden toegestaan dit (of een
daarmee overeenkomstig in dit voorschrift vermeld) onderscheidingsteken te dragen.

9.1.3. Indien enig onderscheidingsteken wordt gedragen en de hoedanigheid of het feit, waaraan
volgens deze regeling het recht daartoe kan worden ontleend, niet uit de persoonlijke militaire
registratieve bescheiden blijkt, dient het bestaan daarvan ten genoegen van de Minister van
Defensie te kunnen worden aangetoond.

9.1.4. Indien een onderscheidingsteken in geborduurde uitvoering wordt gedragen, dient het
borduren direct op het uniform te geschieden, dan wel op een zo klein mogelijk gehouden
ondergrond van dezelfde kleur als het uniform, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Een onderscheidingsteken uitgevoerd als draagspeld wordt gedragen in standaarduitvoering
c.q. de verkleinde uitvoering. 

9.1.5. Wanneer gedurende het verblijf in de tropen en daarmee gelijkgestelde gebieden
tropenkleding wordt gedragen, wordt wanneer zowel een geborduurde als een uitvoering als
draagspeld worden gedragen, volstaan met onderscheidingstekens in metalen uitvoering.

9.1.6. T.a.v. onderscheidingstekens te dragen op de plooi van de borstzak c.q. boven de borstzak
geldt dat vrouwelijke militairen het onderscheidingsteken dragen op de overeenkomstige
plaats op de jas dagelijks/ceremoniële/geklede tenue.

9.1.7. Indien de militair gerechtigd is tot het dragen van meerdere onderscheidingstekens uitgevoerd
als draagspeld, te dragen op de plooi van de borstzak, - hetzij rechts hetzij links - van de jas
dagelijks/ceremoniële tenue, wordt slechts één onderscheidingsteken gedragen, bij voorkeur
dat wat het meest overeenkomt met de beklede functie.
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Rang- en standonderscheidingstekens.
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9.2. B - RANG- EN STANDONDERSCHEIDINGSTEKENS

9.2.1. De rang- en standonderscheidingstekens voor militairen van de Koninklijke Luchtmacht zijn
als volgt uitgevoerd:

a. voor officieren, vaandrigs en adjudanten-onderofficier:

(1) galons van blauw-zwarte katoen;

(2) galons van gouddraad;

(3) galons van zwart borduursel.

b. voor militairen beneden de rang van adjudant-onderofficier:

(1) chevrons van gouddraad; 

(2) chevrons van zwart borduursel

(3) chevrons van blauwe katoen; 

(De chevrons hebben de vorm van een omgekeerde hoofdletter V.).

9.2.2. De rang- en standonderscheidingstekens zijn als volgt samengesteld:

a. generaal : 1 brede galon, waarboven 3 normale galons;

b. luitenant-generaal : 1 brede galon, waarboven 2 normale galons;

c. generaal-majoor : 1 brede galon, waarboven 1 normale galon;

d. commodore : 1 brede galon;

e. kolonel : 4 normale galons;

f. luitenant-kolonel : 3 normale galons;

g. majoor : 2 normale galons, waartussen 1 smalle galon;

h. kapitein : 2 normale galons;

i. eerste luitenant : 1 normale galon, waarboven 1 smalle galon;

j. tweede luitenant : 1 normale galon;

k. (cadet-)vaandrig, : 1 smalle galon;
adjudant-onderofficier

l. sergeant-majoor : 4 chevrons;

m. sergeant der eerste klasse : 3 chevrons, waaronder 1 rechte chevron ;

n. (cadet-)sergeant : 3 chevrons;

o. korporaal der eerste klasse : 2 chevrons, waaronder 1 rechte chevron;
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p. (cadet-)korporaal : 2 chevrons;

q. soldaat der eerste klasse : 1 chevron.

9.2.3. De rang- en standonderscheidingstekens worden gedragen op de wijze zoals hierna is
vermeld.

a. dagelijks tenue, jas:

(1) officieren,vaandrigs, adjudanten- Blauw-zwarte galons geborduurd op  
onderofficier: schuifpassanten van uniformstof

zodanig dat de afstand van de
eerste galon en de basis van de
schuifpassant 3 mm bedraagt. 
De basis is de korte zijde van de
passant die het dichtst bij de
schoudernaad ligt. De tussenruimten
tussen de galons bedraagt 3 mm; 

(2) militairen beneden de rang van adjudant- chevrons van blauwe katoen  
onderofficier: geborduurd op schuifpassanten van

uniformstof. Rechte chevrons
worden horizontaal midden onder de
andere chevrons gedragen.

b. ceremoniële tenue, jas:

(1) officieren, vaandrigs, adjudanten Galons van gouddraad, zie jas 
onderofficier m.u.v. cadetten: dagelijks tenue;

(2) militairen beneden de rang Chevrons van gouddraad, zie jas 
van adjudant-onderofficier: dagelijks tenue.

