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30. Op het gebied van "Escape and Evasion" ontbreken
eveneens voorschriften, opleidingsgrondslagen, e.d.
volkomen. Hetzelfde geldt de ondervraging van krijgs-
gevangenen, de behandeling van buitgemaakte vijandelijke
documenten en buitgemaakt vijandelijk materiaal en de
ondervraging van teruggekeerd eigen personeel.
Vervulling van deze functie is daarom eveneens noodza-
kelijk.
64. Het vervullen van deze functie is dringend noodza-
kelijk in verband met de uitoefening van controle op
de naleving van de veiligheidsvoorschriften op de onder-
delen en in de industrieën. Deze buitendienstfunctie
wordt thans in het geheel niet vervuld.
71 en 72. Het vervullen van deze functies is noodzake-
lijk in verband met het feit dat de veldveiligheidsgroep
thans niet in staat is de noodzakelijke onderzoeken
naar militairen en burgers die met de KDu in relatie
staan, volledig af te werken.
73. Ook deze functie dient op korte termijn te worden
vervuld, aangezien het offensieve veiligheidswerk op
het moment in.zeer onvoldoende mate ter hand kan worden
genomen.

5. Een aanzien van de overige nog niet bezette
functies kan worden gemeld, dat directe vervulling
daarvan niet noodzakelijk is. Deze functies kunnen voor-
alsnog ten dele worden vervuld door het aanwezige perso-
neel, zij het ten koste van een minder volledige vervul-
ling van hun eigen taak.
Niettemin zijn zij in deze ontwerp-organisatie opgeno-
men teneinde een juiste planning te verzekeren en de
vervulling ervan in de toekomst mogelijk te maken wanneer
zulks noodzakelijk zou zijn.

Het Hoofd Sectie L 2,
De Majoor-Waarnemer,

iï!FFI* i! ILLL



CONFIDENTIES
TAAKOMSCHRIJVING VAN DE SECÏIE L 2 VAN DE LUCHOMA.CHTSÏAP.

\t geven van adviezen ten aanzien van:

a. De organisatie van de inlichtingendienst.
•̂>r3&anneming, opleiding en gebruik van personeel bij de
inlichtingendienst.

c. /Het gebruik van materieel en gebouwen bij die dienst.

2. Het geven van adviezen en het ontwerpen van richtlijnen
ten aanzien van:

a. De technische opzet en uitvoering van door de inlichtingen-
dienst te verrichten werkzaamheden.

b. De aard en de prioriteit van de ten behoeve van de Lucht-
mq,chtstaf in te winnen gegevens; voor zover het veiligheids-
gegevens betreft de wijze van inwinning van deze gegevens.

c. De opleiding van het vliegend personeel in "Vliegtuigher-
kenning1' en "Escape and Evasion*1.

d. De beveiliging van personeel, materieel en gegevens in
de KLu.

e. Het bijbrengen van veiligheidsbegrip aan al het personeel
van de KLu.

f. De te treffen beveiligingsmaatregelen in de voor de KLu
van belang zijnde industrieën, zo nodig in overleg met de
DMLu.

3. Het namens CLS controleren van de juiste uitvoering van
de door CLS gegeven richtlijnen, met name de aanpassing van de
uitgegeven voorschriften aan deze richtlijnen. .

4. Het op basis van verkregen inlichtingen geven van advie-
zen t. a. v. een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de
Luchtmacht.

5. Het verstrekken van adviezen op inlichtingen- en veilig-
heidsgebied aan de Verenigde Chefs van Staven.

6. Het onderhouden van het nodige inter-service en inter-
nationaal contact ten aanzien van aangelegenheden inlichtingen
en veiligheid betreffend.
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ONTWERP CONFIDENTIEEL -
TAAKOMSCHRIJYINS VAN JDS AFDELIN&Hf INLICHTINGENDIENST

VAN DE LUCHTMACHTSTAÏ1.
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TAAK:

1. Het op grondslag van door de CLS gegeven richtlijnen
ontwerpen en uitgeven van voorschriften en instructies t.a.v.;

a. de organisatie en de werkwijze van de inlichtingen-
dienst als deel van de Uitvoerende Staf;

b. de organisatie en werkwijze van de inlichtingendienst
op commando- en onderdeelsniveau, zowel voor vredes-
als voor oorlogstijd;

c. de beveiliging van personeel, materieel en gegevens
in de ZLu en in de voor de KLu van belang zijnde
industrieën;

d. de instructie op veiligheidsgebied van al het perso-
neel der KLu;

e. de opleiding van het vliegend personeel in "Vliegtuig-
herkenning" en "Escape and Evasion".

2. Het ter kennis brengen van de CLS van de behoeften
van de dienst v.w.b. personeel, materieel en gebouwen, zomede
van opleiding van personeel.

3. Het adviseren van de Chef Personeel t.a.v. plaatsing
van personeel.

4. Het namens de CLS controleren vaïi de juiste uitvoe-
ring op de commando's en onderdelen van de gegeven voor-
schriften voor de inlichtingendienst, zomede het namens de
CLS controleren van de getroffen beveiligingsmaatregelen in
de voor de KLu van belang zijnde industrieën.

5. Het inwinnen, evalueren, verwerken en in uitgewerkte
vorm aan de betreffende instanties doorgeven van gegevens
welke nodig zijn voor:

a. een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de
Luchtmacht;

b. de beveiliging van personeel, materieel en gegevens
in de KLu.

6. Het onderhouden van het nodige interservice en
internationaal contact t.a.v. aangelegenheden inlichtingen
en veiligheid betreffend.

7. Het coördineren van de met de in het buitenland
geaccrediteerde-Nederlandse attaché's te voeren correspon-
dentie, zomede het regelen van de belangen van deze attaché's.

8. Het namens de Chef Luchtmacht s t af onderhouden van
een regelmatig contact met de in Nederland geaccrediteerde
buitenlandse Luchtmachtattaché's c.q.. luehtvaartvertegenwoor-
digers van vreemde mogendheden. Hieruit voortvloeiend:
intermediair bij het tot stand brengen van contacten, voeren
van correspondentie, verstrekken van inlichtingen en regelen
van bezoeken.

CONFIDENTIEEL
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-2- CONFIDENTIEEL

9. Het behandelen van verzoeken van "buitenlanders tot
het brengen van een bezoek aan de Luchtmacht s taf en onderdelen
van de KLu, het terzake voeren van de vereiste correspondentie
en het eventueel regelen en coördineren van deze bezoeken.

«C
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ONTWERP CONFIDENTIEEL

voor het Hoofd van de Sectie L 2 van de Luchtmachtstaf.

GEZAGSVEBHOUDIH&.

1. Het Hoofd van de Sectie L 2 is gesteld onder de
Sous-Chef van de Luchtmachtstaf; hij is terzake van zijn
dienstverrichting aan deze verantwoording verschuldigd. Met
het onder hem gestelde personeel vormt hij een deel van de
Beleids-Staf.

TAAK.
2. Se taak van het Hoofd van de Sectie L 2 bestaat
uit:
a. Het geven van adviezen op het gebied van inlichtingen en
^veiligheid in de meest uitgebreide zin voor zover van
belang voor een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik
van de Luchtmacht-Inlichtingendienst in vredes- zowel als
in oorlogstijd, met name t.a.v.
1. de organisatie en werkwijze van de inlichtingendienst;
2. de aanneming, opleiding en gebruik van personeel bij

de inlichtingendienst;
het gebruik $ran materieel en gebouwen bij die dienst.

Het geven van adviezen en het ontwerpen van richtlijnen
ten aanzien van:
1. de technische opzet en uitvoering van door de inlich-

tingendienst te verrichten werkzaamheden;
2. de aard en de prioriteit van de ten behoeve van de

Luchtmachtstaf in te winnen gegevens; voor zover het
veiligheidsgegevens betreft de wijze van inwinning van
deze gegevens;

3. de opleiding van het vliegend personeel in "Vliegtuig-
herkenning'1 en "Escape and Evasion";

4. de beveiliging van personeel, materieel en gegevens in
de KLu;

5. het bijbrengen van veiligheidsbegrip aan al het perso-
neel van de KLu;

6. de te treffen beveiligingsmaatregelen in de voor de
KLU van belang zijnde industrieën, zo nodig in overleg
met de DMLu.

c. Het namens de CLS controleren van de juiste uitvoering
van de door de Chef Luchtmachtst%f gegeven richtlijnen
met name de aanpassing van uitgegeven voorschriften aan
deze richtlijnen.

d. Het op basis van verkregen inlichtingen geven van advie-
zen t.a.v. een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik
van de Luchtmacht.

e. Het nemen van zitting in het Comité II VCS en het mede-
werken aan de uitvoering van de aan dit Comité gegeven
opdrachten.

f. Het onderhouden van het nodige interservice- en interna-
tionaal contact ten aanzien van aangelegenheden inlich-
tingen en veiligheid betreffend.

-Bevoegdheden-
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BEVOEGDHEDEg.

3. Het Hoofd van de Sectie L 2 heeft tekenbevoegd-
heid voor zijn Sectie. Hij tekent routine correspondent i e
namens de Sous-Chef. Correspondentie "beleidszaken betref-
fend legt hij de Sous-Chef ter tekening voor.

ÏÏ, 33, Op last van de Chef Luchtmacht s taf kan het Hoofd
Inlichtingendienst tevens worden "belast met de functie
van Hoofd Sectie L 2.

C

c
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VREDESINSIRUCÏIE
voor het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst.

GEZAGSVERHOUDING.

1. Het Hoofd van de luchtmacht Inlichtingendienst
ressorteert onder de Chef van de Luchtmachtstaf; hij is
terzake van zijn dienstverrichting aan deze verantwoording
verschuldigd, 20 ook voor de juiste opvolging van de door
de Chef Luchtmachtstaf t.a.v. zijn dienst gegeven richtlij-
nen. Met het onder hem gestelde personeel vormt hij een
deel van de Uitvoerende Staf.

2. Het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst
pleegt doorlopend overleg met de Directeur Materieel Lucht-
macht t.a.v. de activiteiten van zijn dienst op de onder de
DMLu ressorterende Staven, onderdelen enz.

3. Het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst
heeft in bijzondere gevallen direct toegang tot de Minister
van Oorlog. Hij stelt deze - ook eigener "beweging doch in
overleg met de CLS - op de hoogte van hetgeen van belang
kan zijn.

ÏAAK.
4. De taak van het Hoofd Luchtmacht Inlichtingendienst
omvat:
a. Het op grondslag van de hem door de Chef Luohtmachtstaf

gegeven richtlijnen ontwerpen en uitgeven van voorschrif-
ten t.a.v.
1. de organisatie en de werkwijze van de inlichtingen-

dienst als deel van de Uitvoerende Staf;
2. de organisatie en werkwijze van de inlichtingendienst

op commando- en onderdeelsniveau, zowel voor vredes-
als voor oorlogstijd;

3. de beveiliging van personeel, materieel en gegevens
in de KLu en in de voor de KLu van belang zijnde
industrieën;

4. de instructie op veiligheidsgebied van al het perso-
neel der KLu;

5. de opüfiiding van het vliegend personeel in "Vliegtuig-
herkenning" en "Escape and Evasion11.

b. Het ter kennis brengen van de CLS van de behoeften van de
dienst v.w.b. personeel, materieel en gebouwen, zomede
van opleiding van personeel.

c. Het adviseren van de Chef Personeel t.a.v. plaatsing van
personeel.

d. Het namens de CLS controleren van de juiste uitvoering
op de commando's en onderdelen van de gegeven voorschrif-
ten voor dé inlichtingendienst, zomede het namens de CLS
controleren van de getroffen beveiligingsmaatregelen in
de voor de KLu van belang zijnde industrieën.

e. Het inwinnen, evalueren, verwerken en in uitgewerkte
vorm aan de betreffende instanties doorgeven van gegevens
welke nodig zijn voorj
1. een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de

Luchtmacht;
2. de beveiliging van personeel, materieel en gegevens

in de KLu.
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f. Het onderhouden van een regelmatig contact met alle in-
stanties welke bij het verstrekken van de onder e genoemde
inlichtingen "behulpzaam zijn of zouden kunnen zijn, in
het bijzonder met de Hoofden der Militaire Inlichtingen-
diensten en het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids-
dienst.

g. Het doen treffen van geëigende maatregelen teneinde de
geheimhouding van de inlichtingen en de bronnen waaruit
zij afkomstig zijn, alsmede de veiligheid van de tot ver-
krijging van die inlichtingen werkzame personen, naar be-
horen te waarborgen.

h. Het voeren van het beheer over de ter beschikking van de
. Luchtmacht Inlichtingendienst staande geldmiddelen en het
verstrekken van inlichtingen t.a.v. dat beheer aan de
Minister van Oorlog of door deze aan te wijzen personen.

i. Het coördineren van de met de in het buitenland geaccre-
diteerde Nederlandse attaché's te voeren correspondentie,

, zomede het regelen van de belangen van deze attaché'e.
j. Het namens de Ohef Luchtmachtstaf onderhouden van een re-

gelmatig contact met de in Nederland geaccrediteerde bui-
tenlandse Luchtmaohtattaohé's c.q.. luchtvaartvertegenwoor-
digers, van vreemde mogendheden, voor wie hij als liaison
officier met de Koninklijke Luchtmacht optreedt. Hieruit
voortvloeiend:
1. het tot stand brengen van alle noodzakelijke contacten

tussen deze attaché's en autoriteiten, staven, rijks-
en gemeente-instellingen, fabrieken, instituten, enz.;

2. het verlenen van intermediair bij de correspondentie
tussen deze attaché's en betrokken instellingen;

3. het verlenen van toestemming voor verder rechtstreeks
contact, c.q.. rechtstreekse correspondentie als genoemd
onder l en 2.

4. het verstrekken van inlichtingen betreffende de KLu,
rijks- en gemeente-instellingen, fabrieken enz. aan
deze attaché's;

5. het op verzoek van deze attaché's regelen van bezoeken
aan onderdelen der KLu;

6. Het eigener beweging regelen van bezoeken voor deze
attaché's aan KLu-onderdelen, manoeuvres, fabrieken
enz.

k. Het behandelen van verzoeken van buitenlanders tot het
brengen van een bezoek aan de Luchtmachtstaf en onderdelen
van de KLu, het terzake voeren van de vereiste correspon-
dentie en het eventueel regelen en coördineren van deze
bezoeken.

1. Het nemen van zitting in de Commissie van Coördinatie van
Veiligheidsdiensten en het medewerken bij de verrichting
van de aan deze Commissie opgedragen taak.

m. Het plegen van overleg met het Hoofd van de Buitenlandse
Inlichtingendienst t.a.v. uitzending van personen naar
het buitenland die niet tot enigerlei overheidsorgaan of
dienst behoren.

BEVOEGDHEDEN.

5* Het Hoofd Luchtmacht Inlichtingendienst is bevoegd:
a. op last van de Minister van Oorlog rechtstreeks inlich-

tingen ter kennis te brengen van overheidsorganen en

-diensten-
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-diensten;
b. op last van de Minister van Oorlog onder zijn toezicht

door "bepaalde ambtenaren, onder andere Ministers of
Overheidsorganen ressorterend, werkzaamheden ten behoeve
van de Luchtmacht Inlichtingendienst te doen verrichten;

c. zich voor het verkrijgen van inlichtingen in het Bijk
in Europa mede te wenden tot de burgerlijke organen,
diensten en ambtenaren die geacht kunnen worden die ge-
gevens te verstrekken, zulks in overleg met het Hoofd
van de Binnenlandse Veiligheidsdienst.

6. Hij heeft tekenbevoegdheid namens de Chef Lucht-
machtstaf voor alle correspondentie zijn dienst betreffend,
voor zover in overeenstemming met de door de CLS gegeven
richtlijnen. Daarvan afwijkende voorschriften legt hij de

vooraf ter goedkeuring voor.

W.B. De CLS kan het Hoofd Luchtmacht Inlichtingendienst
belasten met de functie van Hoofd Sectie L 2 van de Beleids-
staf.

CONFIDENTIEEL
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pIRECTIONS FOR FOKEION AIR ATTACHES ACCREDITED
TO TM NJEIV.ERMMDS GOVERNMENT

I. GENERAL

1. The Minister of War welcomes the representatives of fo-
relgn armed forces and, In order to enable the forelgn Air
Attaches and, other representatives of forelgn armed forcesi
attached to the diplomatic mlssïons In the Netherlandsf to
fuLly avall themselves of theïr stay in the Netherlands and

Q^J to accompllsh thelr responsible dutles, .the Minister of War
Is deslrous to promote a sraooth cooperatlon wlth the Nether-
lands Authorltles concerned.
He hop es that the forelgn Air Representatives wlll coroe to
know the Netherlands and the Netherlands Air Force thoroughly
so that on leavlng thls country agaln, thelr stay wlll have
resul ted In a b etter understandlng and closer relatlonshlp
between the country they represented and the Netherlands.

2. The Minister of War intends these dlrectlons to be a help
for all Air Attaches and thelr asslatlng officiers. These
dlrectlons also hold good for other Air Representatives of
forelgn governments deslrlng to come Into contact wlth the
Netherlands Air Force.

30 The Minister of War llfces to stress that these dl:rectlons
are In no way to be consldered to limit the actlvlties of
the Air Attaches, but are meant only to serve as a gulde.
As hovfever thelr observance wlll ena-ble the Minister of War

f~\o guarantee the full asslstance and cooperatlon of thé Ne-
therlands Air Porce, hè wlll -appreciatie adherence to them.

II. RSLATIONS OF AIR ATTACHES TO THE NETHERLANDS AIR FORCE
AND CIVILIAN AÜTHORITIES -

1. On behalf of the Minister of War, the Chlef of'the Air Force
Staff Is responslble for maintalning-the official relations
wlth the Air Attaches.

3



2e The Chlef of the Air Force Staff has appolnted the Chlef
cf the intelllgenca Section of th3 Air Fcrce Staff Hcadqiiar-
tersf (i„e. Chief of Seetlon L,2) to act as the sole liaisan
officcr betwsen the Air Attaches and thelr assistlng of f i-
cers and the 'Netherlands Air Fcrce, the Royal Netherlands
Army and the Royal Netherlands Navy0

3. Consequently the Chlef of the Air Force Staff wlll appre-
clate lts, l f the Air Attaches or thelr asslstlne cfflcers
wlll not 'communioate dlrectly wltn any staffp institution or
office» without Knowledgs, Intermedlary or jermleslon of the
Chler of Seetlon L.2 of the Air Force Staff Headquarters.
Thls provislon elso applles to wrltten or cr?l communie at.'on
wlth all government- and munlclioal lnstitutlonss factorles
etc. wlth the exeeption of the Kinlstry of Forelgn /.ffalrs.
when the communlcatlon asked f er has been eetablished In the
above mentloned way, the Chlef of Seetlon L.2 of the Air For-
ce Staff Headquirters Is auttorlsed to grant dïsponsat'on
front provislon for further ensuelng dlscusslonss, correspcn-
dence etc„

4» For matters of a private character e.g. housing etc, and
for these regardlng the protocol et.Cj.s the Air Attaches and
their asslstlng offlcers are requested to approach the Ml-
nlstryof Forelgn Affalrs vla the Head of the diplomatic inls-
slon to whlch they belong,

5o On Netherlands terrltory the Air Attaché and thelr assls-
tlng offlcers are allowed to carry the anns pertalnlng to
thelr unïfcrms, wlth the exceptlon of flre-armSo For the
latter a special permlt Is recjuired,

III. PHESENTATIONS TO AÜTKÜRITIES

i, Anewly appolnted Air Attaché Is requested to apply to the
Chlef of Sectlon L.2 of the Air Force Staff Headquartersf not
later than 3 days af t er arrlval at the ïlague. In order to

mafce an appolntment for official p-resentatlon. In consulta-
tlon wlth the Air Attaché concerned, the dates for the offi-
cial presentatlon and calls wlll t»e flzed.

2. It Is recommended that at the flrst vlslt to the 'Chlef of
Seetlon L.2 the new Attaché be accompanled elther by hls
predecessor or by an offlcer of the diplomatic mlssloncon-
cerneds, whols well-known to the Chlef of Seetlon L.2. In the
event that no Air Attaché of the country concerned has been
accredlted to the Netherlands before, hè should preferably
b e accompanled by one of the Attaches connected wlth the <31-_
plomatic mlsslon of hls country.

3. After presentatlon to the Chlef of Seetlon L.2 the latter
wlll present the new Attaché successlvely to
the Eeputy Chlef of the Air Force Staff;
the Chlef of the Air Force Staff;
the Secretary of State for War;
the Chlef of the Diplomatic Mlsslon to whlch the new Attaché
belongs, wlll present hlm to the Minister of War.

4aAnew offlcer attached to the Air Attaché wlll comraunlcate
wlth the Chlef of Seetlon L.Z of the Air Force Staff Head-
quarters, as soon as posslble af ter arrlval at The Hague. He
wlll be Introduced by the Air Attaché to whom hè Is attached
to the Chlef of Seetlon L,Zf who wlll arrange further calls
af t er mutual consultatlom

5. At the flrst vlslt to the Chlef of Seetlon L02 the new
i Air Attaché or the asslsting offlcer wlll recelve a ques-

tionnaire for the purpose of gettlng general Information on
the person concerned» He Is requssted to flll It In accura-
tely and to return 1 1 together wlth two passportphotographs
to the Chlef of Sectlcn L, 2 wlthln a wesk»

8. The Air Attaches and their asslsting officers are klndly
requested to In f o ra the Chlef of Sectlcn L.2 as soon as pos-
slble of any subsequent chahges In thelr rank, address etc09

as Indlcated on the form0



7e Th3 nowly oppointei.Air Attaché as wel! as hls as?lsting
offlcers are Invited to leave their vlslting cards wlth the
Chief of Sectlon L, s on thelr flrst visit for delivery to
the military and clvllian authorlties of the Mlnistry of War,

ttte Secretary-Genersil of the Mlnistry 'of War,
Chief of the Technlcal .Staff of the Air Force,

a Adjutant-General of the Air Force,
the Dl-rector 04
the: Cliief o-f the General Staff, - -
the Deputy Chïef o"f the General Staff,
the Governor of the Residence.

IV. CHARGE OF STATUS

In case the Air Attaché is appolnted to a function, Imposlng
new dutles onhiir.» out of the scope of hls normal activitiess,
hè is requested to inform the CM ef of Section L. 2 by letter,
who will take the necessary steps to asslst hlm In every
way. : . -

V.' CGLLECTING OF INFORMATION AND DATA

1. The collecting of Information and data on the Netherlands
Air Force, Royal Netherlands Army, or Royal Netherlands Navy
by the Air Attaches and thelr assistlng of Heers, can only
take place wlth the privity or through ir.teraediary of the
Chief of Section..L,2. Consequently the Air Attaches and their
assistlng officiers are Invlted to put all relative questlons
to the above mentioned Chief, preferably In writing.
*Die latter will seetoit that the requ.est will be dealt wlth
as soon as possible,
The same applles to the obtalning of Information and data
on govermnent- and municipal institutions, factcries, etc.

2. Tiie Air Attaches are invlted tomake applicatlons for dls-
cussions with military or civilian authoritles at least two

n

days in advance to the 'Chlef of Sectlon Las of the Air Force
Staff HeadQuarters, in order to enable hlm to make the neces-
saryarrangement ES. For urgetit nratters the reqüest can b e made
by teleplionë, after which the GMef of Section L.S will talce
the necessary steps fcrthwith to arrange the dssired contact.

3. Applications for a vlslt to Air bases, Air'Force Instltu-
tes, garriaons,.etc. :should:be .addressed'to;the Chief of
Section L. g at least a fortnlght in advance, by preference
In wrlting, in order to. ensure tlmely arrangements.
The application should includ'e:
a. name, rank and functlons of all persons desiring to make
the vlslt;
b« inatters to which special attentlon will be pald;
c. date and duration of the vislt;
de whether the appllcant hlmself will arrange for transport
and accommodatlon.

4. ,Apart from the above mentioned, the Chlef of;the Atr Force
Staff wiil onhls own inltlative arrange visits to air units,
manoeuvresj factories, etc. ,for the Air Attaches and thelr
assistlng officers; on such occasions they will be the guests
of the Minister of War.

VI. EËAN OF AIR ATTACHSS

1. The Dean of the Corps of Air Attaches Is the Air Attaché
of thehighest rank who has been accredited in the Netherlands
prior to hls colleagues, of the same raak. .

2. ït is customery for a newly arrived Air Attaché to call
on the Dean, . •' - -

VII.: HIE3ARCHIC MUTUAL RELATIONS OF TH2 AIR, MILITARY AND
NAVAL ATTAGHES . -

1. Thehierarehic'reïation between the Attaches óf Air Force,
Array and Navy are deteftnlned as far-as the protocol is con-



cerned by their rank. and In case of similar rank by the date
on which the Aiivr, Military- or Naval-Attache was accreditèd
in the Hetherlands. No difference Is made between an Aïrr,
Military or Naval Attaché. -

2. The Air Attaches-have by protocol hiërarchie precedenc-e
over thelr assistlng offlcers,

3„ The hiërarchie -relatIon.of the.officers attaehed to. the .
Air Attaché are, by pcctocol, determined by thelr rank, in
case of similar ranks by senlority in that rank and in case
Of equal seniorlty In rank by thelr age. .

4« üuring tiie temporary 'absence of the Air Attaché the senior
of hlghest ranking asslstant Air Attaché wlll be recognlzed
as Actlng Air Attaché upon formal notificatlon tö the Clilef
of Sèction L.,2 of the Air Force Staff Headquarters. He will
then enjoy the same privileges as én Air Attaché.

GO

floers of Ms country who will vislt the Netherlands on duty,
and whose'vislt was not known to the above-mentioned Chïef
prevloüsly.

IX. ENTRY-PERMITS TO THS AIR FQRC3 STAF? HEAD!$MRïSRS

1. The Air Attaches accrediteü In the Netherlands and living
at The Rague, as well as thelr asslstlng offlcers wlll recelve
from the Chief of the Air Force Staff a permanent "entry-permlt
to the Headquarters of the Air Farce Staff; when entering
the Headquarters building they must be able to show, upon
request» thls permit to the guard.

2, When thelr appointraent ends the bearers of entry-permits
as roentloned under l above, wlil hand in these permits to
the Adjutant of the CMef of Staff.

VIII. TEMPORARY ABSENCE OF LONG DURATION

1. The ;Al-r Attaché who will be absent for more than one week.
is requested to notlfy tha CElëf.of::Section L;.2 of-the AirT

Force Staff 'Headquarters at least two days'in. advanca»
Notice should also be glven of the dates óf departure and
return as wêll as of the name and rank. of the of f leer'who
will replace the Air Attaché during'that p"erlod. :
It will be acp.reciated if notice wlll also be glven of "the
address-where the Air Attaché can be contacted In a posslble
case of emergency»

2. The Air Attaché'accredited in the Netherlands Dut not
having hls domlcile in the Netherlands9 is requested to no-
tify the Chief of Section L,2 at least one week In advance
whenever hè wlll come to the Netherlands on duty.

3. The Air Attaché Is klndly requested to Inforra the Chief
.of Sectlon, L.2 always of the name, rank and function of of-

8

Ü

X. OFFICIA!. GALLS ON DEPARTÜIffi

On departure of an Air Attaché or of one o.f hls assistlng
officers the same procedure wil! be followed as on arrivala

If a new Air Attaché or an asslstant Air Attaché arrivés
prior to the departure of the retiring functionary, it wlll
be appreciated if both the new Attaché and the retiring of-
ficial make their presentatlon and farewell calls simultane-
ously. .
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ONTWERP ORGANISATIE SECTIE L 2 EN INLICHTINGENDIENST VAN DE LUCHTMACHTSTAF
CONRDENÏIEEL

SECTIES i j L 1 J

CHEF £0
PLV.CHBF

l SO

L 2 ÏHLICHTIHOSS
1 . Hoofd Kolonel
2. Majoor
3. Seor. Ada.Anb.C 1

CH*
LUC

l
irs

|:

«ACHÏ3TA7
HTMACHTSTAT

CHBK |

i

1 13

JHBI3TEE TAB OORLOO

UITTOSaBEDB STAF - APDBLIHOQI iL±l
_L

INLIOHTIHQ arDiarsT
4. Hoofd (tv*
5. Toegev.

SBCBBTABIE

6. Seor. Adm.Anb.C 2
7. Typiste Adm.Amb.C 3

AAPBELIHGEB •nuaHraoar
11. Hoofd {Plv.HID)Lt,Kol.

HL2)Kolon«l
Kapitein

9.
10. Idohtdr. Adm.Anb.C3

POEEIGBI MAISOB
34. Hoofd fcjoor
3J. ïoagor» ïuitetiant
36. S«or. Ada.Amb.C 1

TBILKfflBH)
j/, noora in,toloo«J.
33. Toeger. Adm.Hfd.Amb.

3BCHSTAHI5

39. S«or. Ad». Art) J 2
40. Typiste Aajs.AjrtJ.C3

BOKEAS OOS1

12.
13.
14.
15-
IS.
n.18.
19.
20.

Hoofd Majoor
ido.Anb.A 1
Kapitein
Kapitein 71.
Kapitein
luitenant
Luitenant
Adj.O.O.
Sorgt.HaJ.

B0BS.W fSST

21.
22.
23.

24.
25-
26.

Hoofd ü'ijoor
luitenant
Adj.0.0./
Adffl.Antb. C1

Soz-gt.Maj.
3or£oaat
Ada.Amb, C2

w».PWJ53aa t THAHBO

27. Hooi'd
28.

29.
30.
31.
32.
33.

Kapitein
Kapitein
Luitenant
Luitenant
Adj.0.0.
Sergeant
AdmcAab.C 3

BOS.BEFBIHSIBVE TBILIGHETD
41. Hoofd Majoor

_L

BH2.0F7ÏBSIBVÏ 7SILIQEEIB

66. HoofdMajoor

BEVEILÏOI50 Frji.sOVBBL
i 42. Eo<

43.

fd Kapitoin
Ada.^sob.A 1

BE7EILIGDJG WÏ.A OBO.

63. Hoofd ttapiteln
64. Luitenant
65. Adm.Aab.O 2

TBLD VBILIGHSIDSOHOBP
6?° Hoofd Luitanant
68. Luitenant
69. Adj.0.0.
70. Sergt.Kaj.
71. 'Sergt.Maj.
72. Sergt.itaJ.

CCBTHA ISLI

73. Hoofd jt

74. A
75. AAdj,0.0.

CONFIDENTIEEL

VEILIOH

44. Hoo
45.
46. ;

47.
48.
49»
50.

SI2SOHDBBZOSKHJ

'd Adj.0.0.
Sergt.Maj.
Sergt.Maj.
Sergsant
Sergeant
Sergeant
Sergeant

-

scasamro

51.

5,2.
53.
54.
55-

Hoofd Luitenant/
Adm.AribaB 1
Adm.Aab.C 1
Adm.Amb.C 3
Adm.Amb.C 3
Sohrijrer

KABTOTHS8K

56.
57.
58.
59.
60.

Hoofd Adm.Amb.C 1
Adm.Aab.C 2
Adm.Amb.C 3
SonrijTer
Sohrijver

TOsauosBmjzar

61.

62 o
Hoofd Adm.AiÖ>,C2

Sohrijrer



BLZ. 2

ONTWERP ORGANISATIE SECTIE L2 EN INLICHTINGENDIENST VAN DE LUCHTMACHTSTAF
fONFIOENT!EEL

CHS? UICHTüiACHTSTAF

PLV.CHE? LUCHTÏ43HTSTA!1

3003 CHEF

L 2i Adviseren'. ontwerpen van richtlijnen, oontrSlo QH ten uififrogrloiaring ten aanzien van:
organisatie én werkwijze I.J).; aanneming, opleiding en getiruik Inl.Pers.; gebruik.
materieel en gebouwen I.D. 5 ïeiligheidsopl., vliegvuigheikenningsopl., eaoape en evasion
opi. KLu.pers. Beveiliging van pers., materieel en gegevens in do XLu; induatriabeveili-
ging. Aard en prioriteit van in te winnen jre^evens; dn zoyer het veili;ïtieidgegsvens betr.
wijze van inwinning van deze ge^ovens. Adviseren t.ai.v.juiat en doeliaati^ =;e"bruiit v-an do
Imohtmaeiït op basia van varkre,jgn inlichtingen. _ i _

L 3L 4

IHLICHTD!G?IHJ)IIJT5Ti Uitgeven var, voorsohrifton er. inatructios. oontrSle op ten uitvoeilegging
t.a.Kïürganiaatie en «erkwijzo I.U.; opleiding sa gebruis Inl.pers.; !;efcruik raaterisel en
gelaoüwea I.J). i Voiligïieidaopl., vliegtuiglierkerïninesopl., escape er. èyauioa opl.KUi pers,
Beveiliging van personeal, materieel en gegevens! in de KLÜ, industrieboveiliging.
Adviaeran t. a. v. aanneming inlichtingen personeel.
jameaatellsn en diatrlbuereii van inlichtingen- sn veiligheidsoverziohten t.b.vnie
commando's, onderdelen 9n geallieerde staven»
Onderhouden van liaiaón net Hederlandso Attaché';a en met in Hadorlaiid geaccrediteerde
buitenlandse Attaché'^ an latohtvaartvertegBBwoordigers.
Contact met Hoofden van Binnenlandse— ea Buitenlandse— Inlichtingendiensten.

•?9oretarie l Beheer Archief
i..:, (apaciale inl.stukken),
öoleren ati ragiatreren van
stiitken. Circulatie en SB^&
oonïrSle daarvan. Type- en
E SaiiOi/rafiaefes? werksaanrieden

Tekeakaffier s Tekanwerkzaamh.
t.b.v. de l.i-'.j copiearen vw
kaarten, maken van schetsen,
grafieken ens. üeproduotie-
werkzaamh.; fotocopieëren,

FOHËIOSOoSrdinatie van de correspondentie met
Attaché' a in het Jmitenland, behartiging

van ds belangen van deze Attaché* s.
Contact met in Nederland geaccrediteerde buitenlandse
Attaché' s en LuohtvaartverteEenwoor<li.fers; intermediair
bij het leggen van contacten tussen deae AttashÓ'a an
Kederlandse instanties ) veratrekkin.f; ïsn inlichtingen
aan deze Attaché' s; regelen van bezoeken aan onder-
delen der KLu, manoeuvres, fabrieken anz.
Coördinatie van bezoeken door buitenlanders aan de
KLu,en in bepaalde gevallen hét regelen van deze
bezoeken. ,

zie blz.4
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CONFIDENTIEEL BUZ s
(Vervolg) ONTWERP ORGANISATIE SECTIE L2 EN INLICHTINGENDIENST VAN DE LUCHTMACHTSTAF

BPRLMI UOüTi Coördinatie van de verwerking van
gegevens omtrent Luchtmacht v.d. S.U. en Satelliet-
staten. Analyse .verwerkte gegevens; samenstelling
van inl.rapp. en inl.overzichten. Air Order of
Sattle. Evalueren, interpreteren, documenteren
en verwerken van gegevens ontrent de locatie en
sterkte eenheden en staven, vliegvelden, vliegveld-
faciliteiten, bouwactiviteiten, luchtafweeropstel-
ling.
Poelenanalyse t Verwerken van gegevens omtrent
potentiële doelen, samenstelling t s r.fret dos ai er a,
verapreiding targetdoasiers.
Training & Tactiek» Evalueren, interpreteren,
documenteren en verwerken van gegevsns Tastreffende
training, tactiek, graad van geoefen-iliaid en
vliegacUviteit.
Technische Inl.i Evalueren, interpreteren docu-
menteren 61. verwerken van teehn.gag.'oetr.vlieg-
tuigen, uitrusting en bewapening, verbindingen en
eleotronics, .̂ided missiles enz. Voorbereiding
veraameliag' techn.inl. in oorlogstijd.
Economische en Logistieke Inl. t Btralluersn, interpre
teren, documenteren en verwerken van gegevens om-
trent oorlogsindustrie, depots, oevoorradinfaysteem,
brandstofvoorziening, transport en voorraadvorming.

INLICHT DfOBN; Ontwerpen van instructie's
m.b.t.: organisatie en werkwijze van de I.D.j
vliegtulgherk.- en Escape-A Svasion-opl.
van KLu personeel. CoSrdinatie van OM
controle op de inlichtingenwerkaaamheden
in de KLu.
Samenstellen van inlichtingenrapporten
en overzichten t.b.v. de commando'a, onder-
delen en geallieerde staven. Onderhouden van
contact met nationale en geallieerde I.B.'n.

BUHEAU WESTt Coördinatie van da verwerking
van gegevens omtrent kuchtnaoht v.d. NATO-
landen en neutrale l anden in Europa. Analyse
van verwerkte gegevens; samenstelling van inl
rapporten en inl.overzichten.
Organisatie en Air Orfter of Battlei Docu-
menteren en verwerken! van gegevens betreffen-
de organisatie v.d. luchtmachten, dislocatie
en sterkte van staven; en eenheden, vlieg-
velden en vliegveldfa6iliteiten, porsonalia.
Documentatie» Documenteren en verwerken van
voor de KLu van belang zijnde gegevens van
nieuwe strijdmiddelen! tactiek eaa.
luchtvaartinformatiesf Documenteren van be-
langrijke artikelen op luchtvaaxtgetied tbv
de aamenstelling van inaandelijks uit te
geven overzichten. ï

Planning <fc Trainingi Ontwerpen van plannen vaar
dg organisatie en werkwijze v.d. Luohtmachtinl.
organen,zomede v.d. opleiding van inl.personeel.
Uitwerken van inl.voorschriften, opleidings-
grondslagen en directieven ook voor praotiaot;.
inl. training. Contact met LIS.

fhotointerpretatiei Uitwerken van vooraohrifiaj:,
opleidingsgrondslagen eu uireotieven,ook vooi-
praotiaclae training, op rioto-intarpretatis gebisd.
Aanvragen en contrflle photointerpretatieaiateriaal.
Contact met LIS
Herkenning» Uitwerken van voorschriften, opleiding
gxondslagen en directieven voor de opl, in herkeu-
ring van Klu personeel. .Documenteren van herken-
ningamateriaal, Contact rr.st HOC. Adviseren i.13.
toewijzing herkenningsms,t3risal.
Sacape & Bvaajon» Uitwerken van vooraohriften,
Opleidingagrondslagen en directiven voor de Escape
& Evasion-training van KLu personeel. Uitwerken
voorschriften tav. de Ondervraging van krijgsge-
vangenen en teruggekeerd eigen personeel.

CONFIDENTIEEL



CONFIDENTIEELBLZ.4
(Vervolg) ONTWERP ORGANISATIE SECTIE L2 EN INLICHTINGENDIENST VAN DE LUCHTMACHTSTAF

VEILIGHEID! Ontwerpen van instructies n.1.1.: de beveiliging van
personeel, materieel sn gegevens in de ittiuj de veiligheids-
opleiding van KLu personeel; en de Industriebeveiligtng.
Coördinatie van en controle op de defensieve en offensieve
velligheidswerkzaamheden in de KLu. Documentatie van subversieve
activiteiten van 5.U. en Satellietstaten.
Samenstelling an distributie van veiligheiderapportsn.
Onderhouden van contact met de militaire en civiele veiligheids-
instanties.

SBCHETAHIEt Beheer archief onder afd,
Veiligheid.
Coderen en registreren van stukken,
circulatie en oontrSle daarvan.
Type en stenografische werkzaamheden

DSFEH5I.SYELeiding v«*n de
defensieve veiligheidswerkzaaraheden in de
XLu. Veiligheidsopleiding KLu personeel en
v.iligheidapersoneel. Planning van organisa-
tie, uitrusting en werkwijze reiiigheids-
organen. Evaluatie en interpretatie van
verkregen inlichtingen.

PEHSOHEEL
Leiding antecedenten onderzoe-
ken, registratie personeels—
antecedent en*n uitreiking toe-
gangsbewijzen.
Adviseren i.z. aanneming perso-
neel. Onderhouden van contact
met de onderdelen t. a. v. de
beveiliging van personeel
fiapporteren i.z. veiiligh.
toestand KI/a.

en het verrichten
van het aanvullend onderzoek
naar de antecedenten van dpi.
en beroepspersoneel en burger
sollicitanten.

QFFEHSIEVE TCIUOHBIBt Leiding van de offen-
sieve veiligjieidawerkzaamhoden in de KLu,
Evaluatie sn interpretatie van verkregen
inlichtingen omtrent tegen KLu gerioh-te
subversieve acties.

BETOILIQDTG MAT.& O
Classificatie van gegevsne,
mat. en obj. OontrSle op de
bev.inde Industrie. OontrSle
op de luchtfotografie, foto-
vergunningea en verg.iiouders
Censuur, Contact toet onder-
delen KLu en Industrie.

Special:> onderzoeken van perso-
neel en i'oorvallen van subver-
sieve activiteit. Infiltratie
en aabot'ij's oefeningen om de
bÊveili H"y op de KLu ondsr—
.delen i:- testen.

SOHEfitfING
Beoordeling teatformulieren
en opstellen adviezen n.a.v.
rapporten van onderzoeken.
Contact met M.I.D., Kon.Mar.
B.7.D., Politie, Justitie.
Soreening personeel burger-
luchtvaart instanties en
fabrieken.

CONFIDCNTIKL

Hegistratis van personeel van de
KLu, bur^r luohtvaartinstantiss
en fabrieken. Opmaken van
clearanoes.
Signalerinjj van personeel.

CC8TTHA IKIJCHTIHCm GROEP
Opsporen van tsgea de KLu ge-
riehte subversieve activiteit
(infiltratie, apionnage, geruoh-
tenverspreiding en propaganda).
Speciale

Verstrekking en intrekking
toegangsbewijzen.
Registratie van toeganabeirijzen.



OVERZICHT AANTALLEN LESUEES TE GEVEN 100S

Verwijzing
Ho. ©rg«
Sohena.

LUCHTMACHT IHLICHTDfGES SCHOOL

5 & 2? EHKBLAAB. H.P. Ie luitenant s
Cursus Inl.Ass. 6 uur
Cursus Inl.Off. 11 uur
Totaal p«j* 4 oursttssen a 6 uur en

2 " a 11 uur

46 uur
LUCHTMACHT DTLIOHf DTQBI SCHOOL

12 VAN TRICHT. A.S. Majoor t
Cursus Inl»Ass» 28 uur
Cursus Inl.Off. 28 uur
Totaal p»j» 6 cursussen a 28 uur

' 186 uur

lüCHTliACHT STAFSCHOOL Totaal aantal lesuren per jaar 16 uur

HOGERE KRIJQSSCHOOL Totaal aantal lesuren per jaar l uur

IffOHTMA,CBP TVJ-TS^ffJSGtSS SCHOOL

14 & 28 MOEDE. A.H.J. Ie Luitenant t
Cursus Inl.Ass. 14 uur
Cursus Inl»0ff. 20 uur
Totaal p.j* 6 cursussen a 14 uur en

2 " | 20 uur

96 uur

Potolezen ............. 18 uur
Inlichtingen * 9 uur
Totaal aantal lesuren p»j* 27 uur

0«K»S» BBEPA (Photo-interpretatie)

20 BS JOÏO. J* Sergeant I t Cursus Hes.Off, 6 uur
Cursus O.O.LVT. 6 uur

x) Totaal p.j. 18x2x6 +
2x2x6 240 uur

42 K.M.A.

BAKEES. J. Kapitein i Veiligheidstheorie 3 uur

x) De klas wordt in tweeën gesplitst, aaagesien er slechts
15 stereosoopen op 30 leerlingen aanwezig zijn»



Sectie L 2
CONFIDENTIEEL

Hoofd - Kolonel
a. Het geven van adviezen op het gebied van inlichtingen en veilig-

heid in de meest uitgebreide zin voor zover van "belang voor een
juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de Luchtmacht-
Inlichtingendienst in vredes- zowel als in oorlogstijd, met name
t.a.v.
1. de organisatie en werkwijze van de inlichtingendienst;
2. de aanneming, opleiding en gebruik van personeel bij de

inlichtingendienst;
3. het gebruik van materieel en gebouwen bij die dienst.

b. Het geven van adviezen en het ontwerpen van richtlijnen t.a.v.:
1. de technische opzet en uitvoering van door de inlichtingen-

dienst te verrichten werkzaamheden;
2. de aard en de prioriteit van de ten behoeve van de Luchtmacht-

staf in te winnen gegevens; voor zover het veiligheidsgegevens
betreft de wijze van inwinning van deze gegevens;

3. de opleiding van het vliegend personeel in "Vliegtuigherken-
ning" en "Escape and Evasion";

4. de beveiliging van personeel, materieel en gegevenstin de KLu;
5. het bijbrengen van veiligheidsbegrip aan al het personeel van

de KLu;
6. de te treffen beveiligingsmaatregelen in de voor de KLu van

belang zijnde industrieën, zo nodig in overleg met de DMLu.
c. Het namens de OLS controleren van de juiste uitvoering van de

door de Chef Luehtmachtstaf gegeven richtlijnen met name de aan-
passing van uitgegeven voorschriften aan deze richtlijnen.

d. Het op basis van verkregen inlichtingen geven van adviezen t.a.v.
een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de Luchtmacht.

e. Het nemen van zitting in het Comité II VCS en het medewerken aan
de uitvoering van de aan dit Comité gegeven opdrachten.

f. Het onderhouden van het nodige interservice- en internationaal
contact ten aanzien van aanlegenheden inlichtingen en veiligheid
betreffend.

Majoor
a. Het assisteren van het Hoofd Sectie L 2 bij diens werkzaamheden.
b. Is in verband met de dubbel-functie van HL2 in het bijzonder be-

last met het uitwerken van adviezen, voorstellen en richtlijnen
t.a.v.
1. de opbouw en het juiste gebruik van de Luchtmacht inlichtingen-

dienst voor zowel vredes- als oorlogstijd;
2. het bijbrengen van veiligheidsbegrip aan personeel van de KLu;
3. de opleiding van vliegend personeel in Tliegtuigherkenning

en Escape en Evasion;
4* de te treffen beveiligingsmaatregelen in voor de KLu van

belang zijnde industrieën.

Adm..Ainbt. C l
a. Het registreren van de Zeer Geheim-Persoonlijk, Geheim-Persoon-

lijk en Confidentieel-Persoonlijke post.
b. Het corrigeren van ontwerp-minuten.
c. Het ontwerpen, eventueel op aanwijzingen, van de meer eenvoudige

correspondentie.
d. Het verzorgen van het voorkomend typewerk.
e. Het stenografisch opnemen en uitwerken van brieven en rapporten.
f. Het stenografisch verslaan van besprekingen en vergaderingen

(ook van Zeer Geheime aard) en het uitwerken van deze verslagen.
g. Het collationneren van de correspondentie.

f /Vfc l Ë" f' •<?' • ï™1 • - "V 8 f" i™* S
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Inlichtingen Dienst
4. Hoofd (tevens HL2) - Kolonel

a. Het op grondslag van de hem door de Chef Luchtmachtstaf gegeven
richtlijnen ontwerpen en uitgeven van voorschriften t.a.v.
1. de organisatie en de werkwijze van de inlichtingendienst

als deel van de Uitvoerende Staf;
2. de organisatie en werkwijze van de inlichtingendienst op

commando- en onderdeelsniveau, zowel voor vredes- als voor
oorlogstijd;

3. de "beveiliging van personeel, materieel en gegevens in de
KLu en in de voor de KLu van belang zijnde industrieën;

4. de instructie op veiligheidsgebied van al het personeel
der KLu;

5. de opleiding van het vliegend personeel in "Vliegtuigher-
kenning'' en "Escape and Evasion".

b. Het ter kennis brengen van de CLS van de behoeften van de diensl
v.w.b. personeel, materieel en gebouwen, zoUgide van opleiding
van personeel.

c. Het adviseren van de Chef Personeel t.a.v. plaatsing van perso-
neel.

( d. Het namens de CLS controleren van de juiste uitvoering op de
commando's en onderdelen van de gegeven voorschriften voor de
inlichtingendienst, zomede het namens de CLS controleren van de
getroffen beveiligingsmaatregelen in de voor de KLu van belang
zijnde industrieën.

e. Het inwinnen, evalueren, verwerken en in uitgewerkte vorm aan
de betreffende instanties doorgeven van gegevens welke nodig
zijn voor:
1. een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de Lueht-

.macht;
2. de beveiliging van personeel, materieel en gegevens in de

KLu.
f. Het onderhouden van een regelmatig contact met alle instanties

welke bij het verstrekken van de onder e genoemde inlichtingen
behulpzaam zijn of zouden kunnen zijn, in het bijzonder met de
Hoofden der Militaire Inlichtingendiensten en het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst.

g. Het doen treffen van geëigende'maatregelen teneinde de geheim-
x- houding van de inlichtingen en de bronnen waaruit zij afkomstig
v, zijn, alsmede de veiligheid van de tot verkrijging van die in-

lichtingen werkzame personen, naar behoren te waarborgen,
h. Het voeren van het beheer over de ter beschikking van de Lucht-

macht Inlichtingendienst staande geldmiddelen en het verstrekken
van inlichtingen t.a.v. dat beheer aan de Minister van Oorlog
of door deze aan te wijzen personen.

i. Het coö'rdineren van de met de in het buitenland geaccrediteerde
ïïederlandse attaché's te voeren correspondentie, zomede het re-
gelen van de belangen van deze attaché's.

j. Het namens de Chef Luchtmacht s taf onderhouden van een .regelmatig
contact met de in Nederland geaccrediteerde buitenlandse Lucht-
machtattaché's c.c[. luchtvaartvertegenwoordigers van vreemde
mogendheden, voor wie hij als liaison officier met de Konink-
lijke Luchtmacht optreedt. Hieruit voortvloeiend:
1. het tot stand brengen van alle noodzakelijke contacten tus-

sen deze attaché's en autoriteiten, staven, rijks- en gemeen-
te-instellingen, fabrieken, instituten, enz.;

2. het verlenen van intermediair bij de correspondentie tussen
deze attaché's en betrokken instellingen;

3. het verlenen van toestemming voor verder rechtstreeks con-
tact, c.q.. rechtstreekse correspondentie als genoemd onder
l en 2.

CONFIDENTIEEL
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4. het verstrekken van inlichtingen betreffende de KLu,
rijks- en gemeente-instellingen, fabrieken enz. aan
deze attaché's;

5. Het op verzoek van deze attaché's regelen van bezoeken
aan onderdelen der KLu;

6. Het eigener beweging regelen van bezoeken voor deze
attaché's aan Hu-onderdelen, manoeuvres, fabrieken
enz.

k. Het behandelen van verzoeken van buitenlanders tot het
brengen van een bezoek aan de Luchtmachtstaf en onder-
delen van de KLu, het terzake voeren van de vereiste
correspondentie en het eventueel regelen en coördineren
van deze bezoeken.

1. Het nemen van zitting in de Commissie van Coördinatie
van Veiligheidsdiensten en het medewerken bij de ver-

( richting van de aan deze Commissie opgedragen taak.
m. Het plegen van overleg met het Hoofd van de Buitenlandse

Inlichtingendienst t.a.v. uitzending van personen naar
het buitenland die niet tot enigerlei overheidsorgaan
of dienst behoren.

5. Kapitein
a. Het assisteren van het Hoofd Inlichtingendienst bij

diens bureau-werkzaamheden.
b. Het bijhouden van de gegevens betreffende inlichtingen-

personeel, hun plaatsingen en eventuele mobilisatie-
bestemmingen.
Is in het bijzonder belast met het voorbereiden van
de adviezen t.a.v. de plaatsing van personeel.

c. Het geven van leiding bij en het uitoefenen van toe-
zicht op de werkzaamheden in de Secretarie, het Archief
en de Tekenkamer van de Inlichtingendienst,

d. Het regelen van de circulatie van documenten over de
onderafdelingen en het uitoefenen van controle op

C_ de tijdige afdoening van ter behandeling ontvangen
stukken.

Inlichtingendienst - Secretarie
6. Adm.Ambt. C 2

a. Het beheren van het archief van de Inlichtingendienst.
b. Het coderen van in- en uitgaande post. Het inschrijven

en verzenden van post.
c. De circulatie van stukken.
d. Het bijhouden van het fiches-systeem.
e. Het verzorgen van voorkomend typewerk, in het bijzonder

van geclassificeerde stukken.
f. Het stenografisch opnemen en uitwerken van brieven, het
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stenografisch verslaan van "besprekingen en vergaderingen
en het uitwerken hiervan.

7. Adm.Ambt. C 3
a. Het "beheren van het archief van de Inlichtingendienst.
b. Het coderen vati in- en uitgaande post. Het inschrijven

en verzenden van post.
c. De circulatie van stukken.
d. Het bijhouden van het fiches-systeem.
e. Het verzorgen van voorkomend typewerk in het bijzonder

van geclassificeerde stukken*

8. Dpi. Sold.
Het verrichten van ordonnans-werkzaamheden t.b.v. de
Inlichtingendienst.

Inlichtingendienst - tekenkamer
9. Adm.Ambt. (Tekenaar)

Het verrichten Van tekenwerkzaamheden t.b.v. de Inlich-
tingendienst, in het bijzonder het op schaal copiëren van
kaarten, het maken van situatie-schetsen, schema's,
grafieken enz.

10.Adm.Ambt. C 3
Het verrichten van reproductie-werkzaamheden t.1*«v. de In-
lichtingendienst en in voorkomende gevallen eveneens t.b.v.
andere Secties en afdelingen van de staf. voor zover het
hoog geclassificeerd materiaal betreft, (fotocopieën,
lichtdrukken, steneillen enz.)

I.D. Onderafd. Inlichtingen
11. Luitenant-Kolonel

a. Het volgens door de CLS gegeven richtlijnen ontwerpen
van instructies t.a.v.
1. de organisatie en werkwijze van de inlichtingendienst

op Commando- en onderdeelsniveau, zowel voor vredes-
als voor oorlogstijd;

2. de opleiding van het vliegend personeel in Yliegtuig-
herkenning en Escape and Evasion*

b. Het geven van leiding bij en het coördineren van de
werkzaamheden op het gebied van inlichtingen in de KLu.

c. Het vaststellen van de behoeften van de dienst (specifiek
inlichtingen) voor wat betreft personeel, materieel en
gebouwen, zomede van opleiding van inlichtingenpersoneel.

d. Het adviseren t.a.v. aanneming en plaatsing van perso-
neel (specifiek inlichtingenpersoneel).

e. Het namens Hoofd Inlichtingendienst controleren van de
juiste uitvoering op de Commando's en onderdelen van
gegeven voorschriften voor de inlichtingendienst.

f. Het doen inwinnen, evalueren, verwerken en in uitgewerk-
te vorm aan de betrokken instanties doorgeven van gege-
vens, welke nodig zijn voor een juiste opbouw en doel-
treffend gebruik van de luchtmacht.

g. Het onderhouden van een regelmatig contact met alle in-
stanties, zowel nationaal als geallieerd, welke bij het
verstrekken van de onder f. genoemde inlichtingen be-
hulpzaam zijn of zouden kunnen zijn, in het bijzonder
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met de Hoofden der Militaire Inlichtingendiensten,

h. Het treffen van geëigende maatregelen teneinde de ge-
heimhouding van de inlichtingen en de "bronnen waaruit
zij afkomstig zijn naar behoren te waarborgen.

Noot:
Het Hoofd Onderafdeling Inlichtingen treedt op als plaats-
vervanger van het Hoofd Inlichtingendienst gedurende diens
afwezigheid. Uit hoofde hiervan dient hij zich volledig
op de hoogte te houden van alle zaken waarvan hij voor
een "behoorlijke uitvoering van die taak kennis dient te
dragen.