c. bijzondere ceremoniële tenue

(Adjudanten HM de Koningin), jas: Galons van gouddraad op de beide 
mouwen van de jas rond de gehele
mouwomtrek, zodanig, dat het
midden van de totale breedte van de
galons inclusief de tussen- ruimten
zich op 9,5 cm afstand bevindt van
de mouwrand. De tussenruimten
tussen de galons bedraagt 3 mm.

d. ceremoniële tenue Kapel:

(1) jas:

(a) officieren, vaandrigs, galons van gouddraad.
adjudanten-onderofficier: Zie jas ceremoniële tenue;

(b) militairen beneden de rang chevrons van gouddraad. 
van adjudant-onderofficier: Zie jas ceremoniële tenue. 
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(2) cape:

(a) officieren, vaandrigs, galons van gouddraad aangebracht
adjudanten-onderofficier: op drie- hoekige, zwarte patten

gedragen op beide kraag-punten.
De galons met 3 mm tussenruimte
even- wijdig aan de basiszijde van
de driehoek, zodanig dat het midden
van de totale breedte van het
onderscheidingsteken inclusief de
tussen- ruimten samenvalt met het
midden van de hoogtelijn
neergelaten op de basis-zijde van
de pat;

(b) overige militairen: chevrons van gouddraad op zwarte
ondergrond gedragen op beide
kraagpunten symmetrisch geplaatst
t.o.v. de deellijn van de kraag-
punthoek, de chevrons met de
punten opwaarts.

e. gelegenheidstenuen cadetten, jas:

(1) cadet-vaandrig: galons van gouddraad op de beide
mouwen van de jas rond de gehele
mouwomtrek, zodanig, dat het
midden van de totale breedte van de
galons inclusief de tussenruimten
zich op 9,5 cm afstand bevindt van
de mouwrand. De tussenruimten
tussen de galons bedraagt 3 mm;

(2) cadet-sergeant, cadet-korporaal: chevrons van gouddraad op de
beide mouwen van de jas, met de
punt naar boven, zodanig dat de
punt van het totale onderscheidings-
teken zich op 17 cm onder de
schoudernaad bevindt. Rechte
chevrons worden horizontaal
midden onder de andere chevrons
gedragen.

f. groot- en klein avondtenue, jas:

officieren, vaandrigs m.u.v. cadetten: galons van gouddraad op de beide
mouwen van de jas rond de gehele
mouwomtrek, zodanig, dat het
midden van de totale breedte van de
galons inclusief de tussen-ruimten
zich op 9,5 cm afstand bevindt van
de mouwrand. De tussen-ruimten
tussen de galons bedraagt 3 mm.
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g. concerttenue Kapel, jas:

(1) officieren, vaandrigs, galons van gouddraad op blauwe
adjudanten-onderofficier: schuifpassanten;

(2) militairen beneden de rang chevrons van gouddraad op de 
van adjudant-onderofficier: beide mouwen van de jas, met de

punt naar boven, zodanig dat de
punt van het totale onderscheidings-
teken zich op 17 cm onder de
schoudernaad bevindt. Rechte
chevrons worden horizontaal
midden onder de andere chevrons
gedragen.

h. basistenue, trui:

(1) officieren, vaandrigs, adjudant-onderofficier: blauw-zwarte galons geborduurd op
blauwe schuifpassanten zodanig dat
de afstand tussen de eerste galon
en de basis van de schuif-
passanten 3 mm bedraagt. De basis
is de korte zijde van de schuif-
passant welke het dichtst bij de
schoudernaad ligt. De onderlinge
afstand tussen de galons bedraagt 
3 mm;

(2) sergeanten-majoor, chevrons van blauw katoen
sergeanten (der eerste klasse) - verkleind model - geborduurd op
korporaals (der eerste klasse) blauwe schuifpassanten;
soldaten der eerste klasse:

(3) soldaten: blauwe schuifpassanten om
de schouderbedekking.

i. zomertenue, overhemd: zie basistenue.

j. gevechtstenue, jas:

(1) officieren, vaandrig adjudant-onderofficier: zwarte galons geborduurd op
groene schuifpassanten zodanig
dat de afstand tussen de eerste
galon en de basis van de
schuifpassanten 3 mm bedraagt.
De onderlinge afstand tussen de
galons bedraagt 3 mm;

(2) sergeanten-majoor, zwart chevrons geborduurd 
sergeanten (der eerste klasse) op groene schuifpassanten; 
korporaals (der eerste klasse)
soldaten (der eerste klasse):

(3) soldaten: groene schuifpassanten om de
schouderbedekking.
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9.3. C - ONDERSCHEIDINGSTEKENS VAN ALGEMENE AARD

9.3.1. Welke onderscheidingstekens van algemene aard op het uniform moeten worden gedragen,
alsmede door wie en op welke wijze, is in de hierna volgende paragrafen bepaald;

a. pet- c.q. hoedembleem:

militairen van de Koninklijke midden voor op de pet- c.q. hoed 
Luchtmacht: uniform, de pet bijzondere

ceremoniële tenue, de pet concert-
tenue Kapel KLu, alsmede de pet
c.q. hoed geklede tenue cadetten
KLu.

b. baretembleem: in de hiervoor bestemde gaten
links v.h. midden boven het oog.

c. mutsembleem:

(1) militairen van de Koninklijke Luchtmacht: links vooraan op de veldmuts en de
muts vrouwelijk militairen, de linker-
vleugeltip (heraldisch rechts) van de
adelaar op 40 mm afstand van de
voorkant; de top van de kroon op
20 mm afstand van de bovenrand;

(2) leden van de Kapel KLu: midden voor op de kolbak,de 
vleugeltips van de adelaar, 30 mm
van de onderrand.

d. nederlandse driekleur:

militairen van de Koninklijke Luchtmacht: op het “potloodzakje” van de trui 
basistenue alsmede op de rechter
bovenmouw van de jas werktenue
en de blauwe en groene parka.

e. mouwembleem Koninklijke Luchtmacht:

militairen van de Koninklijke Luchtmacht: op de linker bovenmouw van de jas
dagelijks/ceremoniële tenue,in het
midden van de breedte van de
mouw, de bovenkant van het
embleem op 8 cm van de
mouwnaad.

f. mouwband KLu:

Militairen van de Koninklijke Luchtmacht: donkerblauwe galons, waarop in 
goud geborduurd de gekroonde
adelaar, op beide mouwen van de
jas dagelijks/ceremoniëletenue,
zodanig dat het midden van de
galon zich op 9,5 cm afstand van de
mouwrand bevindt.
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9.3.2. Naamplaatjes en naamlinten. Ter bevordering van de communicatie op de basis en
daarbuiten bij vergaderingen etc., gedragen door alle militairen. Het naamplaatje is uitgevoerd
in blauw met witte letters. Uitsluitend de van rijkswege verstrekte plaatjes en linten in de
vastgestelde uitvoering worden op de volgende wijze gedragen.

a. naamplaatje:

(1) jas, dagelijks tenue/ceremoniële tenue: gecentreerd, direct boven de
rechterborstzak;

(2) overhemd: op klep rechterborstzak;

(3) trui, basistenue: op bevestigingsstrook op
rechterborst.

b. naamlint:

(1) jas, gevechtstenue: op klittenband boven
rechterborstzak;

(2) vliegeroverall: op klittenband op linker borst.

9.3.3. Op de jas dagelijks tenue voor vrouwelijke militairen en het overhemd zonder borstzak wordt
het naamplaatje op een overeenkomstige plaats als vermeld in pt. 9.3.2.a. gedragen.

9.3.4. Het dragen van naamplaatjes en linten is verplicht. De onderdeelscommandant is bevoegd
voor bepaalde diensten of voor bepaalde plaatsen, ter bescherming van de privacy van de
militair, of om redenen van vlieg- en bedrijfsveiligheid af te wijken van deze verplichting.
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Onderscheidingstekens gespecialiseerde bekwaamheid, behorende bij 9.4.2.

a. b.

c. d.

e. f.

g. h.

i.

j.

j.

j.

j.

j.
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9.4. D - ONDERSCHEIDINGSTEKENS VOOR GESPECIALISEERDE BEKWAAMHEID

9.4.1. De onderscheidingstekens voor gespecialiseerde bekwaamheid zijn:

a. brevetonderscheidingstekens voor luchtvarenden;

b. brevetonderscheidingstekens voor hogere militaire of academische vorming;

c. onderscheidingstekens voor specialistische militaire bekwaamheid;

d. onderscheidingstekens militaire muziek KLu.

9.4.2. Brevetonderscheidingstekens voor luchtvarenden. Militairen die hebben voldaan aan de
eisen gesteld voor één der hierna vermelde militaire brevetten mogen het voor dat brevet
vastgestelde onderscheidingsteken op de onderscheidenlijke tenuen dragen overeenkomstig
de daarvoor bepaalde draagwijze:

a. vlieger, groot militair vliegbrevet;

b. waarnemer;

c. luchtfotograaf;

d. boordtelegrafist;

e. boordmonteur;

f. (assistent-)boordgevechtsleider;

g. boordvliegproefkundige en technisch lid vliegtuigbemanning;

h. luchtgewondentransportbegeleider;

i. steward/stewardes;

j. buitenlandse onderscheidingstekens voor luchtvarenden:

- in Canada opgeleide vlieger
- in België opgeleide vlieger
- in US opgeleide vlieger
- in US army opgeleide vlieger
- in GB opgeleide vlieger

9.4.3. Het brevetonderscheidingsteken wordt gedragen met in achtneming van de volgende
bepalingen:

a. van de Nederlandse onderscheidingstekens voor luchtvarenden worden er nimmer twee
of meer gelijktijdig gedragen. De militair die heeft voldaan aan de eisen voor meerdere
brevetten, draagt het onderscheidingsteken dat het meest overeenkomt met de beklede
functie;

b. buitenlandse onderscheidingstekens voor luchtvarenden mogen slechts worden
gedragen - nimmer meer dan één - indien de militair tevens in het bezit is van het
overeenkomstige Nederlandse brevet;
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c. draagwijze:

(1) als draagspeld c.q. geborduurd in de standaardafmeting op de jas
dagelijks/ceremoniële tenue midden boven de linker borstzak, de onderzijde van het
onderscheidingsteken op 25 mm afstand van de bovenzijde van de borstzak; het
buitenlandse onderscheidingsteken in de kleinste standaarduitvoering op de
overeenkomstige plaats boven de rechter borstzak;

(2) geborduurd op de helft van de ware grootte op de jas avondtenue op de met de jas
dagelijks tenue overeenkomende plaats;

(3) in stoffen uitvoering (geborduurd of geweven) op de trui basistenue op de met de jas
dagelijks tenue overeenkomende plaats. Het dragen van buitenlandse
onderscheidingstekens op de trui is verboden;

(4) als lichtgewicht draagspeld (verkleind model) op het overhemd, in het midden boven
de klep van de linker borstzak, militairen, die gerechtigd zijn tot het dragen van
zowel een brevetonderscheidingsteken voor luchtvarenden als een brevet-
onderscheidingsteken voor hogere militaire of academische vorming, kunnen dit
laatste direct boven de linker borstzak dragen. Het dragen van twee
onderscheidingstekens is niet verplicht.

9.4.4. Luchtvarenden die na het gebruik van de parachute als redmiddel de z.g. “caterpillar” hebben
ontvangen dragen dit onderscheidingsteken direct onder het brevetonderscheidingsteken
voor luchtvarenden, met in achtneming van het behouden van de in paragraaf 9.4.3.c (1)
voorgeschreven tussenruimte t.o.v. de borstzak.
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Brevetonderscheidingstekens voor hogere mil. of academische vorming, behorende bij 9.5.4.

a. b. c.

d. e. f.

f. f. f.

g. h. i.

j. k.

n.

l.

m.
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9.4.5. Brevetonderscheidingstekens voor hogere militaire of academische vorming. Militairen
die hebben voldaan aan de eisen gesteld voor één der hierna vermelde militaire brevetten
danwel als zodanig zijn aangesteld indien het een geestelijk verzorger betreft, mogen het voor
dat brevet resp. die hoedanigheid vastgestelde onderscheidingsteken op de
onderscheidenlijke tenuen dragen op de daarvoor bepaalde draagwijze.

a. vliegerarts (Officieren die in het bezit zijn van het brevet voor militair vliegmedische
bekwaamheid);

b. vliegerpsycholoog (Officieren die in het bezit zijn van het brevet voor Officier
Vliegerpsycholoog);

c. arts (Officieren die in het bezit zijn van het brevet voor militair geneeskundige
bekwaamheid);

d. tandarts (Officieren die in het bezit zijn van het brevet voor militair tandheelkundige
bekwaamheid);

e. apotheker (Officieren die in het bezit zijn van het brevet voor militair farmaceutische
bekwaamheid);

f. geestelijke verzorgers (predikanten, Aalmoezeniers, rabbijnen, raadslieden);

g. hogere stafvorming (Officieren die in het bezit zijn van het brevet van hogere stafvorming);

h. hogere technische vorming (Officieren die in het bezit zijn van het brevet voor hogere
technische vorming);

i. militair juridische vorming (Officieren die in het bezit zijn van het brevet voor meer
uitgebreide kennis van het militair recht);

j. hogere bedrijfswetenschappelijke vorming (Officieren die in het bezit zijn van het brevet
voor hogere bedrijfswetenschappelijke vorming);

k. hogere gedragswetenschappelijke vorming (Officieren die in het bezit zijn van het brevet
voor hogere gedragswetenschappelijke vorming);

l. hogere militaire vorming (KL) (Officieren die in het bezit zijn van het brevet voor hogere
militaire vorming KL);

m. registeraccountant (Officieren van het Dienstvak der Militaire Administratie die het
diploma voor Registeraccountant van het Nederlands Instituut van Registeraccountants
(NIVRA) hebben verworven);

n. hogere bekwaamheid militaire lichamelijke opvoeding en sport (Officieren die in het bezit
zijn van het brevet voor hogere bekwaamheid militaire lichamelijke opvoeding en sport).
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9.4.6. Het brevetonderscheidingsteken wordt gedragen met in achtneming van de volgende
bepalingen:

a. van de Nederlandse onderscheidingstekens voor hogere militaire of academische
vorming worden er nimmer twee of meer gelijktijdig gedragen. De militair die heeft
voldaan aan de eisen voor meerdere brevetten, draagt het onderscheidingsteken dat het
meest overeenkomt met de beklede functie;

b. de militair die tevens gerechtigd is tot het dragen van een brevetonderscheidingsteken
voor luchtvarenden draagt het brevetonderscheidingsteken voor hogere militaire- of
academische vorming direct boven het onderscheidingsteken voor luchtvarenden;

c. buitenlandse onderscheidingstekens voor hogere militaire of academische vorming
mogen slechts worden gedragen - nimmer méér dan één - indien de militair tevens in het
bezit is van het overeenkomstige Nederlandse brevet;

d. draagwijzen: Zie paragraaf 9.4.3.c.