Bureau Oost.
12. Majoor

a. Het uitoefenen van supervisie over de productie van
Inlichtingen "betreffende de landen achter het ijze-
ren gordijn.

"b. Het analyseren van de geproduceerde inlichtingen.
( c. Het opstellen van "kernvragen".

d. Het opstellen van rapporten en summaries voor SHAPE
en AAFCE.

e. Het opstellen van Inlichtingenoverzichten voor de
onderdelen.

f. Het onderhouden van liaison met G 2, MARID en HWO.

Hooti
Is "belast met de vervanging van Hoofd Onder af d. Inlich-
tingen "bij diens afwezigheid.

13. Adm.Ambt. A l
Air Order of Battle - Algemeen
a. Het coördineren Van de werkzaamheden van AOB Oost-

Duitsland, AOB Satellietstaten, Doelenanalyse,
"b. Het selecteren, documenteren en distribueren van de

gegevens zowel geclassificeerd als ongeelassificeerd
voor AOB Oost-Duitsland, AOB Satellietstaten, Do.elen-

^ analyse, Technische inlichtingen en economische in-
L lichtingen..

c. Het adviseren van het Hoofd Bureau Oost omtrent te
verzamelen gegevens en het verwerken van gegevens
en inlichtingen (proeeduren)

d. Het behandelen van aanvragen van inlichtingen-gege-
vens van bovenstaande afdelingen en het bespreken
ervan met het Hoofd Bureau Oost.

e. Het bijhouden van het referentie-archief van alle
berichten.

f. Het verzamelen van gegevens, die voor de AOB in al-
gemene zin.belangrijk kunnen zijn of worden, zowel
open als geheim, voor zover deze niet door AOB Oost-
Duitsland enz. worden bijgehouden.

g. Het beheer van de kaartenkamer van de inlichtingen-
dienst.
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14. Kapitein
Doelen Analyse
a. Het verwerken van geclassificeerde, eventueel open

gegevens betreffende in aanmerking komende doelen.
b. Het analyseren van deze gegevens en het verwerken

hiervan tot "target folders11.
c. Het up-to'—date houden van deze target folders en

het verspreiden van wijzigingen.
d. Het documenteren van verbindingen.
e« Het documenteren van "bouwactiviteiten.

15. Kapitein-Vlieger
Training, tactiek en graad van geoefendheid.
a. Het verzamelen en verwerken van gegevens inzake

vliegactiviteit.
b. Het documenteren van inlichtingen inzake training,

tactiek en graad van geoefendheid.
c. Het opmaken van studies en rapporten hierover.

16. Kapitein
Technische Inlichtingen.
a. Het verzamelen en verwerken van gegevens op technisch

gebied, o.m. van vliegtuigen, vliegtuiguitrusting,,
performance, electronics, bewapening, verbindingen,
radar, guided missiles, het visueel en het schrifte-
lijk documenteren van de verkregen inlichtingen.

b. Het opmaken van rapporten en studies voor SHAPE,
AAFCE, CLS en onderdelen KLu.

c. Het verlenen van medewerking bij' het onderzoek van
buitgemaakt vijandelijk materieel.

d. Het in overleg met Bureau Planning en Training ont̂ -
werpen van instructies op het gebied van technische
inlichtingen.

e. Het onderhouden van liaison met K.M. en K.L. inzake
technische inlichtingen.

17. Iiuitenant
Economische en logistische inlichtingen.
a. Het verzamelen en verwerken van gegevens omtrent

industrie, voor zover deze in de tactische bevoorra-
ding is ingeschakeld, zomede omtrent BOS en transport.

b. Het visueel en schriftelijk documenteren van de ver-
kregen inlichtingen.

c. Het opmaken van rapporten en studies voor SHAPE,
AAPCE, CLS en onderdelen KLu.

d. Het coördineren met AOB van de verwerking van gegevens
inzake verplaatsingen en voorraadvorming.

e. Het onderhouden van liaison met G 2 t.a.v. econo-
mische en logistische inlichtingen.
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18. luitenant
Doelen Analyse
a. Het verwerken van geclassificeerde, eventueel open

gegevens betreffende in aanmerking komende doelen.
"b. Het analyseren van deze gegevens en het verwerken

hiervan tot "target folders11.
c. Het up-to-date houden van deze target folders en

het verspreiden van wijzigingen.
d. Het documenteren van verbindingen.
e. Het documenteren van bouwactiviteiten.

19. Adjudant-Onderofficier; 20. Sergeant-Majoor.
en AOB in Oost-Duitsland en Satellietstaten, zowel van
20. Soviet als Satelliet-luchtstrijdkrachten.

a. Het bijhouden van werkmappen v.w.b. vliegtuigaan-
tallen, vliegactiviteiten, vliegtuigongevallen,
vliegtuignummers, bezetting, Flakgegevens en veld-
postnummers ,en het interpreteren van deze gegevens.

b. Het visueel documenteren van Flak, personeelssterkte,
vliegtuigverplaatsingen, vlieg-faciliteiten, start-
baan lengten, hangars, munitie- en brandstofdepots
en bouwactiviteiten Oost-Duitsland en Satellietsta-
ten.

c. Eventueel tevens belast met:
1. verzorging van de alarminstallatie;
2. behandeling van de vernietigingsmachine;
3. het verrichten van koeriersdiensten.(speciale

stukken)

Bureau West

21. Majoor
a". Het uitoefenen van supervisie over de verwerking

van inlichtingen en gegevens betreffende de lucht-
machten van de Natolanden en de neutrale landen in •
Europa.

b. Het opstellen van overzichten en studies voor de
staf en de onderdelen.

c. Het onderhouden van liaison met G- 2 en Marid,

22. Luitenant
Organisatie en Air Order of Battle:
Het documenteren en verwerken van gegevens betreffende *
organisatie van de luchtmachten, dislocatie en sterkte
staven en eenheden, vliegvelden, vliegveld-faciliteiten,
personalia.

t

23.Adjudant-Oriderofficier/Adm.Ambt. C l
Geclassificeerde documentatie.
a. Het documenteren van alle attaché-rapporten en andere

geclassificeerde inlichtingen en gegevens.
b. Het verzorgen van de circulatie onder belanghebbenden.
c. Het beheren van het geclassificeerd archief.
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24. Sergeant-Majoor
Open documentatie.
a. Het documenteren van alle open lectuur, de tijd-

schriften uitgezonderd; het hieruit putten van de
gegevens, benodigd voor het door het bureau aan te
houden personalia-dooumentatiesysteem.

b. Het documenteren van voor de KLu van belang zijnde
gegevens van nieuwe strijdmiddelen, tactiek enz.

25. Sergeant I
Luchtvaartinformaties.
Het documenteren uit open bronnen van belangrijke arti-
kelen op luchtvaartgebied t.b.v. de samenstelling van
de maandelijks uit te geven Luchtvaartinformaties.

26. Adm.Ambt. C 2
a. Het verrichten van voorkomend typewerk.
b. Het assisteren bij de documentatie.

Is in het bijzonder belast met het documenteren
van personalia en de Inter-Avia Airletters.

CONFIDENTIEEL



.9.

Bureau Planning en Training
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27. Kapitein
a. Het ontwerpen van plannen inzake de organisatie, de

uitrusting en de werkwijze van inlichtingen-organen,
zomede voor de opleiding van inliciitingenpersoneel.

b. Het uitwerken van inlichtingenvoorsehriften, opleidings-
grondslagen en directieven, ook voor practische inlich-
tingentraining.

c. Het onderhouden van contact met de Luchtmachtinlich-
tingenschool.

28. Kapitein
Photo-interpretatie. "
a. Het uitwerken van voorschriften, opleidingsgrondslagen

en directieven, ook voor de practische training op
Photo-interpretatiegebied.

b. Het aanvragen van en controle op photo-interpretatie-
materiaal.

c. Het onderhouden van contact met de Luchtmachtinlich-
ting en school.

29» Luitenant
Herkenning.
a. Het uitwerken van voorschriften, opleidingsgrondslagen

en directieven voor de opleiding in Herkenning van KLu-
personeel.

b. Het documenteren van herkenningsmateriaal.
c. Het adviseren t.a.v. de toewijzing van herkenningsmate-

riaal.
d. Het onderhouden van contact met het HOC.

30. Luitenant
Escape and Evasion.
a. Het uitwerken van voorschriften, opleidingsgrondslagen

en directieven voor de Escape and Evasiontraining van
KLu-personeel.

b. Het uitwerken van voorschriften t.a.v. de ondervraging
van krijgsgevangenen, de behandeling van buitgemaakte
vijandelijke documenten en buitgemaakt vijandelijk
materiaal en de behandeling en ondervraging van terug-
gekeerd eigen personeel.

c. Het adviseren t.a.v. Escape and Evasion materiaal,

31. Adjudant-Onderofficier
a* Het assisteren van de officier belast met Herkenning (29

bij de uitvoering van diens taak.
b. Is in het bijzonder belast met de documentatie t.b.v.

herkenning.

32. Sergeant
a. Het verrichten van administratieve werkzaamheden t.b.v,

het Hoofd Bureau Planning en Training, het uitwerken
van schema's enz.

b. Het administreren en beheren van inlichtingenmateriaal,
zoals inlichtingen-boekwerken, naslagmateriaal, photo-
interpretatiemateriaal, escape and evasion materiaal, enz

33. Adm.Am&t... C 3
A Het bijhouden van de pers-ene el skaart en, v.w.b.mutaties

opleidingsresultaten, mobilisatiebestemmingen, enz.
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I.D*Onderafd» Foreign Liaison
34. Majoor

a. Het coördineren van verzoeken om inlichtingen aan
ïïed.Luchtmachtattaché's in het buitenland.
Het centraal voeren van alle correspondentie met deze
attaché's (L.O. No.216 L-Lu para 2);
Het behartigen van de dienstbelangen van deze attaché*'s
zowel bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken als
anderszins.

b. Het onderhouden van een regelmatig contact met in Ne-
derland geaccrediteerde buitenlandse luehtmaehtat—
taché's c.q.. vertegenwoordigers van vreemde mogendhe-
den op luchtvaartgebied (L.O. 216 L-Lu para l en 2).
Het tot stand brengen van alle noodzakelijke contacten
tussen deze attaché's en autoriteiten, staven, rijke-
en gemeente-instellingen, fabrieken, instituten enz.
Het verlenen van intermediair bij de correspondentie
tussen deze attaché's en de betrokken instellingen.
Het verlenen van toestemming aan deze attaché's voor
verder rechtstreeks contact, c.q.. rechtstreekse cor-
respondentie als bovengenoemd.
Het verstrekken van inlichtingen aan deze attaché's
betreffende de KLu, Rijks- en gemeente-instellingen,
fabrieken, instituten enz.
Het op verzoek van deze attaché's regelen van bezoeken
aan de Staf en de onderdelen der KLu (L.O.No.216 L-Lu
para 3).
Het eigener beweging regelen van bezoeken van deze
attaché's aan KLu onderdelen, manoeuvres, fabrieken,
enz.
Het adviseren van deze attaché's met betrekking tot
het protocol.

c. Het behandelen van verzoeken van buitenlandse bezoekers
tot het brengen van een bezoek aan KLu-onderdelen.
Het in verband hiermede verzorgen van huisvesting,
voeding en transport.
Het regelen van bezoeken en zo nodig het begeleiden
bij "tours" langs KLu-onderdelen.
Het adviseren van de Luchtmachtstaf en Commandanten
van onderdelen met betrekking tot buitenlands protocol.
Het voeren van correspondentie met buitenlanders,
zoals het schrijven van bedankbrieven voor bezoek en/
of bewezen diensten.
Het coördineren van de bezoeken met andere mogelijk
geinteresseerde Secties of Staven.
Het uitoefenen van toezicht op het veiligheidsaspect
van deze bezoeken.
Het verlenen van medewerking bij het verkrijgen van
voor de Luchtmacht I.D. mogelijk van belang zijnde
inlichtingen van de bezoekers.
Het eigener beweging tot stand brengen van contacten
tussen luchtmachtfunctionarissen en buitenlandse be-
zoekers aan vliegtuigfabrieken enz. voor zover deze
contacten voor genoemde functionarissen van belang
kunnen zijn voor de KLu.

d. Het volgens richtlijnen van CLS toewijzen van geldeat
voor representatie voor incidentele gevallen.
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35» Luitenant
a. Het assisteren van het Hoofd Foreign Liaison bij

diens werkzaamheden.
"b. Is in het "bijzonder belast met het voeren van de

routine-correspondentie, zowel met Luchtmacht- als
met buitenlandse attaché1e, het bijeenbrengen van de
vereiste gegevens ter verstrekking aan attaché's, de
administratieve regeling van bezoeken enz.

36. Aam.Ambt. C l
a. Het verrichten van voorkomend typewerk.
b. Het ontwerpen van brieven, zo nodig op korte aanwij-

zingen.
c. Het stenografisch opnemen en uitwerken van brieven

en rapporten.
d. Het stenografisch opnemen van besprekingen en het

verslaan van vergaderingen en het uitwerken van deze
verslagen.

e. Het vertalen van Engelse en Franse documenten in de
Nederlandse taal of omgekeerd.

f. Het maken van hotelreserveringen en anderszins regelen
van de verzorging van buitenlandse bezoekers.
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I.D, Onderafd. Veiligheid
37. Luitenant-Kolonel

a. Het volgens door de ÖLS gegeven richtlijnen ontwerpen
van instructies voor de beveiliging van personeel,
materieel en gegevens in de KLu, de veiligheidsoplei-
ding van KLu-personeel en de Industriebeveiliging.

b. Het geven van leiding bij en het coördineren van de
werkzaamheden op het terrein van de offensieve en
defensieve veiligheid in de KLu.

c. Het vaststellen van de behoeften van de dienst (spe-
cifiek veiligheid) voor wat betreft personeel, mate-
rieel en gebouwen, zomede van opleiding van personeel.

d* Het adviseren t.a.v. de aanneming en plaatsing van
personeel (specifiek veiligheidspersoneel).

e. Het namens Hoofd Inlichtingendienst controleren van
de juiste uitvoering op de commando's en onderdelen
van gegeven voorschriften voor de veiligheid.

f. Het doen inwinnen, evalueren, verwerken en in uitge-
werkte vorm aan de betrokken instantie doorgeven van
gegevens betreffende de veiligheid in de KLu en de
aan ZLu-onderdelen grenzende omgeving, zomede in de
voor de KLu van belang zijnde industrie.

g. Het voorstellen van maatregelen teneinde de veilig-
heidstoestand bij de KLu en de voor de KLu van belang
zijnde Industrie zo hoog mogelijk op te voeren.

h. Het onderhouden van een regelmatig contact met alle
instanties welke bij het verstrekken van de onder f.
genoemde inlichtingen behulpzaam zijn of zouden kun-
nen zijn, in het bijzonder met de Hooften van Militaire
en Civiele Veiligheidsinstanties.

i. Het treffen van maatregelen teneinde de geheimhouding
van de inlichtingen en de bronnen waaruit zij afkomstig
zijn naar behoren te waarborgen.

38. Adm.Hoofdambtenaar
a. Het assisteren van het Hoofd van de Onderafdeling

Veiligheid bij diens bureauwerkzaamheden.
b. Is in het bijzonder belast met de afdoening van

routinezaken, de samenstelling van routinerapporten
en overzichten en de distributie daarvan over de com-
mando's en de onderdelen.

c. Het verzorgen van de documentatie t.a.v. subversieve
activiteiten (sabotage, spionnage en infiltratie,
zomede ondermijnende propaganda; van de S.U. en Sa-
tellietstaten.

d. Het geven van leiding bij en het uitoefenen van con-
trole op de werkzaamheden van de secretarie.

e. Het regelen van de circulatie van documenten over de
bureaux en het uitoefenen van controle op de tijdige
afdoening van de ter behandeling ontvangen stukken.

CONFIDENTIEEL
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I.D.Onderafd,Veiligheid - Secretarie
39. Adm.Ambt. C 2

a. Het "beheren van het correspondentie-archief van de
Onderafd. Veiligheid.

b. Het coderen van in- en uitgaande post.
c. Het doen circuleren van stukken.
d. Het verzorgen van voorkomend typewerk.
e. Het stenografisch opnemen van brieven, het stenogra-

fisch verslaan van besprekingen en vergaderingen en
het uitwerken van deze verslagen.

40. Adm.Ambt. 03
a. Het beheren van het correspondentie-archief van de

Onderafd.Veiligheid.
b. Het coderen van in- en uitgaande post.
c. Het doen circuleren van stukken.
d. Het verzorgen van voorkomend typewerk.

I.D.Onderafd.VeiligheidsBureau Defensieve Veiligheid
41. Majoor

a. Het geven van leiding bij en het coördineren van de
werkzaamheden op het terrein van de Defensieve Vei-
ligheid.

b. Het samenstellen van rapporten omtrent de defensieve
veiligheidstoestand bij de KLu.

c. Het ontwerpen van plannen inzake de organisatie, de
uitrusting en de werkwijze van de veiligheidsorganen,
zomede de opleiding van veiligheidspersoneel in de
KLu.

d. Het uitwerken van veiligheidsvoorschriften, opleidings-
grondslagen en directieven voor veiligheidsopleiding.

e. Het onderhouden van contact met de L.I.S.

Beveiliging Personeel
42. Kapitein

a. Het geven van leiding bij en het coördineren van
de werkzaamheden op het gebied van beveiliging per-
soneel in de KLu.

b. Het onderhouden van een geregeld persoonlijk con-
tact met de commando's en onderdelen vin de KLu
i.v.m. a.

c. Het geven van leiding bij de antecedenten-onder-
zoeken en het uitoefenen van controle op ,de werk-
zaamheden van de kantoren Veiligheidsonderzoeken,
Screening, Kartotheek en Toegangsbewijzen.

d. Het op grond van de resultaten van deze onderzoeken
uitbrengen van adviezen inzake nieuw aan te nemen
personeel (militair zowel als burger).

e. Het samenstellen op grond van bekomen inlichtingen
van rapporten omtrent moreel, stemming en gevechts-
bereidheid van het luchtmachtpersoneel.

f. Het onderhouden van geregeld contaot met nevenorga-
nen,/zoals Kon.Mar. ,1.V.D, P.I.D., G- 2/S 2, Marid,
Justitie.
2
/T~buiten de KL'tONFsDEHTIEEL
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4-3. Adm.Ambt. A l
a. Het assisteren van het Hoofd Beveiliging Personeel
M3 diens werkzaamheden.

b. Is in het "bijzonder belast met de afdoening van
routinezaken, de samenstelling van routine-rapporten
en overzichten.

o. Het uitoefenen van controle over de werkzaamheden
van de kantoren Screening, Cartotheek en Toegangsbe-
wijzen.

d. Het voorbereiden van adviezen t.a.v. Nieuw aan te
nemen personeel (militair zowel als burger).

e. Het onderhouden van geregeld contact met Chef Perso-
neel en Veiligheidsoffioieren van de Luchtmacht in
Nederland en nevenorganen buiten de KLu.

f. Het voeren van besprekingen met deze functionarissen
inzake' afdoening aangelegenheden, welke zich bij de
onderdelen op personeelsgebied (beveiliging) voor-

,-- doen.

Noot:
Zal als ambtenaar toegevoegd, het Hoofd in alle opzichten
moeten kunnen vervangen bij diens veelvuldige afwezigheid en
zelfstandig kunnen optreden en beslissingen kunnen nemen.

(Veiligheidsonderzoeken)
44i Adjudant-Onderofficier

a. Is belast met de leiding over en de indeling van de
werkzaamheden i.v.m. betrouwbaarheidsonderzoeken
van dpi.- en beroepspersoneel vau de KLu en burger-
sollicitanten.

b. Het afnemen van betrouwbaarheidstesten t.a.v. dienst-
plichtig- en beroepspersoneel van de K.Lu.en burger-
sollicitanten.

c. Het instellen van aanvullende betrouwbaarheidsonder-
zoeken t.a.v. het onder punt a. genoemd personeel.

C d. Het zo nodig afnemen van een tweede verhoor aan het
onder punt a. genoemd personeel.

45» Sergeant-Majoor
46. Sergeant-Majoor
47. Sergeant
48. Sergeant ,
49. Sergeant
50. Sergeant

a. Het afnemen van betrouwbaarheidstesten t.a.v. dienst-
plichtig- en beroepspersoneel van de KLu. en burger-
sollicitanten,

b. Het instellen van aanvullende betrouwbaarheidsonder-
zoeken t.a.v. het onder punt a. genoemd personeel.

c. Het zonodig afnemen van een tweede verhoor aan het
onder punt a. genoemd personeel.

CONFIDENTIEEL
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(Screening)
51. Luitenant of Adm.Ambt B l

a. Het geven van leiding aan de werkzaamheden in het
kantoor Soreening.

b. Het beoordelen van de binnengekomen testforon^lieren
en het voorleggen van de in aanmerking komende for-
mulieren aan Hoofd Bureau Personele Veiligheid; even-
eens van de binnengekomen rapporten van de B.V.B.,
R.I.D. en Kon.Marechaussee.

c. Het onderhouden van contact met de B.V.D,, R.I.D.,
MJOR, Politie, Justitie enz.

d. Het behandelen van de K.L.|[., Fokker, Aviolanda,
AvioDiepen, Sportvliegers, personeelsdocumentatie.

52. Adm.Ambt. C l
a.'Het behandelen van de antecedentenonderzoeken van de

wervings- en beroepssollicitanten, zowel officieren
als minderen.

( : b. Het vervaardigen voor deze categorie van clearances
en het terzake onderhouden van contact met het Bureau
Werving, de Sectie P l-2a en Wervingsbureau voor de
Milva.

c. Vervangt zo nodig het Hoofd Kantoor Screening.

53. Adm.Ambt. C 3
a. Het verzorgen van de documentatie van burgersollici-

tanten.
b. Het aanvragen van informaties t.a.v. deze categorie

bij B.V.D., S.I.D., C.P.D., Minvor, Plaatselijke
Politie en het Bureau Bijzondere Rechtspleging.

c. Het behandelen van de binnengekomen rapporten van d©
hiervoor genoemde instanties en het maken,van„dos-
siers en trekkaarten van betreffende personen.

54. Adm.Ambt. 03
a. Het behandelen van de doeumentatie-aanvragen omtrent

dienstplichtige militairen,
b. Het maken van dossiers en trekkaarten voor zowel be-

roeps-, als dienstplichtige militairen en wervings-
gevallen, en het inboeken hiervan in de dossierre-
gisters.

c. Het aanvragen van informaties (vonnissen en straf-
lijsten) bij de B.V.D., R.I.D., Plaatselijke Politie-
instanties, het Bureau voor Bijzondere Rechtspleging
en G2-B. zomede het aanvragen van onderzoeken bij de
Kon.Mar.

d. Het maken van een kaartsysteem van de gesignaleerden,
gemeld op de lijsten afkomstig van G2-B.

55. Schrijver
a. Het assisteren %ij de behandeling van de documentatie-

aanvragen omtrent dienstplichtige militairen.
b. Het maken van dossiers en trekkaarten van zowel be-

roeps- als dienstplichtige militairen en wervings-
gevallen.

c. Het inboeken in de dossierregisters.
d. Het aanvragen van vonnissen en straflijsten.

CONFIDENTIEEL
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(Kartotheek)
56. Adm.Ambt. C l

a* Het geven van leiding bij de werkzaamheden in het
kantoor Kartotheek.

b» De registratie en het beheer van alle gegevens en
personalia van het beroeps-, dienstplichtig- en
burgerpersoneel van de Kon.luchtmacht en personen
buiten de Kon.Luchtmacht, die geregistreerd staan
bij de Onderafdeling Veiligheid.

c» Controle op de uitvoering van de werkzaamheden met
betrekking tot de gesignaleerden (militairen en
burgers).

d. Het nazien van de mutatielijsten van het militair
personeel der KLu t.a.v. de niet-gesignaleerden i.v.m,
eventueel noodzakelijke uitgebreide screening*

e* Het maken van clearances t.b,v. militairen, die een
opleiding in het buitenland moeten volgen»

57. Adm.Ambt. C 2
a. Het bijhouden van het signaleringssysteem van het

militair personeel der KLu.
b. Het verzorgen van de administratie aan dit systeem

verbonden.
c. Het nagaan van de personeels-mutatielijsten i.v.m*

mutaties van het militair personeel en het bijwerken
van de kaarten aan de hand van deze gegevens.

d. Het doornemen van de maandrapporten en het bijwerken
van de kaarten van de gesignaleerden aan de hand van
de daarin t.a.v. hön vermelde politieke en criminele
overtredingen.

e. Vervangt zo nodig het Hoofd van het kantoor Kartotheek

58. Adm.Ambt. C 3
a. Het bijhouden van het signaleringssysteem van het

militair personeel KLu.
b. Het verzorgen van de administratie aan dit systeem

verbonden*
e. Het nagaan van de personeels-mutatielijsten i.v.m.

mutaties onder het militair personeel en het biĵ
werken van de kaarten aan de hand van deze gegevens.

59* Schrijver
a. Het registreren en beheren van de dossiers van het

beroeps-, dienstplichtig- en burgerpersoneel van de
KLu en personeel niet behorend tot de KLu, dat gere-
gistreerd staat bij de Onderafdeling Veiligheid.

b. Het bijwerken van de dossiers*
c. Het verrichten van voorkomend typewerk.

60. Schrijver
a. Het bijwerken van de dossiers.
b. Het lichten en opbergen van deze dossiers.
c. Het maken van trekkaarten.
d. Het verrichten van voorkomend typewerk.

rAKin^O'TiccilUNHiJbJfhfcL



-17-

( To egang sb ewi jz en)
61. Adm.Ambt. C 2

a. Het uitschrijven en innemen van toegangsbewijzen
voor militairen en burgers.

b. Het registreren van alle toegangsbewijzen (souches
+ aanvraagfo rmuli eren).

c. Het uitgeven en verantwoorden van vervoersbewijzen
voor trein en bus t.b.v. het personeel van de Onder-
afdeling Veiligheid.

62. Schrijver
a. Het assisteren bij het uitschrijven en intrekken

van toegangsbewijzen voor militairen en burgers.
b. Het registreren van alle toegangsbewijzen (souches

+ aanvraagformulieren).
c. Het uitgeven van vervoersbewijzen voor trein en

bus t.b.v. het personeel van de Onderafdeling Vei-
ligheid.

Beveiliging Materieel en G-egevens
63. Kapitein

a. Het geven van leiding bij en het coördineren van de
werkzaamheden op het gebied van beveiliging van ma-
terieel en gegevens in de KLu, de Industriebeveili-
ging en de controle op de Luchtfotografie boven
ïïederland.

b. Het onderhouden van een geregeld contact met de
Commando's en onderdelen KLu, Industrie en Burger-
luchtvaartinstanties i.v.m. a.

c. Het controleren van de beveiliging bij de Industrieën
alwaar regeringsopdrachten voor de KLu zijn geplaatst

d. Het uitwerken van richtlijnen en het geven van aan-
wijzingen t.a.v. de beveiliging van het Materieel in
de KLu.

( e. Het uitwerken van Richtlijnen, het geven van aanwij»
v zingen t.a.v. de beveiliging van gegevens, dé KLu

betreffende, waaronder begrepen de censuur in oor-
logstijd.

f. Het uitoefenen van controle op de luchtfotografie-
boven Nederland. Is uit hoofde hiervan lid van de
fiijkscommissie Luchtfotografie.