HOOFDSTUK 9

9 - 19

(BLANCO)



HOOFDSTUK 9

9 - 20

a. b.

c. c.

d. e.

f. g.

h. i.

Onderscheidingstekens voor specialistische militaire bekwaamheid, behorende bij 9.4.7.
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9.4.7. Onderscheidingstekens voor specialistische militaire bekwaamheid voor zover hierna
genoemd mogen op het uniform worden gedragen door daartoe gerechtigde militairen op de
voor elk onderscheidingsteken aangegeven wijze. Het gelijktijdig dragen van onder-
scheidingstekens, welke op identieke wijze worden gedragen is verboden.

De militair die gerechtigd is tot het dragen van meerdere onderscheidingstekens voor
specialistische militaire bekwaamheid draagt het onderscheidingsteken dat het meest
overeenkomt met de beklede functie.

a. geneeskundig personeel: een draagspeld op het midden van de plooi van de linker
borstzak van de jas dagelijks/ceremoniële tenue; mlitairen die met goed gevolg een
geneeskundige opleiding hebben doorlopen en na verkregen autorisatie door de IGDKLu;

b. sportinstructeur: geborduurd op zwarte ondergrond, de onderzijde op 13 cm afstand
van het uiteinde van de linker mouw van de jas dagelijks/ceremoniële tenue; door
onderofficieren die met goed gevolg de opleiding hebben doorlopen aan de School voor
Militaire Lichamelijke Opvoeding of het CIOS;

c. parachutisten: geborduurd op zwarte ondergrond op de plaats vastgesteld voor het
onderscheidingsteken voor vlieger, groot militair vliegbrevet op de jas
dagelijks/ceremoniële tenue. Indien de militair tevens gerechtigd is tot het dragen van een
onderscheidingsteken voor luchtvarenden c.q. een ander onderscheidingsteken dat
overeenkomstig gedragen wordt, wordt het onderscheidingsteken voor parachutist
gedragen op de overeenkomstige plaats boven de rechter borstzak. Op de trui
basistenue op overeenkomstige plaats op de trui wordt het onderscheidingsteken voor
parachutist echter niet gedragen in combinatie met een ander onderscheidingsteken.
Gedragen mogen worden het onderscheidingsteken verbonden aan:

(1) brevet A resp. B door militairen die in het bezit zijn van een brevet 
parachutist A resp. B; 

(2) brevet voor één of meer operationele sprongen door de parachutist die zulks kan
aantonen.

d. ex-commando’s: Een draagspeld midden boven de rechter borstzak van de jas
dagelijks/ceremoniële tenue, de onderzijde van het onderscheidingsteken op 10 mm
afstand van de bovenzijde van de klep van de borstzak. Te dragen door:

(1) militairen die volledig geoefend zijn in commandodiensten, doch niet meer zijn
ingedeeld bij het Korps Commandotroepen of bij commando-eenheden;

(2) militairen die elders dan in Nederland een volledige opleiding in commandodiensten
met goed gevolg hebben doorlopen en zulks ten genoegen van de C - KCT hebben
aangetoond.

e. ex-luchtmobiel personeel: een draagspeld midden boven de rechter borstzak van de jas
dagelijks/ceremoniële tenue, de onderzijde van het onderscheidingsteken op 10 mm
afstand van de bovenzijde van de klep van de borstzak. Te dragen door:

(1) militairen die de volledige opleiding voor luchtmobiel personeel met goed gevolg
hebben doorlopen en zulks ten genoegen van de Cdt lucht-mobiele brigade hebben
aangetoond.
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f. instructeur: een kroon van zilverkleurig draad geborduurd, op ondergrond in
uniformkleur op 13 centimeter onder de schoudernaad op de rechtermouw van de jas
dagelijks en ceremoniële tenue en de trui basistenue. Dit onderscheidingsteken wordt
gedragen door de militair die heeft voldaan aan de eisen gesteld aan de basisopleiding
tot instructeur (BOTI cursussen 51160535 en 51160541) of daarmee gelijkgestelde
opleidingen uit het verleden;

g. administrateur: een kroon van goudkleurig draad, geborduurd op ondergrond in
uniformkleur op 13 cm onder de schoudernaad op de rechter mouw van de jas
dagelijks/ceremoniële tenue en de trui basistenue door de Sergeant/Majoor-
Administrateur van het Dienstvak der Militaire Administratie; 

h. explosieven opruimer: geborduurd op zwarte ondergrond, de onderzijde van het
onderscheidingsteken op 13 cm afstand van het uiteinde van de linker mouw van de jas
dagelijks/ceremoniële/geklede tenue, door militairen die met goed gevolg een opleiding
tot explosievenopruimer (-assistent) hebben doorlopen en die deze taak als hoofd- c.q.
nevenfunctie vervullen;

i. verkeersleider: een draagspeld midden boven de rechter borstzak van de jas
dagelijks/ceremoniële tenue, de onderzijde van het onderscheidingsteken op 10 mm
afstand van de bovenzijde van de klep van de borstzak.

9.4.8. Buitenlandse onderscheidingstekens van specialistische militaire bekwaamheid mogen
worden gedragen zolang de militair is geplaatst in het land en in de functie waarin het
onderscheidingsteken werd toegekend. Bij terugkeer naar Nederland of verplaatsing naar een
ander land mogen deze onderscheidingstekens niet meer worden gedragen.
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Onderscheidingstekens militaire muziek Klu.

a. b.

c.
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9.4.9. Onderscheidingstekens militaire muziek KLu. 

a. dirigent en kapelmeester van de KLu Kapel en een KLu-militair die de functie van
Inspecteur Militaire Muziek Krijgsmacht vervult: een gekroonde harp van goudkleurig
metaal, midden boven de linker borstzak van de jas dagelijks tenue;

b. leden Kapel KLu (inclusief drumfanfare): een harp van goudkleurig metaal op de beide
kraageinden van de jas dagelijks tenue en van de jas ceremoniële tenue kapel;

c. tamboer-maitre:

(1) de speld tamboer-maitre, uitgevoerd in goudkleurig metaal op de kraageinden van
de jas dagelijks- en ceremoniële tenue kapel;

(2) het embleem tamboer-maitre, geborduurd op zwarte ondergrond, op de rechter
bovenmouw van de jas ceremoniële tenue kapel.
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Bijzondere functionele onderscheidingstekens.

9.5.2.

9.5.4. en
9.5.5. 

9.5.8.

9.5.11.

9.5.3.

9.5.6.

9.5.10.
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9.5. E - BIJZONDERE FUNCTIONELE ONDERSCHEIDINGSTEKENS.

9.5.1. Door de hierna vermelde functionarissen worden de voor hen vastgestelde bijzondere
functionele onderscheidingstekens gedragen op de wijze zoals daarbij is aangegeven.

9.5.2. Adjudanten (in buitengewone dienst) van Hare Majesteit de Koningin:

a. op de jas dagelijks/ceremoniële tenue wordt op de beide kraageinden een goudkleurige
gekroonde hoofdletter B bevestigd; 

b. op de jas avondtenue worden schouderbedekkingen aangebracht, waarop de gekroonde
hoofdletter B conform 2a wordt bevestigd;

c. wanneer de rangonderscheidingstekens, bij andere tenuen dan genoemd in 2a en 2b,
worden gedragen op schuifpassanten rond schouderbedekkingen wordt de gekroonde
hoofdletter B gedragen op het rangdistinctief. Zulks geldt eveneens t.a.v. overkleding,
behalve bij de mantel;

d. bij de diverse tenuen worden geheel van gouddraad vervaardigde nestels met vergulde
nestelpennen gedragen aan de rechterzijde;

(1) de korte vlecht loopt van de schouder over de rechterborst, de lange vlecht loopt
achter langs de schouder onder de rechterarm door naar de rechterborst. De
uiteinden der vlechten komen aldaar samen en worden bevestigd op het uniform,
hangende aan een knoop welke is geplaatst aan de binnenzijde van de revers;

(2) het langste koord loopt onder de rechterarm door; de beide uiteinden komen op de
schouder samen. Het middelgrote koord loopt van het uiteinde van de lange vlecht
naar de schouder. Het kortste koord volgt het verloop van de kortste vlecht;

(3) de vlechten en koorden van de nestels lopen aan elkaar vastgehecht onder de
schouderbedekking door, zo dicht mogelijk bij de schoudernaad, en worden aldaar
met een lus vastgezet aan een knoop;

(4) de uiteinden van de vlechten en koorden zijn naast en tegen elkaar bevestigd en
voorzien van een bevestigingshaak aan de knoop, die aan de binnenzijde van de
revers zodanig is geplaatst dat de lus onzichtbaar is;

e. de nestels behoeven niet te worden gedragen wanneer de adjudanten geen dienst doen
in hun functie.

9.5.3. Ordonnansofficieren van Hare Majesteit de Koningin. Als vermeld onder 2a tot en met e.
De gekroonde hoofdletter “B” is vervaardigd van zilverkleurig metaal, de nestels zijn van
zilverkleurig draad.
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9.5.4. Adjudanten van de Minister en Staatssecretarissen van Defensie:

a. bij de diverse tenuen worden, indien betrokkenen dienst doen in hun functie, nestels
gedragen deels van gouddraad, deels van blauw-grijze zijde vervaardigd met
vergulde nestelpennen;

b. de nestels worden op overeenkomstige wijze gedragen als bepaald t.a.v. de
adjudanten van H.M. de Koningin evenwel aan de linkerzijde. Indien het te dragen
tenue zonder schouderbedekking is worden vlechten en koorden bijeengehouden
door en vormen één geheel met een “brandebourg” (in gelijke uitvoering als nestels),
die met drie haken aan ter plaatse aangebrachte trenzen wordt bevestigd.