64. Luitenant
a. Het assisteren van het Hoofd Beveiliging Materieel

en Gegevens bij diens werkzaamheden.
b. Is speciaal belast met de buitendienst i.c. controle

op de beveiliging van de onderdelen voor wat betreft
het materieel en de gegevens van de KLu.

c. Het controleren van de naleving van de beveiligings-
bepalingen bij de Industrieën.

d. Het controleren van de naleving van de beveiligings-
bepalingen door Luchtfotovergunninghouders*
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65. Adm.Ambt. G 2
a. Het behandelen van aanvragen om inlichtingen betref-

fende clearanoes, toegang geclassificeerde projecten,
, personeel luchtfotobedrijven, aanvragen fotovluchten,
doormelding screening van personeel in de industrie
tewerkgesteld.

b. Het verrichten van het voorkomend typewerk.
c. Het bijhouden van de documentatie inzake beveiliging

van materieel en gegevens, industrieën en luchtfo-
tografie.

I.D.Onderafd.Veiligheidgne
VelBureauOffensieve Veiligheid

66. Majoor
a. Het geven van leiding bij en het coördineren van de werk-

zaamheden op het terrein van de offensieve veiligheid.
b. Het adviseren van het Hoofd van de Onderafdeling Veilig-

heid en het doen van voorstellen op het gebied van offen-
sieve veiligheid,

c. Het uitwerken van voorschriften voor de contra-inlich-
tingendiens t.

d. Het analyseren en interpreteren van verkregen inlichtingen
op het gebied van subversieve activiteiten en het samen-
stellen van rapporten en overzichten hierover.

e. Het leggen en onderhouden van de noodzakelijke contacten
als uitvloeisel van de onder a.omschreven werkzaamheden,
o.m. met militaire- en civiele inlichtingeninstanties,
diensthoofden én commandanten van onderdelen van de KLu.

(VeldveiligheidsgrQ ep j '
67. Luitenant .

a. Het geven van leiding bij de werkzaamheden van de Veld-
veiligheidsgroep.

b. Het houden, na bekomen opdracht daartoe, van infiltratie-
en sabotage^oefeningen op de onderdelen van de KLu en het

ƒ ontwerpen hiervoor van de nodige richtlijnen en aanwij-
zingen.

c. Het uitvoeren van speciale opdrachten ten behoeve van
Hoofd Offensieve Veiligheid, hetgeen o.m. inhoudt het
instellen van speciale onderzoeken t.a.v. bij de ELu
werkzaam personeel.

i

68. Luitenant
a. Het houden, na bekomen opdracht daartoe, van infiltratie-

en sabotage-oefeningen op de onderdelen van de KLu en het
ontwerpen hiervoor van de nodige richtlijnen en aanwij-
zingen. , „ , ••

b. Het uitvoeren van speciale opdrachten ten behoeve van
Hoofd Offensieve Veiligheid, hetgeen o.m. inhoudt het
instellen van speciale onderzoeken t.a.v. bij de KLu
werkzaam personeel.

69. Adjudant-Onderofficier
70. Sergeant-Majoor
71. Sergeant-Majoor
72. Sergeant-Majoor

a. Het instellen van nadere onderzoeken t.a.v. militairen
en burgers die met de KLu in relatie staan.

CONF!DE!ïï!EEL
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b. Het uitvoeren van speciale opdrachten ten behoeve van
het Hoofd Offensieve Veiligheid.

c. Het deelnemen aan infiltratie- en sabotage-oefeningen
op de onderdelen van de KLu.

C on t ra- Inl i oh t ing engro ep
73. Kapitein

a. Het geven van leiding bij de werkzaamheden van de
Contra-Inlichtingengroep, waarbij hij zo nodig eveneens
beschikt over personeel van de V. V.G-.

b. Het van advies dienen van het Hoofd Bureau Offensieve
Veiligheid en het doen van voorstellen op het gebied
van C.I.-activiteit.

c. Het opsporen en onderzoeken van subversieve vijander-
lijke activiteiten gericht tegen het Luehtmaehtperso-
neel, materieel en gegevens.

d. Het uitvoeren volgens door het Hoofd Offensieve Veilig-
heid gegeven richtlijnen van C.I.-opdrachten.

e. Het evalueren, analyseren en interpreteren van ver-
kregen inlichtingen.

f. Het leggen en onderhouden van de noodzakelijke contac-
ten als uitvloeisel van de onder o. en d. omschreven
werkzaamheden, waaronder het vormen van een C.I.-
informantennet.

74. AdmlAmbt.
a. Het assisteren van het Hoofd C.I.-groep bij diens taak.
b. Is in he,t bijzonder belast met de administratieve af-

doening van zaken en het verzorgen van de C.I.-docu-
mentatie.

c. Het dienen van advies in inlichtingen-kwesties met een
juridisch aspect.

d. Het instellen van onderzoeken naar subversieve vijan-
delijke activiteiten gericht tegen het Kku—personeel,

\l en gegevens en het uitvoeren van speciale
C.I.-opdrachten.

e. Het evalueren, analyseren en interpreteren van ver-
kregen inlichtingen.

f. Het leggen en onderhouden van de noodzakelijke contac-
ten als uitvloeisel van de onder d. omschreven werk-
zaamheden en het assisteren bij het vormen van een
C.I.-informantennet voor het verzamelen van inlich-
tingen.

75. Adjudant-Onderofficier
a. Het onderzoeken van veiligheidsincidenten.

"b. Het uitvoeren van door het Hoofd C.I.-G-roep gegeven
opdrachten.

c. Het leggen en onderhouden van de noodzakelijke contac-
ten.

d. Het verrichten van administratieve werkzaamheden t.b.v.
de C.I.-groep.

(ONRDEiïïEEL



Sectie L 2 Scheveningen, 22 ootober 1953.

MBKO voor de Chef Luchtmaehtstaf.

1. Zowel bij de Marine Staf als bij de Generale Staf
is in de organisatie van de Inlichtingen Sectie (Marid en
G 2) een bureau opgenomen, dat speciaal belast is met de
behandeling van aangelegenheden betreffende buitenlandse
officieren en attaché«s»

2, Bi^ de Marine Staf omvat dit het ontvangen, onder-
brengen in hotels, c,q. het begeleiden van buitenlandse
officieren die de Marine Staf bezoeken. Tevens ia dit bureau
het centrale punt waarlangs alle verzoeken en antwoorden
van of aan de in Nederland geaccrediteerde Marine attaché'e
lopen. Zo nodig worden ook protocol aangelegenheden door
dit bureau behandeld» Bit bureau is tevens belast met de
liaison met het Ministerie van Buitenlandse Zaken,

3» Bij de Generale Staf omvatten de werkzaamheden van
het betreffende bureau, de behandeling van alle aangelegen-
heden betreffende Nederlandse attaché*a in het buitenland
en in Nederland geaccrediteerde buitenlandse attaché*»,
Tevens is dit bureau belast met de verzorging etc. van bui-
tenlandse-niet-NATO-offieieren die voor dienst Nederland
bezoeken,

Yoor protocol zaken ia bij de Generale Staf «en
"Bureau Ceremonieel* ingedeeld bij het Kabinet van de OtS»

4. Zowel bij de Marine Staf als bij de Generale Staf
kan het Hoofd van bedoelde bureaux aan het Min,van Marine
resp, het Min» van Oorlog gelden aanvragen voor represen-
tatie doeleinden. i

5. Ook ia de Luchtjaaohtstaf bestaat behoefte aan een
officier aan wie de taak van Foreign Liaison aou kunnen
worden opgedragen, Weliswaar is dit thans een deel van de
taak van het Hoofd Sectie L 2, doch drukke bezigheden be-
letten een goede uitvoering ervan, Het verdient daarom aanbe-»-
veling om in de Luchtmachtstaf êên officier hiermede te
belasten*

6. Deze officier zou tot taak kunnen hebbent
(A) t,a,v. in Nederland geaccrediteerde buitenlandse Lucht-

macht attaché * 8
1, het onderhouden van een regelmatig contact met deze

attaché'» o.q.. vertegenwoordiger» van vreemde mogend-
heden op luchtvaartgebied (L,O,Ho.216 L-Lu para.l & Z}\. het tot Btand brengen van alle noodzakelijke contac-

ten tussen deze attaché*s en autoriteiten, staven,
rijks- en gemeente-instellingen, fabrieken, inatituter
enz» j

3* het verlenen van intermediair bij de correspondentie
tussen deze attaché*s en de betrokken instellingen}

4, het verlenen van toestemming voor verder rechtstreeks
contact, o,q« rechtstreekse correspondentie als ge-
noemd onder 2 en 3»

- 5» het verstrekken -
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5, het verstrekken van inlichtingen betreffende de
KLU, Hijks- en Gemeente-instellingen, fabrieken,
instituten enz.;

6. het op verzoek van deze attaché*s regelen van bezoe-
ken aan de Staf en de onderdelen der KLu (L,O.Ho.
216 L-Lu para. 3)}

7. het eigener beweging regelen van bezoeken van deze
attaché's aan KLu onderdelen, manoeuvres, fabrieken,
enz* ;

8, het adviseren van deze attaché*s met betrekking tot
het protocol.

(B) t.a,v. Nederlandse Luchtmachtattaché'3 in het buiten-
land
1, het coördineren van verzoeken om inlichtingen aan

deze attaché**s;
2, het centraal voeren van alle correspondentie met

deze attaché's (L.O. Ho»216 L-Lu para, 2);
3, het behartigen van de dienstbelangen van deze attaché'a

zowel bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken als
anderszins*

(C) t,a.v. buitenlandse bezoekers
1. het behandelen van verzoeken tot het brengen van een

bezoek;
2. het verzorgen van huisvesting, voeding en transport}
3. het regelen van bezoeken en zo nodig het begeleiden

bij "tours* langa KLu onderdelen;
4. het adviseren van de Luchtmachtstaf en Commandanten

van onderdelen met betrekking tot in a.cht te nemen
beleef dheidsvorraen;

5. het voeren van correspondentie met buitenlandera,
zoala het schrijven van bedankbrieven voor bezoek
en/of bewezen diensten;

6. h®t coördineren van de bezoeken met andere mogelijk
geïnteresseerde Secties of Staven;

7. het uitoefenen van toezicht op het veiligheidsaspect
van deze bezoeken;

8. het verlsraaivan medewerking bij het verkrijgen van
voor L 2 mogelijk van belang zijnde inlichtingen van
de bezoekers;

9. het eigener beweging tot stand brengen van contacten
tuaaen iuchtmaohtfunotionarissen en buitenlandse be-
zoekers aan vliegtuigfabrieken enz. voor zover deze
contacten voor genoemde functionarissen van belang
kunnen zijn»

(D) het volgens richtlijnen van CLS toewijzen van gpLden
voor representatie voor incidentele gevallen.

7. Door het aanstellen van een Foreign Liaison Officer
bij de. Inlichtingendienst in de Speciale Staf, zou de taak
van het Hoofd Sectie L 2 aanzienlijk worden verlicht, ter-
wijl door deze aanstelling een betere verzorging van het
veiligheidsaspect zou worden verzekerd.

8* Aan het contact met buitenlandse Luchtmachtattaché's
zou meer aandacht kunnen worden besteed en de behandeling
van hun verzoeken om inlichtingen zou beter verzorgd kunnen
worden,

->9» Centraligatie in -
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9. Centralisatie in correspondentie met onze Luchtmacht- l
attaché 's in het buitenland zou mogelijke duplicatie elimineren

10* Het aanstellen van een Foreign Liaison Offioer zou
het voordeel hebben, dat bezoeken op oordeelkundige wijze
geregeld kunnen worden, 2o zou het onderbrengen in hotels,
verzorging van buitenlandse officieren e. d. op uniforme wijze
kunnen gebeuren en niet b. v. hoge officieren in tweede rangg
hotels komen of jonge officieren in te dure hotels worden
ondei-gebracht *

11» Een als zodanig vast aangestelde Foreign Liaison
Officer zou zeker spoedig de nodige ervaring opdoen ten aanzien
van de behandeling van de verschillende officieren van de di-
verse nationaliteiten en de daarmede samenhangende bijzonder-
heden, Door zijn ervaring zou een snellere afdoening van de
te nemen maatregelen kunnen worden verzekerd, waarbij blunders
tengevolge van onwetendheid zouden worden vermeden» Het aan-
stellen van een officier voor deze taken zou dientengevolge
voor Secties of commandanten, die buitenlandse bezoekers ont-
vangen, een aanzienlijke tijdsbesparing betekenen.

12. Een juiste coördinatie van bezoeken zou worden ver-
zekerd, doordat ook andere belanghebbenden met deze bezoeken
op de hoogte zouden kunnen worden gesteld. (Andere Seoties of
Stavsn, Legaties, Voorlichting, Plaatselijke Commandanten e«d»)

13. Het aou de beveiliging in hoge mate ten goede köffifn
als er een centrale controle op het doen en laten van buiten-
landse bezoekers wordt verkregen.

14. Door zijn bijzondere positie zou deze Liaison Offioer
in staat zijn OEI voor L 2 van belang zijnde inlichtingen bij
zekere bezoekers in te winnen.

15. Voorts zou het feit dat bij de Luchtmachtstaf bij
êên officier alle inlichtingen v< . or en over bezoeken kunnen
worden ingewonnen een betere en snellere service verzekeren,
hetgeen de goodwill ten goede zou komen.

16. Ik moge U adviseren het aanstellen van een
Liaison Officer bij de Inlichtingendienst in overweging te
nemen.

Het Hoofd Sectie L 2,
De Ma j oor- Waarnemer,

J.P.OlLé,



Concept

INSTRUCTIE

voor het Hoofd van de Sectie L 2 van de Luchtmachtstaf.

GE2AGSVERHOUDING. Het Hoofd van de Sectie L 2 is gesteld
onder de Öous-Chef van de Luchtmachtstaf. Hij is terzake
van zijn dienstverrichting aan deae verantwoording verschul-
digd. Met het onder hem gestelde personeel vormt hij een deel
van de Beleids-Staf.

TAAK. De taak van het Hoofd van de Sectie L 2 bestaat uit:

A. Het geven van adviezen op het gebied van inlichtingen en
veiligheid in de meest uitgebreide zin voor zover van
belang voor een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik
van de Luchtmacht-Inlichtingendienst in vredes- zowel als
in oorlogstijd, met name t.a.v.
l* de organisatie en werkwijze van de inlichtingendienst;
2. de aanneming, opleiding en gebruik van personeel bij

de inlichtingendienst{
3. het gebruik van materieel in gebouwen bij die dienst}
4. de aard en de prioriteit van de ten behoeve van de

Luchtmachtstaf in te winnen gegevens.

B. Het geven van adviezen t.a.v. het bijbrengen van veilig-
heidsbegrip aan alle personeel van de Koninklijke Luchtmacht.

C. Het geven van adviezen t.a.v. de opleiding van het vliegend
personeel in "Yliagtuigherkenning" en "Escape and Evasion11,

D. Het geven van adviezen t.a,v. te treffen beveiligingsmaat-
regelen in de voor de KLu, van belang zijnde industrieën,
zo nodig in overleg met de DMLu.

E. Het ontwerpen van richtlijnen voor de inlichtingendienst
t.a»v. de onder A 4f B, O en D genoemde punten,

F. Het namens de ÖLS controleren van de juiste uitvoering van
de door de Chef Luchtmachtetaf gegeven richtlijnen met name

de aanpassing van uitgegeven voorschriften aan deze richt-
lijnen*

G» Het op basis van verkregen inlichtingen geven van adviezen
in overleg met het Hoofd Sectie L 3 t«a»v,
1. een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de

Luchtmacht i
2. de bescherming van luchtmachtgeheimen i
3. de uitvoering van de bewaking tegen dâ en van sabotage

aan Luchtmachtobjecten;
4. het treffen van maatregelen tegen diefstal van materieel,

wapens en munitie, welke bestemd zijn voor of in gebruik
bij de Luchtmacht?

5. het treffen van maatregelen tegen ondermijnende politieke
propaganda onder het Luchtmaohtpersoneel,

S» Het nemen van zitting in het Comité II VCS en het medewerken
aan de uitvoering van de aan dit Comité gegeven opdrachten»

I. Het onderhouden van het nodige interservice- «n Internatl
onaal contact ten aanzien van aangelegenheden inlichtingen
en veiligheid betreffende.
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_..„. Het Hoofd van de Sectie L 2 heeft tekeabeyoegd-
ieid Voor ssî n Sectie. Hi3 tekent routineoorreapondentie naaien
de Soua-Chef* Correspondentie beleidszaken betreffend legt
hij de Sous-Chef ter tekenimg voor.

N>Bifi. Op laat van de Chef Luchtmachtataf kan het Hoofd Inlich-
t'ingeïidienat teven» worden belaat met de functie van Hoofd
Sectie L 2t
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Ireatt Oost.

1. Hoofd (Coördinatie supervisie) Majoor
(Analyse)

2. Air Order of Battle (Algemeen) Burger Hfd.Amb
3. Doelen analyse Kapt.
4* Doelen analyse Luitenant
5. Air OOB (dislocatie en sterkte) Adj.0.0. ,

6. Air OOB (dislocatie en sterkte) Adj. 0.0.

7. Training, tactiek en graad van
geoefendheid Kapt.VI.

8. Economische en logistische Inl. ..... Kapt.
9. Technische Inlichtingen Kapt.
LO. Technische Inlichtingen (G-uided

Missives)... Luitenant

!• jjQfd Bureau Oost.
Coördinatie en supervisie; Produceren van

^Lichtingen van achter het ijzeren gordijn; analyseren
% de geproduceerde inlichtingen; opstellen van
"bmvragen"; opstellen van rapporten en summaries voor
SïU?E en AAFCE; 9ps,tellen van ïnlichtingenoverziohtea
voor de onderdelen»
liiison met G 2, MARID, AZ BH HWO.

2. Ar- Order of Battle - Algemeen.
a. Coördineren van de werkzaamheden van AOB Oost-

Duitsland, AOB Satellietstaten, Doelen analyse.

"b. Verzorgt de gegevens zowel geclassificeerd als
ongeclassificeerd voor AOB O.Duitsland,
AOB Satellietstaten, Doelen analyse,. ;
Technische Inlichtingen en Esonomische inlichtingli

c. Adviseert Hoofd Bureau Oost omtrent verzamelen
en verwerken van gegevens en inlichtingen
(procedure-) • j

d. Behandelt aanvragen van inlichtingen gegevens
voor "bovenstaande afdelingen en bespreekt deze
met Hoofd Bureau Oost»

e» Bijhouden van referentie archief van fllle
berichten»

f* Verzamelen va«n gegevens, die voor de AOB in
algemene zin belangrijk kunnen zijn of worden,
zowel open als geheim, voorzover dezeniet door
AOB Ooŝ rBuitsland etc worden bijgehouden.

g» Beheer kaarten-kamer van de Sectie 12



3 4 £• Poelen Analyse.

a. Verwerken van geclassificeerde, eventueel
open gegevens betreffende in aanmerking
komende doelen»

b. Het analyseren van deze gegevens en het
verwerken hiervan tot "target folders".

c. Het up-to-date houden van deze target
folders en het verspreiden van wijzigingen*

d. Het documenteren van verbindingen.
e« Het documenteren van bouwactiviteiten.

5+6. AOQB - dislocatie en sterkte 0. Duitsland en Satellietstaten
a. Bijhouden werkmappen vwb vliegtuigaantallen,

vliegactiviteiten, vliegtuigongevallen,
vliegtuignummers, bezetting, Flak en
veldposfcnummers en interpretatie dezer
gegevens*

b. Verwerken gegevens luftpolizei, interpretatie
en visuele documentatie.

c. Visuele doizumentatie Plak, personeelssterkte,
yliegtuigverplaatsingen, flying faoilities,
startbaan lengten, hangars, munitie- en
brandstofdepots en bouwactiviteiten Oost-
Duitsland en Satellietstaten.

d. Een erf beiden is tevens belast met s
(1) alarm installatie,
(2) vernietigingsmachine,
(3) koeriersdiensten.

7» Training, tactiek en graad van geoefendheid.
- Verzamelen en verwerken van gegevens inzake

vliegaetiviteit. Documenteren van inlichtingen inzake
training, tactiek en graad van geoefendheid, opmaken
van studies en rapporten hierover.

8. Economische en logistische inlichtingen.
Het verzamelen en verwerken van gegê ê s v omtrent

industrie voorzover deze in de tactische bevoorrading
is ingeschakeld. BOS en transport.

Het visueel en schriftelijk documenteren van de
verkregen inlichtingen.

Opmaken van rapporten en studies voor SHAPBf
AASCE, CIS en onderdelen EJu.

Coördinatie met AOB inzake verplaatsingen en
voorraad vorming»

Coördinatie met Bureau Planning & ïr a in in g inzake
Economische en Logistische inlichtingen.

Liaison met ZL.
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9. Techniache Inlichtingen»
a» Verzamelen en verwerken van gegevens omtrent

technische gebied (w.o. vliegtuigen, vliegtuig-
uitrusting, performance, electronics, bewapening,
verbindingen, guided missiles, Visueel en
schriftelijk documenteren van de verkregen
inlichtingen.

b». Verlenen van medewerking bij onderzoek van
buitgemaakt vijandelijk materieel» Het adviseren
van HWO inzake uit het onderzoek gewenste
inlichtingen. Opmaken van rapporten ingevolge
internationale verplichtingen. Onderhouden van
liaison met KM en KL inzake technische inlichtingen.

c. Opmaken van rapporten en studies voor SEAPE,
AAPCE,CLS en onderdelen KLu.

d. Coördinatie met Bureau Planning en training inzake
technische inlichtingen.

10»technische Inlichtingen (Guided Miasiles).
Assisteert Technische Inlichtingen speciaal mbt

Guided Missiles.



Bureau Weet.

1. Hoofd (Coördinatie supervisie).........Majoor
2» Organisatie/Landen aappen .............Ie Lt.
3. Documentatie (geclassificeerd) , .SM (Burger)
4» Documentatie (Open) *....«....... «SIS
5* Luchtvaartinformatles ..Sergt.
6* Korporaal toegevoegd ......*. ..Korporaal

t it^-^tfu^^ ") J

Algemene taak»
l* In algemene 2in, kan de taak van het Bureau West
alsvolgt worden samengevati

Bet op overzichtelijke wijze vastleggen van alle
beschikbare gegevens betreffende de NATO- en neutrale
landen In Europa v66r het Ijzeren gordijn, opdat in
voorkomende gevallen hiervoor In aanmerking komend mili-
tair personeel een zo volledig mogelijk beeld van deae
landen kan worden getoond en in het bijzonder een julat
beeld van de "Westerse" luoht-aituatie.
2. Middels periodieke uitgifte van het blad "Lucht-
vaart Informaties11 en een (20 mogelijk dagelijkse)
nieuw s-brief in g per telex, zullen interessant* artikelen
en berichten uit de ter beschikking staande lectuur
(tijdschriften, dagbladen cq. andere publicaties), onder
de vershillende Luchtmacht-instanties worden verspreid*
3« Dit, teneinde ook dit personeel, dat niet in d*
gelegenheid Is om de eerder genoemde leotuur op Lucht*-
machtgebied «*de Afdeling Inlichtingen uiteraard t«r
beschikking staand— te l eisen t in de gelegenheid te stell
op de hoogte te blijven van belangrijke publicaties en
vorderingen op Luehtmaohtgebied»

Hobfd Bureau Weet.
4. Als hoofd van het bureau is hij uitejcaerd belast
met de algehele leiding van het bureau} coördineert
alle interne activiteiten*
5» Rij is verantwoording verschuldigd aan het Hoofd
Afdeling Inlichtingen en advlstert hem in alle zaken
op inlichtingengebied, het bureau West betreffende| hij
aal hem tevens bij voortduring op ds hoogte blijven
houden van genoemde aaken,
6* Hij oonoipieert alle correspondentie met ds
Luch macht-attaché's, voorzover het bureau betreffendet
onder meer houdt dit in inll entingen-informaties ter
completering der reeds bekende gegevens»
7* Hij is in het bijzonder belast met hst up-to»date
houden van de briefingskaarten (AOOB, Infrastruoture
Progreaa en Re-deploymentacheiaa 2nd A T AF); hij zal de
benodigde gegevens putten, zowel uit de geclassificeerde
bronnen als uit de open publicatiesï te dien einde «al
alle binnenkomende post -attaché-rapporten en tijdschrlf
ten/dagbladan- hem ter inzage worden gegeven»



8* Hij verzorgt de relatieve verhouding in
Luchtmacht-sterkten tussen de "westerse" landen ener-
zijds en de landen achter het ijzeren gordijn anderzijds.

9. 2o nodig verstaat hlJ zich met de Afdeling G-2 a
oq. Marid teneinde zicht* verzekeren van de up-to-date
landmacht- cq marine sterkten der diverse landen*

10. Hij zorgt ervoor, dat zijn plaatsvervanger vol-
doende op de hoogte is van de gang van zaken in het
bureau zelf, teneinde hem in staat te stellen gedurende
onstentenis van het hoofd, hem tijdelijk te kunnen
vervangen*

Organisatie/Landen mappen*
11* Hij zal zich voldoende cp de hoogte stellen van
de gang van zaken In het bureau, teneinde het hoofd,
bij onstentenis, tijdelijk te kunnen vervangen, te dien
einde krijgt hij inzage van alle binnenkomende attaohé1-
rapporten en van de belangrijkste correspondentie»
12* Bij is belast met het opmaken en bijhouden van de
organisatie-schema's van alle "Westerse" landen, hierbij
het accent leggend op schema's van de diverse luchtmach-
ten en die van de Nederlandse In het bijzonder*
13. Bij en afgestemd op bovenvermelde schema's, zal hl;
de namen van alle belangrijke top-funetionartf8;e||;bi;J»
houden, eea in samenwerking met "lAaohtvaartlnforttatlea"
en "Open Documentatie1* cq "Geclassificeerde Documentatie"*
14* Een zijner belangrijkste taken zal zijn, het
samenstellen en bijhouden van de zgn "Iiandenmappen,
eveneens in samenwerking met eerdergenoemd personeeli
gegevens zullen moeten worden geput zowel uit geolaeai-
fioeerd*-als uit open-bronnen*

Documentatie (Geclassificeerd). '
15* Hij is belast met de documentatie en opbergen
van alle binnengekomen geclassificeerde (en somtijds
noodzakelijkerwijs ook open) gegevens, betreffende d* in
alinea l genoemde landen en van belang voor de uitvoering
van de In allneas l t/a 3 omschreven taak van het Bureau
West.
16* Hij leest alle binnengekomen Inllchtingen-rapportei
door en zorgt voor circulatie van bepaalde gegevens aan {
daarvoor in aanmerking komende militaire eq burgerïttffce-
functionarissen,zulks eventueel op aanwijzingen vin '
Hoofd Afdeling Inlichtingen, Plv*Hoofd Afd.Inlicht Inge»,
Hoofd Bureau Oost en/of Hoofd Bureau West*
17* Circulatie van geclassificeerde stukken wordt
gedekt door een systeem van ontvang-bewijzen, volgens
het classificatie voorschrift 2527.
18» In circulatie zijnde documenten zullen in een
circulatie-register worden verantwoord.



19* Documentatie dient te geschieden middelsi
a* Het Journaalt vermeldende maand en jaar on

bevattende de ondervoleende kolommen!
(1) Boekings-nummer;
(2) Datum, nummer van het document|
(3) Classificatie?
(4) Korte inhoud}
(5) Bron}
(6) Aantal copieSn;
(?) Eerste letters van het (nader te noemen)

* trefwoord, waaronder de (eveneens nader
te noemen) index-kaart ia ondergebracht!