9.5.5. Luchtmachtattaché’s (al dan niet tevens defensie-attaché zijnde): zie paragraaf 9.5.4.

9.5.6. Adjudanten van:

a. de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten;

b. de Chef Defensiestaf;

c. de Voorzitter van het Noord-Atlantisch Militair Comité;

d. het Hoofd van de Permanente Militaire Vertegenwoordiging bij de NAVO;

e. officieren beneden de rang van kolonel toegevoegd aan een geallieerd bevelhebber
bij SHAPE, AFNORTH of AFCENT.

9.5.7. De in paragraaf 9.5.6. vermelde functionarissen dragen nestels, welke deels van
zilverdraad deels van blauwgrijze zijde zijn vervaardigd op de wijze als vermeld in
paragraaf 9.5.4.

9.5.8. Adjudanten van:

a. commandant Tactische Luchtmacht;

b. de Directeur Materieel Koninklijke Luchtmacht;

c. de Directeur Personeel Koninklijke Luchtmacht;

d. de Directeur Control Koninklijke Luchtmacht.

dragen het voor hun functie vastgestelde onderscheidingsteken aan de linkerzijde op de
jas dagelijks/ceremoniële tenue en op de jas avondtenue.

9.5.9. Het onderscheidingsteken bestaat uit een schouderkoord, deels van zilverdraad, deels
van blauw-grijze zijde vervaardigd. Het bestaan uit twee grote lussen, één van gevlochten
koord en één enkel koord. Aan het uiteinde van het gevlochten koord is een zilverkleurige
nestelpen met opengewerkte kroon bevestigd.

9.5.10. Luchtmachtadjudant. De militair die de functie van Luchtmachtadjudant bekleedt,
draagt om de linker schouder een nestel, deels van gouddraad, deels van blauwe zijde
vervaardigd met zilverkleurige nestelpennen met opengewerkte kronen. De nestel wordt
alleen op het DT gedragen. 
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9.5.11. Stafadjudanten. Militairen die de functie van Stafadjudant (onderdeelsniveau) bekleden
dragen om de linker schouder een gevlochten koord dat deels van zilverdraad, deels van
blauw-grijze zijde is vervaardigd. Het koord wordt op blauwe uniformkleding en op het
gevechtstenue gedragen, echter niet op de trui of overkleding. 
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Onderscheidingstekens voor militairen in opleiding, behorende bij 9.6.2, 9.6.3 en 9.6.4.
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9.6. F - ONDERSCHEIDINGSTEKENS VOOR MILITAIREN IN OPLEIDING.

9.6.1. Militairen in opleiding tot officier/onderofficier of hulpkader dragen op de verschillende tenuen
altijd het voor hen vastgestelde onderscheidingsteken zoals hierna bepaald. Op tenuen
waarbij het rangonderscheidingsteken op schuifpassanten wordt gedragen met uitzondering
van de schuifpassanten van de jas dagelijks/ceremoniële tenue, wordt bedoeld
onderscheidingsteken gedragen direct boven het rangdistinctief, de bovenzijde van dit teken
gericht naar het bovenste bevestigingspunt van de schouderbedekking.

9.6.2. Opleiding tot officier:

a. KLu-cadetten aan de Koninklijke Militaire Academie dragen:

(1) op blauwe uniformkleding op blauwe schuifpassanten een in gouddraad geborduurd
KMA embleem. Op GVT kleding is dit embleem in zwart uitgevoerd;

(2) op de beide punten van de kraag van de jas geklede tenue vrouwelijke cadetten,
kraagspiegels in blauwe kleur met daarop een embleem van de KMA;

(3) op de beide uiteinden van de kraag van de jas geklede tenue mannelijke cadetten
kraaglissen met daarop het embleem van de KMA. Voorts op de schouderbedekking
van de gelegenheidstenuen een van gouddraad geborduurde rotatiemotor met
propellor;

(4) op de jas dagelijks tenue/gelegenheids tenue op de rechtermouw 13 cm beneden de
schoudernaad een kroon van goudkleurigdraad geborduurd indien de cadet de
opleidingsfunctie vervult van bataljonscommandant, plv.bataljonscommandant,
squadroncommandant of tamboer-maître;

(5) op de jas dagelijks tenue/gelegenheids tenue op de rechter mouw 13 cm beneden de
schoudernaad een kroon van zilverkleurig-draad geborduurd indien de cadet de
opleidingsfunctie vervult van pelotonscommandant, groepscommandant, of maître
clairon.

9.6.3. Opleiding tot onderofficier:

a. militairen in opleiding tot onderofficier voor onbepaalde tijd: op schuifpassanten een
enkelvoudige blauwe Hongaarse lus;

b. militairen in opleiding tot onderofficier voor bepaalde tijd op schuifpassanten een blauwe
driehoek.