(8) Opmerkingen»

b* De Index-kaarten twt
(1) Van elk document zullen twee knarten

worden uitgeschreven onder verschillende
tref-woordan (voorbeeldt een artikel
over de MIG-15 wordt gedocumenteerd
onder R-ussische vliegtuigen In onder
V-liegtuigan rusaieoh)ï

(2) De kaarten worden alphabetiaeh op het
trefwoord opgeborgen; het aantal tref*
woorden dient in verband met de over»
zichtelijkheid tot een minimum te worden
beperkt}

(3) Van de gebruikte trefwoorden wordt een
lijst aangehouden}

(4) Een voorbeeld van een index-kaart volgt
hieronders

Classificatie i
(letter)

Indax-titel t
(trefwoorden)

F O v.h.Journaal s
Opgeborgen onder i-~
Titel v.h»documentj
Korte inhoud i
(zeer sumier)

Ook ondergebracht onder de index-titeli

20* Uitreiking van geclassificeerde documenten «al
slechts door en onder volledige verantwoordelijkheid
van de documentalist geschieden, eventueel met «ohrifte»
lijke opdracht van Hoofd en Plv.Hoofd Afd.Inliehfcinge»,
Hoofd Bureau Oost eq. Weat, door een ander personeelslid
van het Bureau West*
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Documentatie (Open).
21. Ze belast met de documentatie van die artikelen
en kranten-knipsels, kranten, compendia e.d, die van
belang zijn voor het bureau Weat en die gerangschikt
kunnen worden onder de volgende categorieën

ikalen betrekking hebbend op de diverse
.uehtmachten der HATO-landen en neutrale land in

in Europa|
b* artikelen» van belang voor de Nederlandse

luchtmacht}
o. speciale onderwerpen» zoals

(1) hot spots (oorlogsgebieden))
(2) ABC-oorlog;
(3) Guided Miasiles)
(4) Psywarj
(5) «nz.

22» Te dien einde zal hij alle binnenkaaende open
lectuur, met uitzondering van tijdschriften ter inzage
verkrijgen) de hierin voorkomen personalia van top*
figuren en van belang voor het bureau, zullen door zijn
zorg en in samenwerking met kantoor "organieatie/landen-
mappen" woeden gedocumenteerd) eea uiteraard afgestemd
op de organisatie-schema's»
23» Ook artikelen» van belang voor de "landend-mappen"
of organisatievgegevens» zullen door hem terkennis worden
gebracht van kantoor "organisatie/landen-Haappen*»
24* Dagelijks zullen door zijn zorg de nieuwsbriefings
per telex naar de lasis-rinliehtingenofficieren worden
verzonden) de hierin verwerkte berichtjes zullen uiter-
aard actueel dienen te zijn.
2^* De samenstelling van een Pighter density- «n een
Pighter combat-radius kaart voor (West) Europa, vormt «en
van zijn taken) bij belangrijkewijzigingen in d« Air
Order of Bat tl e, zal hij voor nieuwe overzichten zorg*»
dragen.

Luchtvaart^inforroaties»
26» Hij is belast met de algehele verzorging van het
(open) blad "Ittohtvaartinfor2&aties% hetwelk blad een
soort (digest" is van belangrijke artikelen uit de buiten-
landsft Luchtmacht/luchtvaart tijdschriften) uitgif-t*
van het blad zal minimaal twee maal in de drie maanden,
dienen te geschieden*
27» Dezelfde wijze van documenteren» als door "optB-
dooumentatie" aangehouden» zal door hem worden verri4ht,
met dit verschil» dat op systeemkaarten slechts wordt
aangegeveni bron» datum» titel» korte inhoud*
28* Alle artikelen van belang voor de lande»*««pp«ai»
organisatieschema's ed worden door zijn zorg ter kennis
gebracht van kantoor rtOrganisatie/J«anden-mappen") het»
zelfde geldt voor personalia.



29. Hij is tevens belast met de periodieke verzorging
van aan bepaalde buitenlandse Luchtmaoht-attaohf* n te
vereenden Order of Battle van de Eon. Luchtmacht.

Korporaal toegevoegd *
30* Is belast met diveree bijkomende werkKaamheden
van het bureau en houdt o. m. lal

a* lichtdruk- en fotooopiewerki
Ut documentatie interavial
°« glakken van te document eren open
d* typewerk engB



BUREAU PLAMIflG M TBAlflIMG

1. Algemene Taak.

Planning en training Inl. Personeel. Het geven van advies hieromtrent aan HL 2.
Instructie Commando's inzake Inl. Personeel en MaterieeIzaken.
Contact en Co5rdinatie met Kon. Landmacht en Kon. Marine. Richtlijnen Operatio-
nele Inlichtingen, Int/Ops reporting. Bepalen van policy betr.s Herkenning.

Escape en Evasion
Ondervraging.
Krijgsgevangenen
Behandeling buit-
gemaakte documen-
ten.
Photo Interpre-
tatie.

2. Personeelbezetting

1 Kapitein
3 Luitenants
t.Adj. 0.0.
1 Schrijver.

3. Taakverdeling.

Kapitein

Luitenant

Luitenant

Luitenant

Adj. 0.0.

Schrijver

Hoofd Bureau, supervisie en coördinatie. Belast met het vast-
stellen van richtlijnen betreffende de opleiding van Inl.
Personeel in het algemeen en het geven van advies hieromtrent
aan HL 5,®n Chef Personeel d.t,v, HL 2, Behandelt voorts alle
personeels zaken zoals adviseren van overplaatsingen, testen
nieuw personeel.etc.
Het onderhouden van contact met de KL, KM en Commando's.

Vaststellen van richtlijnen en het uitgeven van instructies
betreffende, "Herkenning", Het contact onderhouden hieromtrent
met L 5, het HOC en de Commando's.

Het maken van studies betreffende Escape en Ivasion, onder-
vraging krijgsgevangenen en behandeling buitgemaakte documen-
ten. Het vaststellen van richtlijnen betreffende de training";
op dit gebied en het vervaardigen van Instructies.

Het vaststellen van richtlijnen betreffende Photo-interpretatie,
het geven van opleidingsadviezen hieromtrent en het uitgeven
van- instructies. Bepaalt tevens de policy v.w.b. Technische
Inlichtingen. Het geven van advies omtrent operationele in-
lichtingen.

Assisteert bovengenoemde functionarissen bij dte uitvoering
van hun taak, door het maken van voorstudies, het vertalen
van buitenlandse geschriften etc.

Diverse werkzaamheden, het bureau betreffende, het uittypen
van instructies en studies etc.

i.'.'i-rlllri
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4.2,1» het adviseren inzake aangelegenheden betreffend*
inlichtingen en veiligheid in de meest uitgebreide «in, voor
zover deze van belang zijn voor een juiste opbouw aen een doel-
treffend gebruik van de inlichtingenorganen van de luchtmacht»
zowel in vredes als oorlogstijd*

4.2.2. het doen van voorstellen c.q. het adviseren om-
trent het bijbrengen en bevorderen van een juist veiligheids-

bij het personeel van de KLu
-4.2,3. rüïet adviseren inzake ̂vliegtulgherlcenning en

"escape and evasion* voor zover dit voor de veiligheid en de
paraatheid van toepassing is*

hetrmavïsirlE't.a.v. te treffen
regelen in de voor de KLu. van belang mijnde in dus trien, een \n ander zo nodig in overleg met de DiSLu. l

4,2*5. het controleren van de doelmatigheid van de gegevefj
voorschriften op het gebied van inlichtingen en veiligheid* f

4.2,6* het adviseren op basis van verkregen inlichtingen
omtrent:
4.2.6.1, een juiste opbouw en doeltreffend gebruik van de

luchtmacht*
4.2.6.2, de te nemen maatregelen ter bescherming van lucht-

machtgehe izaen •
4.2.6.3* de bewaking tegen daden van sabotage»
4.2,6.4. de te nemen maatregelen ter bestrijding van dief-

stal van materieel.
4,2.6.5* de te-̂ nemen maatregelen ter bestrijding van onder-

mijnende politieke propaganda.

4*2*7, het onderhouden van het nodige interservice «n
internationaal contact t. a. v. aangelegenheden de inlichtingen
en de veiligheid betreffende.
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MINISTERIE VAN OORLOG
LUCHTMACHTSTAF

Sectie: L 2 Bureau: Hoofd

Nummer:

Bijlage(n): div.

CONFIDENTIEEL
22 Juni 1954'S-GRAVENHAGE,

NOTA voor de Sous-Chef
i.a. a. Chef Personeel

Onderwerp: Personeelsvoorziening
Inlichtingen Dienst.

a

1. In verband met Uw voornemen om de
personeelsvoorziening van de Inlichtingen Dienst
binnenkort met de Chef Personeel en mij te
bespreken, moge ik U bijgaand ter oriëntatie
aanbieden:

Een memorandum inzake de huidige personeels-
voorziening van de Inlichtingen Dienst met
bijlage (ANNEX A)
Een overaicht van de vereiste sterkte van
Inlichtingenpersoneel volgens de huidige
(voorlopige) organisatie en van de thans
aanwezige sterkte, met bijlagen a t/m o.
(ANNEX B), ï

Het Hoofd Sectie I* 2,
De Majoor-Waarnemer,

0/WS

IE. C.LS.

DATUM

NR.

V^ S t P. e5

n
CODE

NR 99-5000 fa !44&7b- '53 (13856)
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MEMORANDUM voor
J - ' ----- "'

Sbus-Chef
" Ciief Personeel

Classif.-en Ind.
inzake de' personeela

i.a.a. Voorzitter Werkcomité Classif.-en
-, TVporachrift Eeraoneel Jttiu. „.

ioneelsTssaŝ lpÈe van ae Irilicntingendienst.

f

1. De taak van de Luchtmacht Inlichtingendienst is
omschreven in het K.B. van 25 Augustus 1951 No. 2 (Ver-
trouwelijk) in artikel 29b, waar ten aanzien van deze taak
staat aangegeven dat zij omvat het inwinnen van gegevens
welke nodig zijn voor:

a. een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van
de Luchtmacht;

b. bescherming van Luchtmacht geheimen;

c. het uitvoeren van de bewaking tegen daden van sabo-
tage aan Luchtmacht objecten;

d. het treffen van maatregelen tegen diefstal van mate-
rieel, wapenen en munitie, welke bestemd zijn voor of in
gebruik bij de Luchtmacht;

e. het tijdig onderkennen van ondermijnende Politieke
Propaganda onder het Luchtmachtpersoneel.

2. Deze taak valt uiteen in twee gedeelten, t. w. een
offensieve taak (a) en een defensieve taak (b t/m e), welke
in het algemeen betiteld worden met Inlichtingenactiviteit
en Contra- Inlichtingenactiviteit.

Bij de Luchtmacht wordt de Inlichtingendienst
onderverdeeld in twee componenten: Inlichtingen en Veilig-
heid.

3- Het met de uitvoering van de taak van deze dienst
belaste personeel zal dienen te bestaan uit officieren,
onderofficieren en voor bepaalde functies burgers.

4. Voor het vaststellen van de eisen voor aanneming
en opleiding van dit personeel zal moeten worden uitgegaan
van de taken van dit personeel op de verschillende niveau 's
zoals onderdelen, commando's en staven. Deze taakomschrij
vingen worden gegeven in

5. Ten aanzien van de planning van de carrière van
dit personeel kan worden gesteld, dat voor wat betreft de
onderofficieren in elk der aangegeven richtingen afzonder-
lijk, een carrière met bevredigende uitloop kan worden ont-
worpen, Het is voor de categorie onderofficieren niet ge-
wenst noch noodzakelijk om bekwaamheid in beide richtingen
te doen verwerven en wel om de volgende redenen:

a. de taken voor onderofficieren van elk der richtingen
verschillen aanzienlijk;

b. het niveau van vooropleiding mag een geschiktheid om
beide richtingen na voorafgaande opleiding volkomen
te "beheersen nietsdoen veronderstellen, terwijl boven-
dien de eisen van aanleg en karakter volkomen ver-

' schillen; ""• *



c. voor de groep onderofficieren die voor veiligheids-
werk wordt ingeschakeld zal een systeem van plaatsing
voor langdurige perioden, ten minste 5 jaar, noodza-
kelijk zijn; veranderingen in de indeling van betrok-
kenen zijn in verband hiermede ongewenst.

6. Terwijl voor de categorie onderofficieren inlich-
tingen in oorlogstijd een aanzienlijk groter aantal dan in
vredestijd benodigd zal zijn, is dit niet het geval met de
categorie onderofficieren veiligheid.
Dit brengt met zich mede, dat in de eerste groep in oorlogs-
tijd een groot aantal reserve-onderofficieren zal dienen te
worden ingeschakeld. Voor de tweede groep zal dit niet nood-
zakelijk zijn, terwijl .bovendien het bepaaldelijk ongewenst
zou zijn om voor het veiligheidswerk reservepersoneel te
gebruiken, zulks in verband met het verkrijgen van vertrou-
wen bij de instanties waarmede voor dit werk contact onder-
houden dient te worden.

f , 7. Anders ligt de figuur voor de categorie officieren.
Voor deze categorie is planning van een carrière met bevre-

. digende uitloop in de veiligheidsdienst niet wel mogelijk.
Vooropleiding van deze categorie mag geestelijke

geschiktheid voor het vervullen van taken in beide gebieden
doen veronderstellen, al zal bijzondere aanleg en karakter
bepalend zijn voor de meerdere geschiktheid in een van beide
richtingen.

8» Op grond van het voorgaande is het volgende plan
voor de indeling in categorieën, de selectie, de opleiding

• en bevorderingseisen voor personeel voor de Inlichtingen-
dienst ontworpen.

Categorieën.
9. Het bij de luchtmacht benodigde inlichtingenper-
soneel omvat de volgende categorieën:

a. Inlichtingenofficieren (1.0.)
b. Inlichtingenassistenten (I.A.)

^ c. Veiligheidsonderoffieieren (V,O.O.i

10. De in punt a. genoemde functies zullen zowel door
beroeps- als reserve-personeel kunnen worden vervuld, met
dien verstande, dat de beroepsofficieren een aanvullende
opleiding veiligheid zullen dienen te volgen en alleen deze
laatsten voor het vervullen van veiligheidsfuncties zullen
kunnen worden aangewezen.

11. De in punt b. genoemde functies zullen zowel door
beroeps- als dienstplichtig personeel kunnen worden vervuld.
Hierbij dient er rekening mee te worden gehouden dat het
dienstplichtig personeel eerst bruikbaar zal zijn na een
practische tewerkstelling van enige maanden, zodat dit per-
soneel in het algemeen niet in aanmerking zal kunnen worden
gebracht voor plaatsing in op de vredesorganisatie voor-
komende zelfstandige functies, tenzij zij vrijwillig hun
dienstverband verlengen.

12. De in punt c. genoemde functies zullen uitsluitend
door beroepspersoneel dienen te worden vervuld. In verband
met de wenselijkheid het aantal ranglijsten zoveel mogelijk
te beperken zou samenvoeging van het personeel van deze cate-
gorie met die van de categorie b, kunnen worden overwogen.



-3-

S el e o t i e. en Werving*
13.Inlictréingenoffïcieren. Bij opkomst in het Selectiecentrum
krijgt het personeel een eerste bestemming voor 1.0. De eis
hiervoor vast te stellen zal HBS A of B of gelijkwaardige
vooropleiding dienen te zijn.
Na opkomst in Nijmegen wordt hun nadere bestemming bepaald
en worden betrokkenen na verloop van tijd naar de LIS gediri-
geerd, voor het volgen van de inlichtingenofficiersopleidingen,
zulks op grond van de tevoren bepaalde jootentie.
Na beëindiging van de cursus worden betrokkenen op de bases
ingedeeld, vervolgens naar de OKS/ORO gezonden, waarna wederom
plaatsing op een basis volgt.
In de practijk duurt hun tewerkstelling een half jaar, of
langer indien door hen een bepaald aantal jaren wordt bijge-
tekend. Wordt overgang in beroepsdienst aangevraagd en toege-
staan dan zal opleiding aan de KMA moeten plaats hebben, ter-
wijl later de aanvullende opleiding veiligheid gevolgd zal
dienen te worden. Naast deze wijze van het verkrijgen van
beroepspersoneel staat de mogelijkheid open van overname van

( ,• beroepspersoneel uit andere dienstvakken, terwijl thans boven-
dien begonnen is met het direct bij de KMA opleiden van offi-
cieren bestemd voor de inlichtingendienst.

14. Inlichtingenassistenten. Het personeel voor de onder punt
9 b. genoemde categorie wordt op overeenkomstige wijze als
aangegeven onderis, verkregen, met dien verstande dat hier de
potentie onderofficier zal zijn aangegeven. De eis hiervoor is
tenminste Mulo A of B of gelijkwaardige opleiding.
Dit personeel zal na het doorlopen van de LIS de onderoffi-
ciersopleiding dienen te volgen en tenslotte ongeveer 3/4 jaar
tot l jaar ter beschikking staan voor indeling. In de practijk
wordt door dit personeel niet dikwijls bijgetekend, zodat er
een zeker tekort aan beroepskader in deze categorie bestaat.
Wel vindt zo nu en dan overname uit andere dienstvakken plaats.

15. Veiligheidsonderofficieren. Tot dusver is voor deze cate-
gorie niet geplanned in verband met het feit dat oorspronkelijk
verondersteld werd dat inlichtingenassistenten voor het veilig-

v heidswerk konden worden gebruikt. Er is echter een klein aantal
personen, voornamelijk afkomstig van marechaussee en politie,
die na een onderofficiersopleiding te hebben doorlopen als
veiligheidsonderofficier zijn tewerk gesteld. Enkelen hiervan
werden nadien weer naar de inlichtingenopleiding gestuurd en
vervolgens als inlichtingenassistent tewerk gesteld.
De overigen waar dit niet mee gebeurde zal dus zonder meer posi-
tieverandering tot veiligheidsonderofficier kunnen worden gege-
ven. Een deel van deze onderofficieren heeft inmiddels een
veiligheidsopleiding aan de SMID te Harderwijk gevolgd (3 maan-
den). Enkelen volgden de verkorte cursus SMID (2 weken). Het
wordt dezerzijds noodzakelijk geacht om voor dit werk bij
voorkeur gewezen politie- of marechausseepersoneel aan te trek-
ken, terwijl in deze categorie geschikt personeel van het LBK
of van de inlichtingendienst zou kunnen worden geplaatst.
Als algemene eis zal Mulo A of B of gelijkwaardige opleiding
dienen te worden gesteld. In verband met practijk bij politie
of Kon.Marechaussee zal hiervan kunnen worden afgeweken.
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Opleiding. (Opleidingasohema's bijl.£, t/m A.)
16.Inlichtingenofficieren. /
a. Voor het dienstplichtig personeel, hetwelk voor eerste

oefening "bij de luchtmacht onder de wapenen komt, heeft de
opleiding het volgende verloop.

Militaire vorming (Prim. training) 14- weken
Vakopleiding H.O.G. + 6 weken
L.I.S. cursus Inl.Officier .8 weken

28 weken

3 weken
31 weken

12 weken
43 weken

18 weken
61 weken

3 weken
64 weken

40 weken =

Na het volgen van de vakopleiding kan de rang
van korporaal toegekend worden d.m.v. Mwo-
cursus

De korporaal i/o Inl.Off. gaan daarna naar
de onderdelen voor het opdoen van practijk
voor de duur van

Na een gunstige beoordeling komen zij in
aanmerking voor een officiersopleiding
O.R.O. duur

Tijd voor wachten op opleiding etc.

Totaal aantal weken te dienen als in opl,
Inl.Officier bij de squadrons bij een
diensttijd van 2 jaar (104 weken)

+_ 10 maanden.
Aangezien deze 10 maanden zuiver bedoeld zijn als een deel
van de opleiding, worden deze vaandrigs i/o Inl.Off. als
stagelopers beschouwd en staan zij derhalve boven de
sterkte in de organisatie.

b. Indien in dit stadium door betrokkene beroepsdienst wordt
aangevraagd en toegestaan, zal opleiding aan de KMA (2 jaar)
volgen, terwijl bovendien aan betrokkene een aanvullende
veiligheidsopleiding zal worden gegeven van +_ 3 maanden.

17. Inlichtingenassistenten, volgen de loopbaan als hieronder
aangegeven:
'Militaire vorming (Prim.training 14 weken
Cursus Inlichtingenassistent 9 weken
Na het volgen van de vakopleiding kan de rang
van korporaal toegekend worden d.m.v. Mivo-
cursus 3 weken
De assistenten gaan daarna naar de onderdelen
voor het opdoen van practijk voor de duur van +12 weken
Na een gunstige beoordeling komen zij in
aanmerking voor een onderoff.opleiding in
Nijmegen 9 weken
Tijd voor wachten op opleiding H- 8 weken

55 weken
Totaal aantal weken te dienen als inlichtingen-
assistent bij- diensttijd van 2 jaar = 49 weken (+ l jaar)



b. Indien in dit stadium door betrokkene beroepsdienst wordt
aangevraagd en toegestaan, zal de opleiding voor beroeps-
onderofficier gevolgd moeten worden.

c. Onderofficieren afkomstig uit andere dienstvakken, zullen
uiteraard de cursus inlichtingenassistent en de daaropvol-
gende stage met goed gevolg dienen te doorlopen alvorens
positieverandering tot I ".A. zal kunnen worden overwogen.

d. Voor deze dienst aangenomen burgerpersoneel zal na militaire
vorming en cursus I.A. en de vereiste stage, naar de beroeps-
onderofficiersopleiding kunnen worden gezonden.

18. Veiligheidsonderofficieren.
a. Indien afkomstig uit andere dienstvakken de veiligheidsop-

leiding (voorlopig SMID Harderwijk), daarna zo nodig de
beroepsonderofficiersopleiding.

b. Indien afkomstig uit de burgermaatschappij achtereenvolgens
militaire vorming, cursus SMID, opleiding beroepsonderoffi-
cier.

Bevorderingseisen.
ÏSHi Het ligt in het voornemen om t.g.t. te komen tot een voort-
gezette opleiding inlichtingenofficier, welke doorlopen zal
moeten worden om in aanmerking te kunnen worden gebracht voor
bevordering tot hoofdofficier. Daarnaast zullen in de toekomst
specialistische cursussen door de inlichtingenofficieren moeten
worden gevolgd op het gebied van foto-interpretatie, ondervra-
ging van krijgsgevangenen, escape and evasion enz.

20. Voor de beroepsonderofficieren (I.ö.) zullen eveneens spe-
cialistische cursussen dienen te worden ingesteld, welke ge-
volgd zullen moeten worden voor bevordering tot sergeant-majoor
en wel op het gebied van foto-interpretatie, dan wel instructie
vliegtuigherkenning.

21. Voor beroepsonderofficieren (V.0.0.) zal op overeenkomstige
wijze het volgen van een spec. cursus als eis voor bevordering
dienen te worden gesteld.

Scheveningen, 22 Juni 1954» .
Het Hoofd Sectie L 2,
De Majoor-Waarnemer,
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BB TAAK VAK BE OPEBATIOUEEL INLICHT IS GM OFFICIES

De werkzaamheden van een operationeel inlichtingen officier

omvatten s

a. Het adviseren van de commandant inzake inlichtingen» en
veiligheidsaangelegenheden)

b* Het verzamelen van gegevens afkomstig t
i* van hogere», neven- of lagere- inlichtingen organen,
ii* ̂•yv̂ debriefing van eigen vlgt. bemanningen,

iii* van alle bronnen, die voorts ter beschikking staan
van de Inl. Dienst (o. a, luchtfoto* s),

e* Het vergelijken van verzameld* gegevens;

d« Jet verwerken van gegevens, d .m,
i* documentatie,

ii* het bijhouden van een Inl» journaal,

iii* het samenstellen van een "lir Intelligenee Estimate0,
iv» het samenstellen van "Intelligenoe situation maps",

v* het samenstellen van verzameloveraiehten en kaarten,
vi. het samenstellen van een "Intelligenoe Plan",

e» Be verspreiding van inlichtingen d.m.v*

i. briefings en persoonlijk oontaot,
( ii. de "air intelligenoe f situation map",

iii* inlichtingen documenten en rapporten,
iv* int-ops report ing,

f* De instructie van het operationeel personeel in vliegtuig-

tank— en scheepsherkenning en escape en evasionj

g* Je instructie in inlichtingen- en veiligheidsdienst)

h* De training van het o. h. inlichtingen-personeel;
i* Het beheer van de inlichtingen-bibliotheek;

j» Het inrichten en up-to-date houden van een situation-room;

k. Het bijhouden van een geclassificeerd inliohtingen«archief*



CONFIDENTIEEL -
Aangeboden bij Nota d.d. 22 Augustus 1953 No. L 2/3964
aan Hoofd Sectie L l,
Taakomschrijving en Syllabus Inl.Ass.

DE JAAK VAN DE INLICHTINGEW-ASSISTMT

INLEIDING.

1. G-esien het feit, dat de inlichtingen-of f ie i er, speciaal
in oorlogstijd, \een zeer veelomvattende taak heeft, waar van-
zelfsprekend veel routine-werkzaamheden bij komen, is het nood-
zakelijk, dat deze werkzaamheden moeten kunnen worden overgela-
ten aan een assistent, zonder dat het inlichtingen-proces hier-

( door vertraging ondervindt.

2. De inlichtingen-assistent heeft dus in de eerste
plaats een assisterende taak. Dit impliceert, dat, hoewel hij
verschillende werkzaamheden niet zelfstandig uitvoert, hij op
de hoogte moet zijn van alle routine facetten, die in het
inlichtingen-rproces naar voren komen.

3. Hieruit volgt, dat de inlichtingen-assistent in grote
trekken hetzelfde moet worden onderwezen als de inlichtingen-
officier, terwijl dan de nadruk moet worden gelegd op zijn
practische werkzaamheden. Een inlichtingen-assistent verricht

x -., dus een verantwoordelijke taak, waaraan dan ook een onderoffi-
ciersrang moet zijn verbonden: tenminste de rang van sergeant.

4. In verband met de aard van de werkzaamheden en in het
bijzonder door de samenwerking in geallieerd verband, waarvoor
kennis van de Engelse taal als een eerste vereiste geldt, dient
de inlichtingen-assistent als vooropleiding tenminste het MULO
diploma - of een daarmede gelijkgesteld diploma- behaald te
hebben.

5. Bij voorkeur zullen voor de functie van Inlichtingen-
assistent onderofficieren afgevoerd uit de vliegdiensten in
aanmerking komen.

6. De opleiding tot inlichtingen-assistent is. gebaseerd
op onderstaande taakomschrijving. Zij vormt de basis voor de te
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verrichten werkzaamheden op alle niveaux, terwijl de mogelijk-
heid tot verdere uitloop in de onderofficiersrangen wordt
geopend door het volgen van de aanvullende cursussen.

TAAKOMSCHRIJVING.

7. De werkzaamheden van een inlichtingen-assistent

omvatten:
a. het-"behulpzaam zijn bij het verzamelen van inlichtingen-

gegevens (o.a. debriefing);
b. het registreren en documenteren van inlichtingen-

gegevens (intell-file; intell-log);
c. het vergelijken en het sorteren van inlichtingen-

gegevens teneinde het gebruik door de inlichtingen-
officier te vergemakkelen;

d. het behulpzaam zijn bij het verspreiden van inlichtingen
(o.a. briefing, int/ops reporting, display, background-
intell)j

e. het bijhouden van order of battle gegevens en target
dossiers;

f. het maken van Flack clocks en Pighter Density Charts.
g. het voorbereiden van briefings, voor wat betreft het

bijeenbrengen van gegevens, die voor de briefing
benodigd/zijn en de verzorging van de visuele hulp-
middelen daarvoor;

h. het behulpzaam zijn bij het verwerken van luchtfoto's,
(o.a. plotten, aanbrengen grid.systeem en Noord-pijl,
samenstelling mozaïk);

i. de zorg voor de administratie;
j. het behulpzaam zijn bij de instructie vliegtuig- en/of

t ankherkenning;
k. de zorg voor de bibliotheek;
1. de zorg voor de inventaris.

Goedgekeurd bij Nota LI d.d. l October 1953 Nr. Org/163
met uitzondering van het volgende:

Pt. 7 i wordt geschrapt
Pt. 7 l wordt gewijzigd in: zorg van het inlichtingsmaterieel,
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CONFIDENTIEEL (2.

TAAKOMSCHRIJVING VAN DS VEILIGHEIDSOITICIBR
OP EEN ZLU. ONDERDEEL

De veiligheidsofficier is in algemene zin "belast met het
bevorderen van de veiligheid op het onderdeel. Hij dient
zicht volledig op de hoogte te houden van de veiligheida-
toestand op zijn onderdeel.
Namens de Commandant van het onderdeel oefent hij toezicht
uit op de beveiliging van personeel, materieel, gegevens
en verbindingen. Zijn taak zal in het bijzonder bestaan
uit:
a. Het veiligheidsbewust maken van het personeel op het

onderdeel door middel van het houden van theorie en
het organiseren van films c.q.. toneelvoorstellingen.

b. Het uitoefenen van toezicht op gesignaleerden op zijn
onderdeel (opsporen van contacten, controle op correspon-

/- dentie, controle op propaganda of geruchtenverspreiding
v door betrokkenen enz.).

c. Het inwinnen van inlichtingen met betrekking tot per-
sonen die op enigerlei wijze met het onderdeel in contact
komen.

d. Het onderhouden van het vereiste contact met Kon.Mare-
chaussee, Politie (I.D.), B.V.D. enz., in de omgeving
voor het verkrijgen van een inzicht in de veiligheids-
toestand in de omgeving van het onderdeel en voor het
verkrijgen van inlichtingen omtrent personen, vereni-
gingen, enz.

e. Het onderkennen van vijandelijke en/of schadelijke pro-
paganda.

f. Het peilen van de geest van de troep door het inwinnen
van inlichtingen daarover (opsporen van redenen van
ontevredenheid, weerzin in het militaire leven of
anderszins).

(_ — g. Het verzorgen van de aanvragen en verstrekking van toe-
gangsbewijzen en het voeren van de daaraan verbonden
administratie.

h. Het verzamelen, vergelijken, analyseren, verwerken en
verspreiden van de verkregen inlichtingen op veiligheids-
gebied.

i. Het ontwerpen van maatregelen tegen spionnage, sabotage,
ondermijnende propaganda.

j. Het opstellen van een veiligheidsplan voor het onder-
deel, rekening houdende met de classificatie van de
verschillende objecten en het aanwezige geclassificeerde
materieel.

k. Het onderzoeken van veiligheidsincidenten, waaronder te
verstaan vliegtuigongevallen, brand, infiltratie, sabo-
tage, spionnage, diefstallen, vermissing van documenten,
desertie, enz., zulks wanneer een verband met subversieve
activiteit kan worden vermoed. (

1. Toezicht op de uitvoering van het fotografieverbod.
m. Toezicht op soldatenclubs, verboden lectuur, verbodeit

verenigingen, omgang met ongewenste personen enz.
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TAAKOMSCHRIJVING VM DE VEILIGHEIDSONDEROFFICIER
OP EEN KDU. ONDERDEEL

De veiligheidsonderofficier is toegevoegd aan de veilig-
heidsofficier voor het verrichten van uitvoering en controle-
werkzaamheden ten behoeve van de veiligheid op het onderdeel.
Zijn taak zal in het bijzonder bestaan uit:

a. Het geven van veiligheidsinstructie aan het personeel van
het onderdeel, zomede het organiseren van films en toneel-
voorstellingen in dit verband.

b. Het uitoefenen van toezicht op de gesignaleerden op het
onderdeel (opsporen van contacten, controle op correspon-
dentie, controle op propaganda of geruchtenverspreiding
door betrokkenen enz.).

c. Het inwinnen van inlichtingen met betrekking tot personen
die op enigerlei wijze met het onderdeel in contact komen.

d. Het namens de veiligheidsofficier onderhouden van het
vereiste contact met Kon.Marechaussee, Politie (I.D.),
B.V.D. enz., in de omgeving voor het verkrijgen van een
inzicht in de veiligheidstoestand in de omgeving van het
onderdeel en voor het verkrijgen van inlichtingen omtrent
personen, verenigingen, enz.

e. Het onderzoek naar vijandelijke en/of schadelijke propa-
ganda.

f. Het opsporen van redenen van ontevredenheid, weerzin in
het militaire leven of anderszins).

g. Het verzorgen van de aanvragen en verstrekking van toe-
gangsbewijzen en het voeren van de daaraan verbonden
administratie.

h. Het verzamelen van inlichtingen op veiligheidsgebied.

i. Na opdracht van de V.O. onderzoeken van veiligheidsinci-
denten, waaronder te verstaan vliegtuigongevallen, brand,
infiltratie, sabotage, spionnage, diefstallen, vermissing
van documenten, desertie, enz., zulks wanneer een verband
met subversieve activiteit kan worden vermoed.»

j. Toezicht op de uitvoering van het fotografieverbod.

k. Toezicht op soldatenclubs, verboden lectuur, verboden
verenigingen, omgang met ongewenste personen enz.



LEEHPLAIT voor de opleiding tot operationeel lalichtingen-offioier bij de KIiü,

Eerste deel

HSTEÜCTEÜE VLIEGTUIG^ & TAHKHEBKEKOTG

C

Indeling van de lesvakkent

Groep At Hoofdvakken,

1* Vliegtuigherkenning

2* Tankherkenning

3. Methode van instructie

126

52

10

Groep Bt Practijkvakkea,

1. Fotoprojectie vliegtuigherkenning
2* Shadowgraph vliegtuigherkenning
3» Flash training vliegtuigberkenaing
4. Fotoprojeotle taakherkenning
.̂ Sliadowgrapb tankherkenning
6, Film
7* Tekenen en schetsen
8* Modellenbouw
9. Gebruik instruotiemiddelen

24
6
6
4
3
31
4
10
2

Groep Ct Bijvakkea

1. Aërodynamica
2. Motorenkennis
3* ValtermiBologie
4* Vakliteratuur

8
1
3
6

Groep Dt Bijzondere programmapunten

1, Exoiirsie
2» Geestelijke ontspanning
3* Lichamelijke oefening

10
12
12

Groep Si ïesten

Wekelijkse testen
Examen

18
7

TOTAAL 355 lesuren



LEEBPLAlf voor de opleiding tot Operationeel Inlichtingen-officier bij de KLu

Tweede deel

OPEBAflONEEL INLICHTINGEN OFFICIER (LIS)

Indeling van de leavakken

C

Groep A: hoofdvakken

1* Inlichtingen
2. Veiligheid
3* Foto-lezen
4* Kaartkennis
5, Taak & werkwijze Luchtmacht
6* Technisch Engels

186 lesuren

66
23
20
46
16
15

C

Groep B t bijvakken (examen)

1. Verbindingen
2* Bewapening
3* Organisatie
4.

Groep Cs bijvakken (niet examen)

1» Spreektechniek
2. Statistieken
3. Hadar
4» Hangen en uniformen
5. Nieuws-briefing
6. Excursies

8. Inleiding

29 lesuren

12
9
8

5
3
5
5
40
14
7
2

81 lesuren

Groep Ds bijzondere programma-punten

1* Sport
2. Testen
3* Examen
4. Verlof

4
4
32
16

56 lesuren

TOTAAL 352 lesuren



CONFIDENTIEEL
'LEERPLAN voor de opleiding tot operationeel Inlichtingen

assistent bij de KLu.

Indeling van de lesvakken
I-lesuren

Groep A:

I
II
III
IV
V
VI
VII

Groep B:

I
II
III
IV
V

Gro ep C :

j
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Groep D:

j
II
III
IVv
VI

hoofdvakken

Inlichtingen
Vliegtuigherkenning
ÜJankhe rk enn ing
Fotolezen
Kaartkennis
Taak en Werkwijze Luchtmacht
Technisch Engels

bijvakken (examen)

Veiligheid
Verbindingen
Bewap ening
Organisatie
Statistieken

"bijvakken (niet examen)

Radar
Rangen en Uniformen
Films
Fotoprojectie vliegtuigen
Fotoprojectie tanks
Shadowgraph vliegtuigen
Shadowgraph tanks
Flashtraining vliegtuigen

bijzondere programma- punt en

Inleiding
Excursies
Sport
Testen
Examen
Verlof

TOTAAL

39

H
33
10
15

6
5
3
5
7

5
4
8

8
8
4
12
12

198
I-lesuren

H-lesuren

100
50

9
24
4
6
3
3

2
10

8
15
18

252
H-lesuren
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CONFukNilEEL
A F S C H R I F T .

GUHSUS CQNTRA-IgLICHTIHGMIUMST
(Buur 14 weken- 616 lesuren)

I GEVSGHTSBTLICHTIHGMDIMST

1. Inleiding 1
2. Bronnen en Verzamelorganen 1
3. Verkenning en Waarneming 1
4« Slagorde 1
5» Tactische Terreinstudie 1
6. Beoordeling vij toestand 2
7. Kerninlichtingen 1
8. Verzamelplan 1
9. Verwerken van inlichtingen 1
10* Verspreiden van inlichtingen 1
11. Inliohtingenbevel 1
12. Sectie G2 Inf Div en lagere S 2 1
13. MID Cie 1
14. Test 1

15 15

II EXTBirorrsiyrB!
Inleiding

Links extremisme
1. Communisme

Geschiedenis
Beginsel

1
12

Strategie en Tactiek 1
Internationale organisaties 2
Comm Partij Nederland 4
^antel-en nevenorganisaties 4
h.t.l.

24
2. Trotskisme en organisaties h.t.l.

3* Anarchisme en organisaties h.t.l.

4* Anti-Militarisme en Ultra-Pacifis-
me h.t.l.

B. Rechts extremisme

5. Nationaal-Socialisme en Fascisme

6. Ueo-Marxisme en Neo-Fasciame

Test

24

1

1

2

III GEHEIME OORLOGVOERING
1. Inleiding
2. Conspiratieve Techniek

Beveiliging van contacten
Cover
Alibi
Schuilnaam .

e) Mondelinge berichtenwisseling

3
1
1
1
1

32

4
7

47



- 2 -

3. Spionnage
!a) Inleiding
fb) Spionnage-methoden

Spionnage-organisaties

1
3
2

ÏEEL

4. Sabotage
Inleiding
Saboiage-objecten
iïfiabotage-methoden
Sabotage-middelen
Contra-sabotage
Oefening
Test

5* Psychologische oorlogvoering

6» Insurrectie en Guarilla-oorlogvoering
a Insurrectie
b Veraetbewegingen
o Vijfde Collone
d Guerilla

1
1
2
10
4
4
1

23

1
3
1
3

17
23

64

4
8

8

IV G OHTBA-CTLIGHTIN GMBIENST
Doelstelling en taak
Organisatie

A. Inlichtingenwerk
1. Inlichtingenprocedure
2. Open bronnen
3« Gesloten bronnen
4» Geheime bronnen
5. Surveillance

oefening
6.- Ondervraging
7. Fouilleren

Oefening
8. Huiszoeking
9. Onderzoek n.a.v. veiligheidsincident
10. Test

B. Beveiliging
1. Inleiding
2. Personele beveiligingsmaatregelen
3. Materiele beveiligirgHBaatregelen
4., Beveiliging van inlichtingen
5« Beveiliging van Materieel
6. Beveiliging van personeel
7. Beveiliging van operaties
8. Beveiliging van grenzen( Lezing)
9. Beveiliging van vliegbases
10. Beveiliging van transporten

Oefening

3
1
2
14
8
8
4
3
4
3
4
2

64

2
6
7
1
1
1
2
2
2
1
4

52

2
2

64

47



CONFiïiMEEL.
11. Veiligheidsplan en V.O.A. 2

Oefening 8
12. V.O.B.A. 2
13. C.I. Werkblad en 0.1. Plan 2
14 Opvoeren van veiligheidsschetsen 2
15. Test 2

115 214
C. Rapportagej Registratie en Documentatie 8

123 222
V VERBIHDIHGS CTLICHTIWGM M-VEILIGHEID 12

1. Inleiding
2. Gryptologie
3. Traffic-analyse
4» Verbindingsveiligheid
5» Organisatie Verb Verk Bat
6. Test

234
VI GRIMmALISTIEK 55 289

1. Sporenleer 12
2. Signalementsleer 12
3. Dactyloscopie 12
4. Fotografie 14
5» Oefeningen 4
6. Test 1

55

VII WETSKBMIS 37 326
1. Inleiding Rechtwetensohap 1

Staatsrecht
2. Wet op de Krijgstueht 6

Reglement op de Krijgstucht
/Militair. Wetboek van/strafrecht

3. Wet rechterlijke organisatie 5
Rechtspleging Landmacht

4. Wetboek van Strafrecht 12
' Wetboek van Strafvordering

5. Recht Vereniging en Vergadering 1
6. Vreemdelingenwet en Reglement 1
7'. Wet bescherming Staatsgeheimen 1
8. Militair Gezag 6
9. Organisatie Rijks- en Gemeentepolitie 2

en Kon. Marechaussee
10. Test 2

37

4 330

4 334

48 382

VIII

IX

x

STAFDIENST Elf ORGANISATIE

KJCHTFOTOLEZEN M KAARTLEZEN

WAPEHZEMIS
1 . Theorie Pistool
2. Theorie Pistool-Mitrailleur
3. Theorie Karabijn
4. Richtoefeningeu
5* Vuren met gebruik van richtraiddelen
6. Vuren zonder gebruik van



fm • ••[!»•> F™* nFafftONFiubNÏIEEL
7, Vuren op bewegende doelen

XI LICHAMELIJKE OPVOEDING 50 432
1. Ongewapende zelfverdediging

(al Inleiding
(b) Valtechniek
(c) Eenvoudige grepen en afweer
(d) Worpen

2. Veldloop

XII EXCURSIES 80 512

1. Armentarium
2. Camouflage-school
3. Zitting Krijgsraad
4. Zitting Rebhtbank
5. R.I.D. en Rijksvreemdelingendienst
6. Bureau Grim. Vo o rl. G-er. Lab oratorium
7. Kamp Vledder en/of Nieuwersluis
8. Vliegbasis
9. Groot bedrijf en/of Staatsmijn

XIII DIVERSEN
1. Bewegingsvritheid/verlof 76
2. Huishoudelijke dienst 14
3. Administratie/reserve 14

104

ïotaal: 616 lesuren



CONFIDENTIEEL
fatfij?^ * #, J

OVERZICHT VEREISTE STERKTE INLICHTINGENPERSONEEL

per 22 Juni 1954
Volgens huidige (voorlopige) organisatie bijlage a t/m o.

OFPIPIEREN

VEREIST 95
THAHS AANWEZIG
Bero ep so ƒ '£ icier en 22
In overgang of lang verband 9
Reserve-officieren 16
In opleiding 6

Totaal 53

TEKORT 42

ONDEROFFICIEREN

a. Inliohtingén-Assist ent en
VEREIST 48
THANS AANWEZIG (beroeps opgeleid) 15

TEKORT 33
====

b* Veiligheids-Onderoffioieren
VEREIST 46

THANS AANWEZIG ;beroeps opgeleid 22
in opleiding 5

Totaal 27
«̂ •«•̂ •̂P

TEKORT 19



~ ÖEIIÖÏER

Onderdeel

C.l.S.
C.L.O.- Staf
Vb.WoenBdrecht
Vb.ffilze Rijen
C.L.O.-Iechn.Sehool
Ir.I.S.

0«L, 5. Instr. Regt.
O.K. S.
C. B.H. L.
O.t.V.-Staf
S.O.C.
Tb. fwenthe
V*Sj. 84. 326
HaofatJ. 34. 700
Vb. Leeuwarden
Baal. 84. 324
Haehtj. 84. 701

Kolonel Lt. Kolonel Had oer Jteelteln
oud

.

-
.
•

Dealen ~
-
-
.
«*
.
.
.

—-
.

-
.

nieuw oud

1

-
.
-'
.

-
.
«fc *

-

. .

. .

. —

-

.

._

.

nieuw oua nieuw

2 3 " S --""
. . .
. - „
. . .
. . .

1
.

* . *
. . .

1
1
1

M* •» m

• » « » « » •

1
. . .
.

oud

5
.
.
-
-
1
-
*
.
1
.
1
.
-
1
-
.

nieuw

9
..
-.
1
-
2
1
.
1
2
9
1
-
-
1

-
.

111 IL/L.I \*

end

5
.
.
-
-
1
-
«R

*

1

2

-
.
*
-
«t»

*.

1 1 1- k. L.

maat _
nieuw

10
1
1
"
1

2 *«'^

1— ̂ ff
.
1
3
-
1
1
-
1
1

Sohlet 84.
Tb* Soesterberg
Ba«J. 34. 327
DagJ. 84. 328
Saohtj* 84. 702
Vb. Tpenburg
Sagj. 84. 325
Vb. Schiphol
C,S*I>,~ Staf
Tb* Tolkel

312
313

Verkenning» Sq
Tb. EindhOTen
Jaoht 84. 314
Jaaht 84. 315
Jacht 84. 316
»r. L.Vlgt.
A4m,ar. L.S.
AAÏCS
Staf 69 Group

306

tf

2
l

l
l

13

l

ir

i
i
i
i
i
iiii

i
i
•M»

l

l

l

l

l
l
l
l

20 -w
TOTAAL OUDE TOEStAKD 37

ÏOTAA1 ITIEffWE SOSSIAITD 95



«o*

i

—
 

1

§
 
l

1
 l t

 t
 f
 l l t

 i l l l l 1 l l l t
 l I

 i t
 1 l t 

I
 t
 l t

 » i l l l
 l i l l i

 l

W«5o

I
r

ir
tH

 
I
^

H
r

-t 
J H

 
1 

l 
1 H

r-trH
 

1 
1 H

H
M

 
l 

t 
1 

l 
t

I
r
*

asH

l

*"* . P
 ïL

 
P

..W
•»

»
»
*>

 
*»

O
 

*"»
.P

i 
O

mVO



lUNHUbNNbbL
KIJEFWB QHaAKISATIÊ VEILIOH3iD3Ö!fB2aoyFICIESia

Ond*rd«cl
C.L.S. (L2b + Kabinet)
C. L, V.- Staf
C.L.V.- SOO
Tb. L«euward«n
Tb. Xwnitba
Tb. Soeaterterg
Tb. Yj>«abur«
CW Sq,. Hilrersam
F.S» "A"
R. S. "S"
H.S. "K"
H. S. "T"
H.i. "Z«
S.Ï.L.- Staf
Tb. ïindhov«n
Tte» ToUiel
Tb. B««1«G (ffrp. Licht» Vlgt. )
RADIO RADAH SC3HOOL

Tb. 8Uze Bijca
Tb. Wotn«dr*cht

O.B.M.I,,- ADK.aRP.(MD, DVMI, 1017, S.Tert.n.)
B.Y.M.2
BtpÖt Bewap«nins & Munitie
QPLBIDIHGSSCHOOL LEE.

YOL3EHS OSÖAWISATIE

AAHWKSIfl

ZIT OPLBIDIRG

Adjudant 3*r«*ant-Ka3oor S«rK«ant Korporaal Omerkiaawi
4
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1

1 /
W /

>tói^ / / ( '
1 /

16
1

5 4
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

24
8

1

6 TOTAAL 46 46
10 3 TOÏAAL 22

TOTAAL 5 27

ÏSSORT



ONTWERP ORGANISATIE SECT1

BELSinss-gAT

|Tl J & 2
1 . Hoofd
2.
3. Seor.

SECR
6. Seor.
7. Typiste
C. Or^fp"-

E L2 EN INLIC

CHEP UJCHTU
PLV.GHEF LUCH1

| sous c
l

EfLICHTIMGS)

Kolonel
llajoor
Ada.Anb.C 1

ISLICHTDiaï

4. Hoofd (tva i
5. Toegev.

Adm.Ajüb.C; 2
Adffi.Afflb.C 3
pDlr31d.

I U

ÜSUfeaAFBELINGEB i Uïi,I3HTIHOaJ ?OS£IO» L

1t. Hoord (Plv.HlD)Lt,Kol. 34. JW«__ •

36. Seor. AI

r — i ' =1
Sü"1^"" OOST JIDHKAs/ "' -;ï 3Uü.. U;_..,;i<3U a

12. Hoof i aajoor 21. Hoofd ü-.joor 27» Eooi'ö Kapj
13. Idffi.Amb.A 1 32. Luiionant 28» KapJ
14. Kapitein 23. Aij.0.0./ 29. Lai
15. Kapitein VI, AdEt.Aab. 01 30. Uii

l?! ÖÏÏÏÏ:* 24. 3^.^. 31. *i
13. ïaiitanant 25. Soi^ssnt 32. -er
M. idj.0.0. 26. ,.d.>&ab« 02 33. Ad»

» 20. öoi'St.Maj.

Uein
Lteln
tenant BBysIU

•°'°- 42= Ho.
seant
.Asib.C 3 43>

VEILIO

44. Ho
45.
46.
47.
48.
49.
50.

VASIiril/UMIILéL.!. ^

TINGENDIENST VAN DE LUCHTMACHTSTAF

ÏHT3TAF
IACHTSTA?

* l

MKISTSH TAS OOSLOQ

i L 3 l | L 4 1

t

EffST

)KO
Kapitein

TEKBUKASHB

9. Tekenaar Ads.Aiab.
10. Idohtdr. Adm.Anb.C3

,0»

>r
iitx
mb

1.

p

) I .
rt
.C 1

• '-iViJfS
r

TCTTï

ioofd 1
r

•Iv'jQKSSL

aj-itaia

L.-j^.A 1

|

yciLIOHEID
:j. Hoofd
3G. i'oager.

ia j oor

i
BB7EILIOI1Ï3 Vy.T.4 OBO

63. Hoofd &„--iteln

64. Luitenant

65. idm.Aab.C 2

ut. Kolonel r

JUU.Hfd.Amb.

l 1

B02.0K?BBSE
66. Hoofd

l

VBU) VÏII,IGHE-I2SOHOEP

*7« Hoofd I/uiteriiuit
<58. iuitaaant
69. Ad j. 0.0.
70. Sergt.Maj.
71. Sergt.fej.
72. Serfc-fc.JSaj.

--, .

J

t

iVS
]

T

.-iKÜKr.'P >..SIS

39. Seor. Adas„Ató.02
40. Typiata -'-iai.AöïJJj

VBILIQHSIT3
fejoor

l

COITHA HLICHTIPaaïOE

73. Hoofd ^i^itain

74. UiïJJÜtfb.;^

75- Ad j, o.o.

n — i ,
wii.?;-aao3KH
j.ü.O.
rgt.Jfaj.
rgt.Haj.
rgaant
ï-goact
rgeant
rgeant

SCHESHDro

51. Hoofd Luitenant/
^da.Aob^i 1

52. AtUa.Amb.C 1
53. Ada.Aab.C 3
54. Adm.Anb.C 3
55. Sohrijver

£AHTOTEEEK

56. Hoofd Ada.Aab.O 1
57. Adffi.AiA.C 2
53. Ada.Aob.C 3
59. SehrijTer
60. Sohrijv»r

|

TÖSUSOSBSSïTJZSf

61. Hoofd Adm.Ao.C2

62 . SohrijYw
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CONFIDENTIEEL

VOORLOPIGE TBEDES-SAMKHSTSLLIIQ

JAJS HET KORPS CO.UJCHTMACHTSTAJ1 TASTQSSTELD BOOR

L1 w 26M954

IOEP3 COIOUNDIKT

BU1.1BJ. WSLZIJÏSZOK
1 Luit.-Inl.O.

LOO.ZAKEl JÜH.Z.



CONFIDENTIEEL

ftff.

tmrcmi
1ABAB .......... (T)



CONFIDENTIEEL
VOQELOPIOE

DE VB QILZE RUffl EB ffOBTSDBECHT 7ASTQS3TELD BIJ SCHSIJTBI

IO.L1/U/U298 l dd.9/2-1954 «a »0. L1/LL/4423/K dd. 24/4-1954

B«l«idasl

SBCTIE
1 PSHS.

CO LUCBTVAABPOPLEIDnraEB

s*>

J C VLIEGBASIS

BKDEIJT3COHTBOL1

;af

. 1
S1CTIE

OP8.

1
3BCTIE

LOO. |

BÜBJBAÜ ÜLICHTIVQM

Kapt. - Inl.Off.
AdJ.0.0. - T.iligh.0.0.
S*rgt.HftJ. - Teil igb. 0.0.
Burg«r . - Sohri jrer

Belast net de Veiligheid
•a het onderricht in
Tliegtui&piHerlcennlng.

Uitroerende Staf

n
|

S9B..OBP.

.

| TO.ADJTOAW

.

1 1
1 MtD.ORP. j 1 0. & 1. ORP. | BASIS QHP.



CONFIDENTIEEL

DOOR L«I»3,yQQBGK3mHE ORGANISATIE

LUCmmCHT SCHOOL.

CO LüGHTVAABTOPLEiDlHGEaf

LIS.../ BOC

CD*.

L.IV3.

l Luitenaal;-
- 0.0. Inl. B.
- 0.0,ini.I)f

s*
1 Kapitein

o;c.
- lül.Qff.

1 Luitenant ~ Inl. Of f.
1 A4J.O.O. - O.O.Ijil.D;
1 Sergt.Jfaj.- O.O.Ïnl.D.tf
1 Sergt.Maj.- K.L.
1 Sergt.Maj.- Z.L.
1 Sérgt.
1 S»sgt.
1 Sisrgt .

' 1 Ser^t.

- O.O.Inl.D.,
-' O.O.Inl.Dif'
- C. L.
- K.L.



CONFIDENTIEEL
T

VOORLOPIGE 7ESDS3-3AMSS3TSLL3JQ

Til HET CO LDCHTYAAfiTTSOEPOr/OKS

f
1 COMMAHD1ST

1
BüH.-LDJTOAJfT BUR. VEILIGE,

P.M.

*

1
SQD

QPL.&ES.GFP.

l
SQD

OPL.BIfi.SOT,

1
SECTIE OVDERWIJS
1 Luit.-Inl.Off.

l
SQJD

OPL.DPL.30T1

1
MH..AMU

1
TERZOEQIBOS

! SQD



CONFIDENTIEEL

9.9 .*.!,.

t.a.c. AWU3<4».

alcrolgt
atsrtet»

tledlng * Üitru«tla«.
Depot Verbindings Materieel



CONFIDENTIEEL
yOORLQPIQB VREDR3-SJLMEN3TELLIBQ

7A» CO UTCH¥V8HJKDIOI»0/3TAy ZOiJ>S V.f.B.DE SBC T IE

VASTGESTELD BIJ BËSPRBKIHO MAJ.WyB,JtP,OBLB (12) 4 W.KOI,.l)fiS.P.J,BBTTIHC

COMMAÏDAJTT

BBDHIJFSCONTEOLE

KAPT.ADJUDAHT

ALO.DfSPBCTLÏ

CQF SÏAT

SECTIE
PERS.

Majoor - Inl.Off.
Kapitein - Inl.Off.
Luitenant - Inl.Off.
Sergt.Maj.- O.O.Inl.D.(i)
Kapitein - Inl.Off.
A.0.0. -O.O.Inl.D.
Sorgt. - O.O.Inl.D.(r
Eorp. - Sohrijrer
Burger - Tekenaar

SECTIE
OPS.

SECTIE
LOG.



CONFIDENTIEEL

S.O.C. 20ALS

1IJ JKtflBDDM

?«ff.l, MLIGHTHIGSH PKB3OÜEKÏ,

(L2) é JUP?.n..W.B (M.) fis» APRIL 19S4

F g l O f I

soe

Inl.Off.
Inl.Off.

S*otion

Ittl.Off.
Ittl.A»». (I)

Inl.Off.

Inl.JU». (Z)

Inl.A»*. (I)
Kovporsal

Majoor

Kmpitain

Xoxpofftal
Soldaat

»_*

Korpor«a

1
2

2
2

2
4
2 *

J. 4

2

1
3 -

3 *
3 *

«p

%

5 i/

3

i
i

V«ili«b«id« 0,0,

Jtajoor lul
««pitain
Ittitmant
Sergeant M

TOTAAL OFF

•Off.

ajoor

ICIEÜES

SR OFFZCISHM

H

1
7
2a

10
6

v*
1
9
3

10

13
10



VOOHLOPIQE VREDES-SAMENSTELLIlfQ Vjül

HJCHTYESDSDiqiHQSBASIS YASTOSSTSLD BIJ SCHRLJVB 3Jl/LI</5263 W PD. 24/5-1954.
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MINISTERIE VAN OORLOG
LUCHTMACHTSTAF

SECTIE:

STELLER:

j
AANTEKENINGEN, behorende

nr f ƒ Ingezonden: /$, )"""„

Bundel:

ACHTEREENVOLGENS NAAR:

]^

A ¥

-Ui.