9.6.4. Opleiding tot hulpkader: Militairen in opleiding tot hulpkader voor onbepaalde of bepaalde
tijd op schuifpassanten een groene driehoek.
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Vaardigheidsinsignes.

a. b.

c. d.

d. d.

g.

i.

e. f.

h.
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9.7. G - VAARDIGHEIDSINSIGNES.

9.7.1. Het is de daartoe gerechtigde militairen toegestaan de hierna vermelde vaardigheidsinsignes
te dragen op de jas dagelijks/ceremoniële tenue op de aangegeven wijze. Het verstrekken van
deze onderscheidingstekens aan buitenlandse militairen is verboden. Het dragen van meer
dan één insigne is niet toegestaan.

a. wapenmeester: geborduurd op 6 cm onder de schoudernaad op de rechter mouw van
de jas dagelijks/ceremoniële tenue door onderofficieren die het meesterschap hebben
behaald op floret, degen en/of sabel;

b. uitmuntend chauffeur: draagspeld midden op de plooi van de linker borstzak van de jas
dagelijks/ceremoniële tenue door militairen die als rij-instructeur, chauffeur of motorrijder
hebben voldaan aan de door de Minister van Defensie gestelde eisen;

c. militaire 24-uurs rit: draagspeld midden op de plooi van de linker borstzak van de jas
dagelijks/ceremoniële tenue door militairen die hebben voldaan aan de gestelde eisen van
een door de Militaire Commissie voor Automobiel- en Motor- wedstrijden (MCAM)
georganiseerde 24-uursrit;

d. Militaire Lichamelijke Vaardigheid/Zware militaire vaardigheid: Draagspeld midden
op de plooi van de linker borstzak van de jas dagelijks/ceremoniële tenue door militairen
die hebben voldaan aan de door de Minister van Defensie gestelde eisen aan militaire
lichamelijke vaardigheidsproeven (MLV/ZMV);

e. scherpschutter: Draagspeld midden op de plooi van de linker borstzak van de jas
dagelijks/ceremoniële tenue door militairen die hebben voldaan aan de door de Minister
van Defensie gestelde eisen aan scherpschuttersproeven;

f. rotsklimmen/werken op hoogte: Draagspeld midden op de plooi van de linkerborstzak
van de jas dagelijks/ceremoniële tenue door militairen die hebben voldaan aan de
gestelde eisen en functioneel met deze activiteiten te maken hebben;

g. sportduiken: Draagspeld midden op de plooi van de linkerborstzak van de jas
dagelijks/ceremoniële tenue door militairen die hebben voldaan aan de gestelde eisen en
functioneel met deze activiteiten te maken hebben;

h. koudweertraining: Draagspeld midden op de plooi van de linkerborstzak van de jas
dagelijks/ceremoniële tenue door militairen die hebben voldaan aan de gestelde eisen en
functioneel met deze activiteiten te maken hebben;

i. schutter lange afstand: Draagspeld midden op de plooi van de linkerborstzak van de jas
dagelijks/ceremoniële tenue door militairen die hebben voldaan aan de gestelde eisen en
functioneel met deze activiteiten te maken hebben.

van 
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9.8. H - ONDERSCHEIDINGSTEKENS WEGENS BIJZONDERE VERRICHTINGEN.

P.M.
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Onderdeels en squadronemblemen.
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Vervolg onderdeels en squadronemblemen.
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9.9. I - ONDERDEELS- EN SQUADRONEMBLEMEN.

9.9.1. De van rijkswege verstrekte onderdeelsemblemen worden door alle militairen gedragen op de
jas dagelijks/ceremoniële tenue. Het embleem wordt uitgevoerd als hanger gedragen door
mannelijke militairen en als broche door vrouwelijke militairen.

9.9.2. De hanger wordt gedragen op de plooi van de rechter borstzak. De broche wordt op de
overeenkomstige plaats gedragen.

9.9.3. Militairen dragen op het dagelijks/ceremoniële tenue het embleem van het onderdeel waarbij
zij zijn geplaatst. Uitsluitend het door de Minister van Defensie cq Bevelhebber der
Luchtstrijdkrachten vastgestelde embleem mag worden gedragen.

9.9.4. De emblemen worden als volgt uitgevoerd:

Voor het Hoofdkwartier Koninklijke Luchtmacht inclusief Korps Luchtmachtstaven, de
embleemafbeelding in schildvorm;

Voor de onderdelen: het embleem met vastgestelde omlijsting.

9.9.5. Squadronemblemen mogen uitsluitend worden gedragen op het Gevechtstenue en
vliegeroverall.

9.9.6. Militairen van de KLu geplaatst bij een eenheid van een ander krijgsmachtdeel, een
interservice eenheid of een internationale eenheid, is het toegestaan het aan een dergelijke
eenheid toegekend embleem te dragen in de vorm en op de wijze als voor die eenheid
vastgesteld. 
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