BIJGEVOEGDE RETROACTEN 1*0-

1e T,a.v. het bijgevoegde document heb ik

het volgende commentaar:

2. Nota voor, de Sous-Chef.

a. De kern van de brief (pt 2) is juist.

b. Tegen pt 6, laatste zin, heb ik bezwaren.
J Hoewel het in principe juist £-s* dit perso-

neel voor planningsdoele^HÜen in de organi-
jr

satie op te nemen bejrékent dit dat het ook o

op de personeelsbégroting dient te worden

gebracht. Wa#f L2 zelf aangeeft dat de

functieax^oorshands niet moeten worden be-

zet jüftel ik voor dit personeel uit de orga-

satie te schrappen.

c, overigens accoord.

3. Taakomschrijving»

.£-_
S

01.08.04.15- f-000 ^ 15431 - ' 54 -68f w



Jtflt
3. Taak oms chri j ving. Dit is m.i. niet nodig aangezien in de Vredes-

instructie voor HL2 reeds alles is vastgelegd. De toelichting bij de
^ , \

organisatie kan m.i. volstaan" wouden met "bijgevoegd ontwerp";" HL2 is
• \t hiermede echter niet eens.

4. Vredesinstructie. \. niet accoord met mijn oorspronkelijke indeling van een Plv

Hoofd (art 12). Moet zijn oudst aanwezige officierj
.', ^. e:

b. overigens accoord.

Ontwerp organisatie^

a. "bijlage c blad< ï

(1) Met lie algemene structuur ga ik accoord;

(2) De bezVtting is aan de hoge kant. Ik het» met de Maj van

Tricht ftet schema doorgenomen. Door mij wordt voorgesteld:

8 schraVpen

13

16/17

ft*^?5

32/33

45/47

68/73

" \ \

il

II

tl

(zie 2 "b hierboven)

2b hierboven)

C "
•'t

2/3 : vervangen door 1\pff Toeg (Lt.Kol.)

b. bijlage .e blad 2: geen commentaar.

c* bl-jlage c blad 3ï —'*
(1) Met,de taakindeling zoals <&ier aangegeven zijn wij tot

zekere-hoogte onafhankelijk van NATO-Inlichtingen dien-

sten.

(2) Ik ben van mening-,dat dit wel juist is aangezien de

onderlinge uitwisseling van Intel, gegevens en NATO-

verband-in sommige opzichten stroef'ïs.

• (3) Het



(3) Het gevaar bestaat anderzijds dat L2 met deze taakindeling
te ver vanShonk gaat vliegen. Dit is m.i, uitgesloten in

de door mij vofarge stelde personeelsbezetting (zie pt 5a(2))

!* _ van mijn commentaeto

(4) Moge adviseren accoordr te gaan met de taakindeling.

d. bijlage c blad 4: geen commentaar.

6. Bijlage d. Dit is een nadere splitsing van de taak L2 over zijn

functionarissen. Deze uitsplitsing is gedaan aan de hand van de

ontwerp-organisatie bijlage c blzn 1 t/m 4. Aange_zi»»~-ik in pt 5a(2)

van mijn commentaar heb voorgesjtejji----e-eir''aantal plaatsen te schrappen,

enke]̂ Jiai&eir-gec"ombineerd dienen te worden. Overigens geen op-
_»»f—*•"

ingen.

^Afr~ p>





CHEF LUGHTMACHTSIAf1
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Spheveningen, 10 Mei 1955.
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NOTA voor de Sous-öhef

l» Ter vervanging van de door mij op 21 Juni
1954 ingediende ontwerporganisatie, vredesinstructie
en taakomschrijving, moge ik U ter goedkeuring aanbie-
den:

a. Ontwerp taakomschrijving Sectie L 2 van de
Luchtmachtstaf/Luchtmacht Inlichtingendienst.

b. Ontwerp vredesinstructie Hoofd Sectie L 2/LUIDj
c. Ontwerp organisatie (personeel en functioneel

Sectie L 2/LUID.
d. Ontwerp taakomschrijving personeel Sectie L 2/

LUID.

2. De vervanging van de eerdergenoemde ontwerpen
is noodzakelijk geworden als gevolg van de door U
gestelde eis dat de organen die gegevens verzamelen
en verwerken welke de basis vormen voor beleidsadviezen
in de Beleidsstaf dienen te worden ondergebracht. Als
gevolg hiervan is de: oorspronkelijk in de Uitvoerende
Staf ontworpen afdeling inlichtingen overbodig geworden.
Uiteraard zullen thans door de Sectie L 2 een aantal
werkzaamheden die op het gebied van de uitvoering lig-
gen dienen te worden verricht.
Anderzijds wordt door deze organisatievorm splitsing
in de werkzaamheden vermeden en daardoor een doelmatiger
personeelsgebruik bereikt.

3. De organisatie is ontworpen om de volledige
taak in vredestijd t.a.v. het verzamelen c.q. inwinnen,
verwerken en verspreiden en documenteren van inlich-
tingengegevens op stafniveau te kunnen vervullen» Daar-
bij is er rekening mede gehouden dat deze staf de kern
zal dienen te vormen van de inlichtingendienst op staf-
niveau in oorlogstijd.

4. De staf werkt thans in grote lijnen reeds zo-
als in de organisatie is voorgesteld. Een aantal (12)
van de in de ontwerporganisatie vermelde functies is
echter nog niet vervuld. Dit zijn de functies No„ 16,
17, 28, 2£, 31, 32, 33, 45, 47, 64, 68 en 73.

5» De voorziening van personeel voor de functies
28, 29, 31 en 64 is voor een juiste en volledige vervul-

^ ling van de taak van de Sectie L 2 absoluut noodzakelijk
/ Ter toelichting moge het volgende dienen:

\ a. No.28 -
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a. No.28 Deze functie is gedurende enige tijd vervuld
door de Majoor de Boer* Majoor de Boer heeft
echter in de periode Januari - April 1955 + 2/3
van de "beschikbare tijd moeten besteden aan het
voorbereiden en geven van lessen op de LIS en
de KMA, terwijl hij thans aangewezen is voor
het volgen van de Staf techniek-cursus, zodat
momenteel aan dit inlichtingenaspect onvoldoende
aandacht kan worden besteed.
Bij terugkomst van Majoor de Boer zal hij worden
aangewezen voor het vervullen van de functie No.
27.

b. No.29 De voorbereiding van ondervraging van krijgsge-
vangenen in oorlogstijd, ondervraging terugge-
keerd eigen personeel, het onderzoek buitgemaakt<
vijandelijke documenten en voor/bereiding van
Escape en ïïvasion in oorlogstijd zijn tot dus-
verre slechts zo nu en dan, wanneer daartoe de
gelegenheid bestond, in beschouwing en studie
genomen. Het is dringend gewenst hier een offi-
cier permanent mee te belasten, aangezien voor-
schriften en instructies zullen moeten worden
opgesteld en vereiste voorbereidingen zullen
moeten worden getroffen.

c. No.31 Vervulling van deze functie is noodzakelijk i.v.n
de te verwachten uitbreiding van de werkzaamhe-
den op photo-interpretatiegebied als gevolg van
de activiteiten van 306 Squadron en het opzetten
van een phototheek t. b. v. de af d. inlichtingen,
terwijl voorts een betere controle op de photo-
aanvragen dringend gewenst is.

d. ïïo.64 De werkzaamheden m. b. t. de beveiliging van mate-
rieel en gegevens, in het bijzonder m. b. t. de
uitvoering van controle op de naleving van de
veiligheidsbepalingen bij de industrie (o. m.
i.v.m. Hunter-produetie) zijn aanzienlijk toege-
nomen, terwijl voorts de controle op de Fato-
registratie en de controle op behandeling van
Nato-stukken bij de KLu sinds l Januari 1955
daaraan is toegevoegd. Voor de uitvoering van
een behoorlijke controle is vervulling van deze
functie dan ook onontbeerlijk.

6̂. De overige in punt 4 vermelde niet bezette func-
ties behoeven thans nog niet te worden vervuld. Deze
functies kunnen vooralsnog voor zover nodig ten dele wor-
den vervuld door het thans aanwezige personeel. Aanwijzing
van personeel voor vervulling van deze functies wordt
i.v.m. het personeelsgebrek bij de inlichtingendienst
thans niet verantwoord geacht. )Dj3_functies zijn in deze
ontwejrp-pjrgâ  teneinde één juiste planning
te v-er zeker en en de vervulling ervan, wanneer zulks nood-
(zakelijk" zou zijn, mogelijk te maken.
•"" "" ......... ' • ...... • '

<"' U üf,r-y7. Ten slotte moge worden opgemerkt dat de voor de
-v v ;v¥if' afdeling Veiligheid werkende secretarie bij het betrekken
^ "' if^ "* van ke-fc nieuwe gebouw (omstreeks begin 1956) zal worden
^t/ H1̂  samengevoegd met de secretarie van de Sectie L 2. Hoewel
Û  ' \A,

/ -vermindering van -

<y
°~
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vermindering van personeel niet mogelijk zal zijn, zal
hierdoor wel een meer efficiënt gebruik van personeel kun-
nen worden verkregen.

8. Ik moge U verzoeken de onder punt 5 voorgestelde
uitbreiding van de sterkte van de Sectie L 2 goed te keuren.
Dezerzijds zal dan naarmate van beschikbaar komen personeel
voor de vervulling van deze 4 functies aan de Chef Personeel
worden voorgesteld.

Het Hoofd Sectie L 2,
De Majoor,



Bijlage a.

EL
TAAKOMSCHRIJVING VM DE SECTIE L 2 VAN DE LUCHTMAGHTSTAg

- LUCHTMACHT INLICHTINGENDIENST.

- > ->̂
/U^V'V'-i»

TAAK: (> ' '
1. Het ontwikkelen van plannen en het ontwerpen en
uitgeven van richtlijnen, voorschriften en instructies m. b» t.

a. de werkwijze van de inlichtingen- en veiligheidsdienst
op Staf-, Commando- en onderdeelsniveau, zowel voor
vredes- als voor oorlogstijd, daarbij rekening houdend
met de eis van samenwerking met overeenkomstige dienste
in nationaal en in geallieerd verband;

b. de beveiliging van personeel, materieel en gegevens
in de KLu;

c. de veiligheidsinstructie aan KLu-personeel j
d. de instructie in "Vliegtuigherkenning" en "Escape and

ÏÏvasion" aan vliegend personeel.
f"

2. Het uitoefenen van controle op de juiste toepassing
van de gegeven voorschriften en instructies op inlichtingen-
en veiligheidsgebied op de commando's en onderdelen.

3. Het vaststellen van de behoeften van de dienst v.w.b.
personeel, materieel en gebouwen, zomede opleiding van perso-
neel.

4. Het adviseren van de Ohef Personeel t. a. v. aanneming
en plaatsing van inlichtingenpersoneel.

5- Het vaststellen van de aard en de prioriteit van de
ten behoeve van de ELu te verzamelen of in te winnen gegevens

^ 6. Het verzamelen c.q.. (doen) inwinnen en verwerken van
gegevens, het ter kennis brengen van de verkregen inlich-
tingen aan de daarvoor in aanmerking komende nationale en
geallieerde staven, de commando's en de onderdelen, en het
op basis van de verkregen inlichtingen opstellen van advie-
zen nodig voor:

a* een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de
Luchtmacht ;

b. de bevordering van de veiligheid in de KLu.

7. Het namens de Minister van Oorlog uitoefenen van
controle op de naleving van de voorschriften voor de Nato-
registraties en de behandeling van Nato stukken in de KLu.

8. Het namens de Minister van Oorlog uitoefenen van
controle op de luchtfotografie door luchtfotovergunning-
houders in overeenstemming met de daartoe door de Minister
van Oorlog gegeven richtlijnen.

9. Het uitoefenen van controle bij de industrieën op de
naleving van de veiligheidsbepalingen bij de uitvoering van
opdrachten ten behoeve van DMLu, materieelsdiensten en Nato-
instanties.

10. Het onderhouden van het nodige interservice en inter-
geallieerd contact zomede contact met de betreffende civiele
diensten t.a„v. aangelegenheden op inlichtingen- en veilig-
heidsgebied.
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11 o Het coördineren van de met de in liet "buitenland
geaccrediteerde Nederlandse Luchtmachtattaché''s te. voeren
correspondentie, zomede het behartigen van de belangen van
deze attaché 's.

12. Het namens de Chef Luchtmachtstaf onderhouden van
een regelmatig contact met de in Nederland geaccrediteerde
buitenlandse Luchtmachtattaché ' s c.q.. luchtvaartvertegen-
woordigérs van vreemde mogendheden. Hieruit voortvloeiend:
het verlenen van intermediair bi-j het tot stand brengen van
contacten, het voeren van correspondentie, het verstrekken
van inlichtingen en het regelen van bezoeken.

13- Het behandelen van verzoeken van buitenlanders tot
het brengen van een bezoek aan de Luchtmachtstaf, Commando's
en onderdelen van de KLu, voor zover deze bezoeken niet
voortvloeien uit operationele gezagsverhoudingen; het ter-
zake voeren van de vereiste correspondentie en het eventueel
regelen en coördineren van deze bezoeken»



Bijlage be

ONF1DENT1EEL
VSEDESINSTRUGTIE VOOR HET HOOFD VAN DE SECTIE

INLICHTINGEN VAN BE LÜGHTMACHTSTAF (Hoofd Sectie L 2).

r rL' fi,

' Artikel l

1. Het Hoofd van de Sectie Inlichtingen van de
Luchtmachtstaf - hierna genoemd Hoofd Sectie L 2 -
ressorteert onder de Sóus-Chef van de Luchtmachtstaf aan
wie hij - behoudens het gestelde onder lid 3 en lid 4 -
voor zijn werkzaamheden en bemoeiingen verantwoordelijk is.

2. Hij is ambtshalve Hoofd Luchtmacht Inlichtingen
Dienst als omschreven in het BB van 25 Aug. 1951 Nr. 2.

3. Als Hoofd Luchtmacht Inlichtingen Dienst is hij
verantwoordelijk aan de Minister van Oorlog.

4. Hij is op grond van het gestelde in lid 3 gerechtigd
rechtstreeks overleg te plegen met de 33MLu t.a.v. de activi-
teiten van zijn dienst op de onder DMLu ressorterende staven
en onderdelen, zomede t*a.v. de controle op de naleving
van de veiligheidsbepalingen bij de uitvoering van opdrach-
ten t.b.v. de KLu door de industrie.

Artikel 2

1. Hij heeft onder zijn bevelen:
het personeel van de Sectie L 2.

Artikel 3

1. Hij is - onverminderd het bepaalde in Art. l lid 2 -
belast met;

a. het doen verzamelen c.q. inwinnen en verwerken van
gegevens, het verspreiden van de verkregen inlich-
tingen, en het op basis van deze inlichtingen opstellei
van adviezen nodig voor
(1) een juiste opbouw en doelmatig gebruik van de

Luchtmacht;
(2) de bevordering van de veiligheid in de KLu.

b. het vaststellen van de aard en de prioriteit der te
verzamelen of in te winnen gegevens.

Artikel 4

1. Hij maakt studie van de nationale en geallieerde
plannen op inlichtingen- en veiligheidsgebied en doet ter
zake mededelingen en voorstellen, welke nodig zijn m.h.o.
op aanpassing aan deze plannen.

- 2. Betreffen -



2. Betreffen deze voorstellen wijzigingen in de be-
staande organisatorische, operationele of logistieke toestanc
van de KLu dan pleegt hij van te voren overleg met de be-
treffende secties van de beleidsstaf.

Artikel 5

1. Hij geeft richtlijnen, voorschriften, instructies
etc. uit de Inlichtingendienst en de Veiligheidsdienst be-
treffende in het bijzonder t.a.v.:

a. de werkwijze op Staf-, Commando- en Onderdeelsniveau»
zowel voor vredes- als voor oorlogstijd, daarbij
rekening houdende met de eis van samenwerking met
overeenkomstige diensten in nationaal en in geallieerd
verband;

b. de beveiliging van personeel, materieel en gegevens
in de KIu;

c. de veiligheidsinstructie aan het KLu-personeel;
d. de instructie van het vliegend personeel in "Vliegtuig-

herkenning" en "Escape and Evasion"f,

2. Hij wijzigt waar nodig de in lid l genoemde voor-
schriften of vult deze aan.

Artikel 6

l» Hij oefent controle uit op de juiste toepassing der
voorschriften en instructies bij de Commando's en onderdelen.

2. Hij oefent controle uit op de uitvoering der voor-
schriften betrekking hebbende op de Nato-registraties en de
behandeling van Nato-stukken in de KLu.

3. Hij oefent controle uit op de luchtfotografie door
luchtfotovergunninghouders in overeenstemming met de daartoe
door de Minister van Oorlog gegeven richtlijnen.

4* Hij oefent controle uit bij de industrieën op de
naleving van de veiligheidsbepalingen bij de uitvoering van
opdrachten ten behoeve van de DMLu en Nato-organen.

Artikel 7

1. Hij onderhoudt het nodige interservice en intergeal-
lieerd contact, zomede contact met betreffende civiele
diensten t.a.v. aangelegenheden op inlichtingen- en veilig-
heidsgebied.

2. Hij onderhoudt het contact met en co8rdineert de
correspondentie gericht aan de Nederlandse Luchtmacht At-
taché 's in het buitenland en de in Nederland geaccrediteerde
buitenlandse Luchtmachtattaehé"' s. Hij verleent intermediair,
regelt bezoeken en geeft inlichtingen.

- .̂ Hi.1 behandelt -



-3-

3, Hij behandelt verzoeken van buitenlanders tot het
brengen van een bezoek aan de Luchtmachtstaf, Commando's en
onderdelen der KLu, voor zover niet voortvloeiend uit operati-
onele gezagsverhoudingen. Hij voert de vereiste correspondentie
en coördineert ceq.. regelt deze bezoeken.

Artikel 8

1. Hij formuleert de behoeften van de dienst v.w.b. per-
soneel, materieel en gebouwen zomede opleiding van personeel.

2. Hij geeft leiding aan en oefent controle uit op de
uitvoering van de aan de Sectie L 2 en de Inlichtingendienst
opgedragen taak.

3. Hij doet geëigende maatregelen treffen teneinde de
geheimhouding van de inlichtingen en de bronnen waaruit zij
afkomstig zijn, alsmede de veiligheid van de tot verkrijging
van die inlichtingen werkzame personen, naar behoren te waar-
borgen.

Artikel 9

1. Hij kan zich binnenlands naar een plaats begeven,
waar hij voor de uitoefening van zijn taak tijdelijk moet
vertoeven,

2. Hij geeft van zijn voornemen hiertoe tijdig kennis
aan de Sous-Chef van de Luchtmachtstaf.

Artikel 10

1. Hij is bevoegd briefwisseling te voeren betreffende
routine zaken met autoriteiten en commandanten van de KLu en
civiele instanties.

Artikel 11

1. Hij is uit hoofde van zijn functie lid van de volgende
commissiën:
. a. Comité II VCS
b. Commissie van Coördinatie van Inlichtingen- en Veilig-

heidsdiensten.

Artikel 12

1. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door het Plaats-
vervangend Hoofd Sectie L 2. (c-'^ct.,t ̂ «-*•-*̂ w y •

Artikel 13
- Deze instructie -
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Deze instructie kan aangehaald worden als de

"Vredesinstructie Hoofd Sectie L 2tt.

Scheveningen,
DE CHEF VAN DE LUCHTMACHTSTAF,
De Luitenant-Generaal,

A. BARETTA.

C
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CONFIDENTIEEL

Bijlage C
biz. l

DIHECTETJR KATERISEi L.M.

SOTS CHBP

3BCTIES v/d BELEIDSSTAP i L 1

BOHEAU

12. Hoofd
•13.
14.
15.
-16.
^7.
18.
19.
20.

OOST

Ka j oor
Adm.Antl). Al"
Kapitein
Kapitein 71
Luitenant*
Luitenant.
Luitenant
Adj.0.0.
Sergt.Maj.

T _L

L 2 - Luchtmacht Inl.Bienst

1. Hoofd Kolonel
2. Flv.Hoofd Lt.Kolonel

«3. Kapitein-
4. Luitenant
5. Secr. Adm.Ambt. C l

LL!

SECRETAHIE

6. Saor. Mm.Anib.C2
7. Typiste Adm.Amb.C3
'— a^_

AFDELIHG IBLICHTIHGEN

11. Hoofd Lt.Kol.

9. Tekenaar Adm.Amb.
10. Liohtdr. Adm.Amb,

'63

BOE. BUITESL. BE TREEK INOEJT

34. Hoofd
35.
36. Seor.

Majoor
Kapitein
Adm.Amb.C l

APDKLIHG

37. Hoofd
38. Toegev.

Lt. Kolonel
Adm.Hfd.Amb.

SBCKETAHIB

39. Seor. Adm.Amb.C2
40. Typiste Adm.AmlJ.C3

BOEEAD WEST

21.
22.
23.

«24.
»25.
26.

Hoofd Kapitein
Luitenant
Adj.0.0./
Adm.Amb. Cl
Sar gt. Ma j.
Sergeant '
Adm.Anb. C2

BOB

27.
28.
29.
30.
31.
»W.
nM.

.PLAHSISO & TBAmB

Hoofd Va joor
Kapitein '
Luitenant '
Kapitein
Luitenant •
Adj.O.O.t
Sèrgt/Adm.'
Arob. C 3

BÜR.DEFENSIEVE VEILIGHEID

41• Hoofd Majoor

BOH.OFFENSIEVE TEILIGHEH)

66. Hoofd Majoor

BEVEILIGING PERSONEEL

42. Hoofd Kapitein
43. Adm.Amb. A1

BBVEILIGMO HAT.& GEG.

63. Hoofd Kapitein

•64. Luitenant

65, Adm.Amb. C2

A

T&LH VEILIGHEIDSGHOSP

i
-

>7. Hoofd Luitenant
rS. • Luitenant »
<<), Adj.0.0.
'0. Sergt.Maj.
71. Sergt.Maj.
?2. Sergt.Kaj.

COHT8A IHLICHTHfOEHOB

-73.
74.
75.

Hoofd Kapitein •

Adm.Hfd.Amb

Adj.0.0.

*

•*

i/EILIOHEIDSOIJDSRSOEKEI

^4.
•45.
?48.
-47.
48.
49.

Hoofd Ad j. 0,0.
, Sergt.Maj.

Sergt.Maj.
„ Sergeant

Sergeant
Sergeant

SCHEEN IKG

50.

51.
52.
53.
54.
55.

Hoofd Luitenant/
Adm.Amb. A2
Adm.Amb. C1
Adm.Amb. C2
Adm.Amb. 02
Schrijver
Schrijver

i KAETOOBBBK

$6, Hoofd Adm.Amb. C1
|7. Adm.Amb. C2
58. Adm.Amb. C3
$9.
$0.

i

-i

Schrijver
Schrijver

TOEGAIIGSBEWIJZSN

61, Hoofd

62.

Adm.Amb. K

Schrijver-
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Sectie L 2 - Luid.
1. Hoofd - Kolonel

a. Het "bestuderen van de nationale en geallieerde plannen,
rapporten, estimates enz. op inlichtingen- en veilig-
heidsgebied.

b. Het ontwikkelen van plannen, het geven van richtlij-
nen en het uitgeven van voorschriften en instructies
m."b.t.:
1. de werkwijze van de inlichtingen- en veiligheids-

dienst op Staf-, Commando- en onderdeelsniveau,
zowel voor vredes- als voor oorlogstijd, daarbij
rekening houdend met de eis van samenwerking met
overeenkomstige diensten in nationaal en geallieerd
verband;

2. de beveiliging van personeel, materieel en gegevens
in de ZLu;

3. de veiligheidsinstructie aan KLu-personeel;
4. de instructie in "Vliegtuigherkenning" en "Escape

and Evasion" aan vliegend personeel.
e. Het namens CLS controleren van de juiste toepassing

van de gegeven voorschriften en instructies op in-
lichtingen- en veiligheidsgebied op de commando's en
onderdelen.

d. Het ter kennis brengen van CLS van de behoeften van
de dienst v.w.b. personeel, materieel en gebouwen,
zomede opleiding van personeel.

e. Het adviseren van de Chef Personeel t.a.v. aanneming
en plaatsing van inlichtingenpersoneel.

f. Het vaststellen van de aard en de prioriteit van de
ten behoeve van de ELu te verzamelen of in te winnen
gegevens.

g. Het geven van aanwijzingen voor het verzamelen c«q.o
inwinnen, verwerken en verspreiden van gegevens, en
het op basis van de verkregen inlichtingen opstellen
van adviezen nodig voor:
1. een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van

de Luchtmacht;
2. de bevordering van de veiligheid in de KLu.

h. Het doen treffen van geëigende maatregelen teneinde
de geheimhouding van de inlichtingen en de bronnen
waaruit zij afkomstig zijn, alsmede de tot verkrijging
van die inlichtingen werkzame personen naar behoren
te waarborgen.

i. Het onderhouden van contact met de Binnenlandse en
Buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

j. Het onderhouden van contact met de in Nederland geac-
crediteerde buitenlandse Luchtmachtattaché'' s en lucht-
vaartvertegenwoordigers.

k. Het nemen van zitting in en medewerken aan de uit-
voering van gegeven opdrachten aan:
1. Comité II V.C.S.
2. Commissie van Coördinatie van Inlichtingen- en

Veiligheidsdiensten.
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2. Plv.Hoofd - Luitenant-Kolonel

a. Het assisteren van het Hoofd Sectie L 2 bij de uit-
voering van diens taak.

b. Is in het bijzonder belast, met het geven van leiding by
en het uitoefenen van controle op de uitvoering van de
werkzaamheden in de Sfe'iie.

c. Is belast met de administratieve afdoening van alle
routinezaken.

d. Is belast met he-t selecteren van nieuw aan te nemen
inli chtingenp̂ er'sone el.

e. Vervangt hex Hoofd van de Sectie bij diens afwezigheid.

Het assisteren van het Hoofd Sectie L 2 bij diens
werkzaamheden.

b. Het voorbereiden van de opleiding van inlichtingen-
en veiligheidspersoneel.

c. Het geven van instructie en het houden van voordrachten
op inlichtingen- en veiligheidsgebied op de daarvoor

• in aanmerking komende Luchtmachtonderwijsinstellingen
(LIS* KMA - Luchtmacht s taf school).

d. Het treffen van maatregelen teneinde te voorzien in de
behoeften van de inlichtingendienst v.w.b. materieel,
uitrusting en g-eb ouwen.

e. Medewerken aan de selectie van nieuw aan te nemen in-
liehtingenpersoneel.

Luitenant
a. Het bijhouden van de gegevens betreffende inlichtingen-

personeel, hun plaatsingen en eventuele mobilisatie-
bestemmingen.

b. Het voorbereiden van de adviezen t.aiv. de plaatsing
van inlichtingenpersoneel.

c. Het geven van leiding bij en het uitoefenen van toe-
zicht op de werkzaamheden in de Secretarie, het Archief
en de Tekenkamer van de Inlichtingendienst.

d. Het regelen van de circulatie van documenten over de
onderafdelingen en het uitoefenen van controle op de
tijdige afdoening van ter behandeling ontvangen stukken.

Adm.Ambt. C l
a. Het registreren van de Zeer Geheim-Persoonlijk, G-eheim-

Persoonlijk en Oonfidentieel-Persoonlijke post.
b. Het corrigeren van ontwerp-minuten.
c. Het ontwerpen, eventueel op aanwijzingen, van de meer

eenvoudige correspondentie.
d. Het verzorgen van het voorkomend typewerk.
e. Het stenografisch opnemen en uitwerken van brieven en

rapporten.
f. Het stenografisch verslaan van besprekingen en verga-

deringen (ook van Zeer Geheime aard) en het uitwerken
van deze verslagen.

g. Het collationneren van de correspondentie.



2 - Secretarie.
Adm.Ambt.

a. Het
Het
Het
Het

b,
c.
d,
e,
f.

6. Adm.Ambt. C 2
beheren van het archief van de Sectie L 2.
coderen en registreren van in- en uitgaande post.
verzenden van post.
doen circuleren van stukken.

Het bijhouden van het fiches-systeem.
Het verzorgen van voorkomend typewerk, in het bijzonder
van geclassificeerde stukken,

g. Het stenografisch opnemen en uitwerken van brieven,
het stenografisch verslaan van besprekingen en vergade-
ringen en het uitwerken van deze verslagen.

Adm.Ambt. C 3
a. Het beheren van het archief van de Sectie L 2.
b. Het coderen van in- en uitgaande post.
c. Het registreren en verzenden van post.
d. Het doen circuleren van stukken.
e. Het bijhouden van het fiches-systeem.
f. Het verzorgen van voorkomend typewerk, in het bijzonder

van geclassificeerde stukken.

&/

Dpi. Sold.
Het verrichten van ordonnans-werkzaamheden t.b.v.
Sectie L 2.

de

I» 2 - tekenkamer.
9. Adm.Ambt. (Tekenaar)

Het verrichten van tekenwerkzaamheden t.b.v. de Sectie L 2,
in het bijzonder het op schaal eopiëren van kaarten, het
maken van situatie-schetsen, schema's, grafieken, enz.

10.Adm.Ambt. C 3
Het verrichten van reproductie-werkzaamheden t.b.v. de
Sectie L 2 en in voorkomende gevallen eveneens t.b.v.
andere Secties en afdelingen van de Staf, voor zover het
hoog geclassificeerd materiaal betreft, (fotocopieën,
lichtdrukken, stencillen enz.)



CONRDENTIEEL
L 2 - Afdeling Inlichtingen.
11. Luitenant-Kolonel

a. Het samenstellen en zonodig herzien van voorschriften
en instructies t.a.v.
1. de werkwijze van de inlichtingendienst op Staf-,

Commando- en onderdeelsniveau, zowel voor vredes—
als voor oorlogstijd, daarbij rekening houdend met
de eis van aamenwerking met overeenkomstige diensten
in nationaal- en in geallieerd verband.

2. de opleiding van het vliegend personeel in Vlieg-
tuigherkënning en Escape and Evasion.

b. Het bestuderen van de nationale en geallieerde plannen
op inlichtiugengebied en het opstellen van adviezen
m.b.t. de noodzakelijke aanpassing aan deze plannen.

c. Het geven van leiding bij en het coördineren van de
werkzaamheden op het gebied van inlichtingen in de ELu.

d. Het vaststellen van de behoeften van de dienst (speci-
fiek inlichtingen) voor wat betreft personeel, materi-
eel en gebouwen, zomede van opleiding van inlichtingen-
personeel.

e. Het adviseren t.a.v. aanneming en plaatsing van perso-
neel (specifiek inlichtingenpersoneel).

f. Het controleren van de juiste uitvoering op de Comman-
do's en onderdelen van gegeven voorschriften voor de
inlichtingendienst.

g. Het doen verzamelen, c.qt. inwinnen, evalueren, verwer-
ken en in uitgewerkte vorm aan de betrokken instanties
doorgeven van gegevens, welke nodig zijn voor het bepa-
len van een juiste opbouw en doeltreffend gebruik van
de luchtmacht.

h. Het onderhouden van een regelmatig contact met alle
instanties, zowel nationaal als geallieerd, welke bij
het verstrekken van de onder g. genoemde inlichtingen
behulpzaam zijn of zouden kunnen zijn, in het bijzonder
met de Hoofden der nationale inlichtingendiensten.

i. Het treffen van geëigende maatregelen teneinde de ge-
heimhouding van de inlichtingen en de bronnen waaruit
zij afkomstig zijn naar behoren te waarborgen.

Afd.Inl. - Bureau Oost.
12. Majoor

a. Het analyseren van de behoefte aan inlichtingengegevens
betreffende de landen achter het ijzeren gordijn, en
het opstellen van een verzamelplan.

b. Het analyseren van de geproduceerde inlichtingen.
c. Het maken van overzichten, beoordelingen toestand en

studies voor CLS.
d. Het opstellen van Inlichtingenoverzichten voor de

onderdelen.
e. Het opstellen van rapporten, summaries en studies voor

SHAPE en AAFCE.
f. Het onderhouden van liaison met G 2, MARID, B.I.D. en

HWO.

13. Adm.Ambt. A l
Air Order of Battle - Algemeen
a. Het coördineren van de werkzaamheden van AOB Oost-

<r Duitsland,AOB Satellietstaten, Doelenanalyse.
b. Het selecteren, documenteren en distribueren van ont-
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vangen inlichtingengegevens zowel geclassificeerd als
ongeclassificeerd voor AOB Oost-Duitsland, AOB Satelliet^
staten, Doelenanalyse, Technische inlichtingen en Eco-
nomische inlichtingen.

c. Het adviseren van het Hoofd Bureau Oost omtrent te ver- l
zamelen gegevens en het verwerken van gegevens en in-
lichtingen (proceduren). i

d. Het behandelen van aanvragen van inlichtingengegevens j
van bovenstaande afdelingen en het bespreken ervan met i
het Hoofd Bureau Oost.

e. Het bijhouden van het referentie-archief van alle be-
richten.

f. Het verzamelen van gegevens, die voor de AOB in alge-
mene zin belangrijk kunnen zijn of worden, zowel geclas-j
sificeerd als ongeclassificeerd voor zover deze niet
door AOB Oost-Duitsland enz. worden bijgehouden.

g. Het beheer van de kaartenkamer van de inlichtingendienst.

14. Kapitein
Doelen Analyse
a. Het verwerken van geclassificeerde, eventueel open gege-

vens betreffende in aanmerking komende doelen.
b. Het analyseren van deze gegevens en het verwerken hiervan

tot "target-folders".
c. Het up-to-date houden van deze target folders en het

verspreiden van wijzigingen.
d. Het documenteren van bouwactiviteiten.
e. Het opmaken van "weapons recommendation-sheets".

j

15. Kapitein-Vlieger
Training, tactiek en graad van geoefendheid.
a. Het verzamelen en verwerken van gegevens inzake vlieg-

activiteit en weersgesteldheid.
b. Het documenteren van inlichtingen inzake training,

tactiek en graad van geoefendheid.
c. Het bijhouden van radar, GCI en GCA capabilitieso
d. Het opmaken van studies en rapporten hierover.

16. Luitenant
Technische Inlichtingen,
a. Het verzamelen en verwerken van gegevens op technisch

gebied, o.m. van vliegtuigen, vliegtuiguitrusting,
performance, electronics, bewapening, verbindingen,

. guided missiles, het visueel en het schriftelijk docu-
P monteren van de verkregen inlichtingen.

b. Het opmaken van rapporten en studies hierovero
c. Het verlenen van medewerking bij het onds-zoek van buit-

gemaakt vijandelijk materieel.
d. Het onderhouden van liaison met K.M. en K.L. inzake

technische inlichtingen en gegevens.

17. Luitenant
Economische en logistische inlichtingen.
a. Het verzamelen en verwerken van gegevens omtrent in-

' dustrie, voor zover deze in de tactische bevoorrading
v is ingeschakeld, zomede omtrent BOS, opslagplaatsen,

transportfaciliteiten en transportintensiviteit.
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"b. Het visueel en schriftelijk documenteren van de ver-

kregen inlichtingen.
c. Het opmaken van rapporten en studies hierover.
d. Het coördineren met AOB van de verwerking van gegevens

inzake - verplaatsingen en voorraadvorming.
e. Het onderhouden van liaison met G 2 t.a.v. aconomische

en logistische inlichtingen

18. Luitenant
Documentatie van inlichtingen
a. Het documenteren van de door eigen of geallieerde acti-

viteit verkregen inlichtingen.
Ta. Het analyseren van de "behoeften van de Luchtmacht s taf

aan inlichtingen, zomede van de behoeften van Bureau
Oost aan kaarten, afbeeldingen enz. en het voorstellen
van maatregelen teneinde hierin te voorzien.

c. Het up-to-date houden van de visuele documentatie in
de briefingroom t.a.v. eigen en vijandelijke AOB en
daarmede samenhangende onderwerpen.

19. Adjudant-Onderofficier; 20. Sergeant-Majoor
en
20. AOB in Oost-Duitsland en Satellietstaten, zowel van Soviet

als Satelliet-luchtstrijdkrachten.
a. Het bijhouden van werkmappen v.w.b. vliegtuigaantallen,

vliegactiviteiten, vliegtuigongevallen, vliegtuig-
nummers, bezetting, Flakgegevens en veldpostnummers
en het interpreteren van deze gegevens.

b. Het visueel documenteren van personeelssterkte, vlieg-
tuigverplaatsingen, vlieg—faciliteiten, startbaan
lengten, hangars, flak, radar, munitie- en brandstof-
depots en bouwactiviteiten Oost-Duitsland en Satelliet-
staten.

c. Eventueel tevens belast met:
1. verzorging van de alarminstallatie;
2. vernietiging van geclassificeerde documenten;
3. het verrichten van koeriersdiensten (speciale stuk-

ken)
4. reproductie van speciale documenten.

Afd.Inl. - Bureau West.
21. Kapitein

a. Het uitoefenen van supervisie over de verwerking van
inlichtingen en gegevens betreffende de luchtmachten
van de Natolanden en de neutrale landen in Europa.

b. Het opstellen van overzichten en studies t.b.v. de
staven en de onderdelen.

c. Het onderhouden van liaison met G 2 en Marid.

22. Luitenant
Organisatie en Air Order of Battle:
Het documenteren en verwerken van gegevens betreffende
organisatie van de luchtmachten, dislocatie en sterkte
staven en eenheden, vliegvelden, vliegveld-faciliteiten,
personalia.

23. Adjudant-Ondërofficier/Adm.Ambt. O l
Geclassificeerde documentatie.
a. Het documenteren van alle attaché-rapporten en andere

geclassificeerde inlichtingen en gegevens.
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b. Het verzorgen van de circulatie onder belanghebbenden.
c. Het beheren van het geclassificeerd archief.

24. Sergeant-Majoor
Open documentatie.
a. Het documenteren van alle open lectuur, de tijdschrif-

.ƒ ten uitgezonderd; het hieruit putten van de gegevens,
V benodigd voor het door het bureau aan te houden perso—
.f nalia-documentatiesysteem.

f, b. Het documenteren van voor de KLu van belang zijnde
0 gegevens van nieuwe strijdmiddelen, tactiek enz.

c. Het verzamelen van gegevens betreffende subversieve ac-
tiviteiten van de S.U. en Satellietstaten in de gealli-
eerde en neutrale landen.

25» Sergeant I
Luchtvaartinformati es.

,f a. Het documenteren uit open bronnen van belangrijke arti-
/' kelen op luchtvaartgebied t.b.v. de samenstelling van

(" ^ de maandelijks uit te geven Luchtvaartinformaties.
• „4>; b. Het verzamelen van gegevens betreffende subversieve

P" activiteiten van de S.U. en Satellietstaten in de geal-
lieerde en neutrale landen.

26. Adm.Ambt. G 2
a. Het verrichten van voorkomend typewerk.
b. Het assisteren bij de documentatie.

Is in het bijzonder belast met het documenteren van
personalia en de Inter-Avia Airletters.
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Afd.Inl. - Bureau Planning en Training
27. Majoor

a. Het uitwerken van plannen en het opstellen van voor-
schriften en instructies m."b.t. de werkwijze van
inlichtingen-organen op Staf-, Commando- en onderdeels-
niveau zowel voor vredes- als voor oorlogstijd, in
het bijzonder m.b.t. het Int/Ops reporting systeem.

b. Het ontwerpen van opleidingsgrondslagen en directieven
voor de opleiding van inlichtingen-personeel, zomede
voor de practische inlichtingentraining.

c. Het coördineren van de werkzaamheden m.b.t. het ont-
werpen, van voorschriften, instructies, opleidings-
grondslagen enz. op inlichtingengebied.

d. Het formuleren van de behoeften van de dienst v.w.b.
personeel, materieel en gebouwen.

e. Het onderhouden van contact met de militaire-en de
marine-inlichtingendienst.

28. Kapitein - Technische Inlichtingen- en Herkenning.
a. Het uitwerken van plannen en het opstellen van voor-

schriften en instructies m.b.t. de werkwijze van
de technische inlichtingen-organen voor vredes- en
voor oorlogstijd.

b. Het opstellen van voorschriften en instructies m.b.t.
de behandeling van buitgemaakt vijandelijk materiaal.

c. Het opstellen van een technisch-inlichtingen-verzamel-
plan.

d. Het uitwerken van plannen m,b.t. personeelsvoorziening
en uitrusting van de techn.inl.organen.

e. Het plegen van overleg met Hoofd Wetenschappelijk
Onderzoek en het onderhouden van contact met G 2 en
Marid op het gebied van techn. inlichtingen.

f. Het uitwerken van voorschriften, opleidingsgrondslagen
en directieven voor de opleiding in Herkenning van
KLu-personeel.

g. Het adviseren t.a.v. de toewijzing van herkenningsma-
teriaal.

h. Het onderhouden van contact met het HOC.

29. Luitenant
Ondervraging krijgsgevangenen, behandeling buitgemaakte
vijandelijke documenten, escape en evasion.
a. Het uitwerken van plannen en het opstellen van voor-

schriften en instructies m.b.t. de ondervraging van
krijgsgevangenen, de behandeling van buitgemaakte
vijandelijke documenten.

b. Het uitwerken van plannen m.b.t. personeelsvoorziening,
personeelsopleidi^g en uitrusting van de KLu-onder-
vragingsploegen.

c. Het uitwerken van voorschriften, opleidingsgrondslagen
en directieven voor de Escape and Evasiontraining van
ZLu-personeel.

d. Het adviseren t.a.v. Escape and Evasion materiaal.

30. Kapitein
Photo-interpretatie.
a. Het uitwerken van plannen en het opstellen van voor-

schriften en instructies m.b.t. werkzaamheden opphoto-
interpretatie-gebied op Staf-, Commando- en onderdeels-
niveau.
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Het uitwerken van opleidingsgrondslagen en directieven
ook voor de practisehe training in photo-interpretatie.
Het opstellen van de behoeften van de dienst v.w.b.
personeel, opleiding van personeel, materieel en ge-
bouwen i.v.m. de te verrichten photo-interpretatie-
werkzaamheden op de verschillende niveau's.
Het geven van instructie in photo-interpretatie en
photolezen op Luchtmachtonderwi3sinstellingen.

e. Het optreden als staf-photo-interpreteur en als zodanig
o.m. opstellen van adviezen m,b.t. de doelmatigheid
van camouflage.

f. Het onderhouden van het nodige interservice en inter-
geallieerd contact m.b.t. P.I.-aangelegenheden.

31. Luitenant
a. Het assisteren van het Hoofd Bureau Photo-Inlichtingen

big. diens taak.
b. Het interpreteren, verslaan en - eventueel annoteren

van luchtphoto's. e^lvA>»^~iXrtfc~'
c. Het controleren/van de aanvragen van luchtphoto1 s;

het classificeren van luchtphoto1s, zo nodig in overleg
met bureau G2C-HKGS; het behandelen van aanvragen van
luchtphoto1s c.q. mozaïeken.

d. Het zorgdragen voor de periodieke uitgifte van over-
' zichten van het aanwezige photomateriaal.

e. Het aanvragen, beheren en controleren van photo-inter-
pretatiemateriaal, ze^^^^^G^^o^sy^^^è^SJ^^., on-»»

' v^

32. Adjudant
Het verrichten van administratieve werkzaamheden t.b.v.
het Bureau Photo-Inlichtingen en de Phototheek.
Het verzorgen van het inlichtingen-referentiemateriaal.
Het verzorgen van het aanwezige kaartenmateriaal en
het zorgen voor voldoende voorraad daarvan.

. -<ar. Het verrichten van werkzaamheden t.b.v. de phototheek,
o.a. het plotten van luchtphoto's, leggen van mozaieken
en het in tekening brengen van luchtphoto's.

l ̂. Het opleiden en trainen van tracers.

33. Sergeant/Adm.Amb. C 3
a* Het verrichten van administratieve werkzaamheden t.b.v.

het Hoofd Bureau Planning en Training, t.w. het uit-
?f werken van schema's, het verrichten van voorbereidend

v werk voor studies (verslag) het documenteren, het bij-
,, houden van statistieken, planborden, enz.
1 b. Het administreren en beheren van inlichtingenmateriaal,

zoals kaartenmateriaal, inlichtingen-boekwerken, na-
slagmateriaal, escape and evasion materiaal, enz.

c. Het verlenen van assistentie bij de werkzaamheden op
photo-interpretatie-gebied.
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L2 - Bureau Buitenlandse Betrekkingen (Foreign Liaison). :
34. Majoor j

a. Het coördineren van verzoeken om inlichtingen aan
Ned.Luehtmachtattaché's in het buitenland.
Het coördineren van alle correspondentie met deze
attaché's (L.O. Ho. 216 L-I»u para 2); •
Het "behartigen van de dienstbelangen van deze j
attaché's zowel "bij het Ministerie van Buitenlands^
Zaken als bij andere instanties.

b. Het onderhouden van een regelmatig contact met de
in Nederland geaccrediteerde buitenlandse lucht-
machtattaché's c.q.. vertegenwoordigers van vreemde
mogendheden op luchtvaartgebied (L.O. 216 L-Lu
para l en 2).
Het tot stand brengen van alle noodzakelijke con-
tacten tussen deze attaché's en autoriteiten,
staven, rijks- en gemeente-instellingen, fabrieken,
instituten enz.
Het verlenen van intermediair bij de corresponden-
tie tussen deze attaché's en de betrokken instel-
lingen.
Het verlenen van toestemming aan deze attaché's
voor verder rechtstreeks contact, c.q.. rechtstreeks
correspondentie als bovengenoemd.
Het verstrekken van inlichtingen aan deze attaché's
betreffende de KLu, Eijks- en gemeente-instellingen
fabrieken, instituten enz.
Het op verzeek van deze attaché's regelen van be-
zoeken aan de Staf en de onderdelen der KLu (L.Oi
No.216 L-Lu para 3).
Het eigener beweging regelen van bezoeken van deze
attaché*s aan KLu onderdelen, manoeuvres, fabrie-
ken, enz.
Het adviseren van deze attaché's met betrekking
tot het protocol. i

c. Het behandelen van verzoeken van buitenlandse be-
zoekers, tot het brengen van een bezoek aan KLu-
onderdelen, voor zover deze bezoeken niet voortr-
vloeien uit operationele gezagsverhoudingen. !
Het in verband hiermede zo nodig verzorgen van j
huisvesting, voeding en transport. !
Het regelen van bezoeken en zo nodig het begeleiden!
bij "tours" langs KLu-onderdelen. ' ' . j
Het inlichten van de Luchtmachtstaf en Commandanten
van Commando's en onderdelen omtrent buitenlands
protocol.
Het ontwerpen van correspondentie met buitenlan- j
ders, zoals het schrijven van bedankbrieven voor !
bezoek en/of bewezen diensten. |
Het coördineren van de bezoeken met andere moge-
lijk geïnteresseerde Secties of Staven.
Het uitoefenen van toezicht op het veiligheids-
aspect van deze bezoeken.
Het in verband hiermede zo nodig inschakelen van
de veiligheidsdienst.
Het verlenen van medewerking bij het verkrijgen
van voor de Luchtmacht I.D. mogelijk van belang
zijnde inlichtingen van de bezoekers.
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Het eigener beweging tot stand brengen van contacten
tussen luchtmachtfunetionarissen en buitenlandse
bezoekers aan vliegtuigfabrieken enz. voor zover }
deze contacten voor genoemde functionarissen van
belang kunnen zijn voor de KLu.

d. Het volgens richtlijnen van CLS aanvragen van gelden
voor representatie voor incidentele gevallen.

35. Kapitein
a. Het assisteren van het Hoofd Buitenlandse Betrek-

kingen bij diens werkzaamheden.
H b. Is in het bijzonder belast met het voeren van de

routine-correspondentie, zowel met Luchtmacht- als
met buitenlandse attaché's, het bijeenbrengen van
de vereiste gegevens ter verstrekking aan attaché's,
de administratieve regeling van bezoeken enz.

36. Adm.Ambt. Cl
a. Het verrichten van voorkomend typewerk.
b. Het ontwerpen van brieven, zo nodig op korte aan-

wijzingen.
c. Het stenografisch opnemen en uitwerken van brieven

en rapporten.
d. Het stenografisch opnemen van besprekingen en het

verslaan van vergaderingen en het uitwerken van
deze verslagen.

e. Het vertalen van Engelse en Franse brieven en docu-
menten in de Nederlandse taal of omgekeerd.

f. Het maken van hotelreserveringen en anderszins
regelen van de verzorging van buitenlandse bezoekers.
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L 2 - Afdeling Veiligheid.
37. Luitenant-Kolonel

a. Het coördineren van de plannen met betrekking tot de
werkwijze van de Veiligheidsdienst op Staf-, Commando-
en Onderdeelsniveau, zomede het ontwerpen van plannen
voor de opleiding van veiligheidspersoneel*

b. Het samenstellen en zo nodig herzien van voorschriften
en instructies m.b»t. de veiligheid in de KLu.

c. Het geven van leiding bij en het coördineren van de <
werkzaamheden op het terrein van de-offensieve en !
defensieve veiligheid in de KLu.

d. Het namens Hoofd Sectie L 2 controleren van de juiste
uitvoering op de commando's en onderdelen van gegeven
voorschriften voor de veiligheid.

e. Het adviseren t.a.v. de aanneming en plaatsing van
veiligheidspersoneel.

f. Het doen inwinnen, evalueren, verwerken en in uitge- \e vorm aan de betrokken instanties doorgeven j

van gegevens t.b.v. de bevordering van de veiligheid
in de KLu en de aan KLu-onderdelen grenzende omgeving,
zomede in de voor de KLu van. belang zijnde industrieën;
het op basis van de ingewonnen gegevens uitbrengen van
adviezen inzake de Aanneming, opleiding en plaatsing
van KLu-personeel, zomede inzake de wering, toelating
of verwijdering van burgers tot KLu onderdelen.

g. Het voorstellen van maatregelen teneinde de veilig-
heidstoestand bij de KLu en de voor de KLu van belang
zijnde industrieën zo hoog mogelijk op te voeren.

h. Het onderhouden van een regelmatig contact met alle
instanties welke bij het verstrekken van de onder f.
genoemde inlichtingen behulpzaam zijn of zouden kunnen
zijn, in het bijzonder met de Hoofden van Militaire en
Civiele Veiligheidsinstanties.

i. Het treffen van maatregelen teneinde de geheimhouding
van de inlichtingen en de bronnen waaruit zij afkomstig
zijn naar behoren te waarborgen.

j. Het nemen van zitting in de Commissie van Informeel
Overleg Veiligheidsdiensten en het medewerken aan de
uitvoering van de aan deze Commissie opgedragen taak.

38. Adm.Hoofdambtenaar
a. Het assisteren van het Hoofd van de afdeling Veilig-

heid bij diens bureauwerkzaamhedene
b. Is in het bijzonder belast met de administratieve

afdoening van zaken, de samenstelling van rapporten
en overzichten en de distributie daarvan over de com-
mando's en de onderdelen.

c. Het geven van leiding bij en het uitoefenen van con-
trole op de werkzaamheden van de secretarie.

d. Het regelen van de circulatie van documenten over de
bureaux en het uitoefenen van controle op de tijdige
afdoening van de ter behandeling ontvangen stukken.

Afdeling Veiligheid - Secretarie.
39. Adm.Ambto C 2

a. Het beteren van het correspondentie-archief van de
afd. Veiligheid.

b. Het coderen en registreren van in- en uitgaande post.
c. Het doen circuleren van stukken.
d. Het verzorgen van voorkomend typewerk.
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e. Het stenografisch opnemen van brieven, het stenogra-
fisch verslaan van "besprekingen en vergaderingen en
het uitwerken van deze verslagen.

40. Adra.Ambt. C 3
a. Het beheren van het correspondentie-archief van de

afd. Veiligheid.
t>. Het coderen en registreren van in- en uitgaande post.
c. Het doen circuleren van stukken.
d. Het verzorgen van voorkomend typewerk.

Afd.Veiligheid - Bureau Defensieve Veiligheid»
41. Majoor

a. Het opstellen van plannen m.b.t. de werkwijze van de
defensieve veiligheidsorganen.

b. Het ontwerpen van voorschriften en instructies m.b.t.
de beveiliging van personeel, materieel en gegevens
in de KLu en m.b.t. de veiligheidsinstructie van KLu-
personeel.

c. Het coördineren en controleren van de werkzaamheden
op hèt-terrein van de Defensieve Veiligheid in de KLu.

d. Het controleren bij de industrie van de naleving van
de veiligheidsbepalingen bij de uitvoering van opdrach-
ten t.b.v. DMDu, materieelsdiensten en NATO-instanties.

e. Het samenstellen van rapportenden statistieken omtrent
de defensieve veiligheidstoestand in de KLu.

f. Het nemen van zitting in de Rijkscommissie Luchtfoto-
grafie en het medewerken aan de verrichting van de
aan deze Commissie opgedragen taak.

g. Het nemen van zitting in de NATO-werkgroep voor bevei-
ligingsmaatregelen in NATO-verband en het medewerken
aan de uitvoering van de aan deze werkgroep gegeven
opdrachten.

Bef.Veiligh. - Beveiliging Personeel.
42. Kapitein

a. Het geven van leiding bij en het coördineren van de
werkzaamheden op het gebied van beveiliging personeel
in de KLu.

b. Het uitwerken van voorschriften en instructies m.b.t.
de beveiliging van personeel en de veiligheidsinstruc-
tie aan KLu-personeel.

c. Hét onderhouden van een geregeld persoonlijk contact
met de commando's en onderdelen van de KLu i.v.m. a.

d. Het geven van leiding bij de antecedenten-onderzoeken
en het uitoefenen van controle op de werkzaamheden van
de kantoren Veiligheidsonderzoeken, Screening, Karto-
theek en Toegangsbewijzen,

e. Het op grond van de resultaten van deze onderzoeken
opstellen van adviezen inzake de aanneming, opleiding
en plaatsing van personeel (militair zowel als burger),
zomede inzake de wering, toelating of verwijdering van
burgers tot KLu-onderdelen.

f. Het samenstellen op grond van bekomen inlichtingen van
rapporten omtrent moreel, stemming en gevechtsbereidheii
van het luchtmachtpersoneel.

g. Het onderhouden van geregeld contact met nevenorganen
buiten de KLu, zoals B.V.D., E.I.D., Justitie, G 2/S 2,
Kon.Marech., Marid.
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43. Adm.Ambt. A l

a. Het assisteren van het Hoofd Beveiliging Personeel
tij diens werkzaamheden.

"b. Is in het bijzonder belast met de afdoening van'routine
aaken, de samenstelling van routine-rapporten en over-
zichten.

c. Het uitoefenen van oontrOle over de werkzaamheden van
de kantoren Screening, Kartotheek en Toegangsbewijzen.

d. Het voorbereiden van adviezen t.a.v. de aanneming,
opleiding en plaatsing van personeel (militair zowel
als burger), zomede inzake de wering, toelating of
verwijdering van burgers tot KLu-onderdelen.

e. Het onderhouden van geregeld contact met Chef Personeel
en Veiligheidsoffieieren van de KLu en met nevenorga-
nen buiten de KLu.

Noot:
Zal als ambtenaar toegevoegd, het Hoofd in alle opzichten moeten
kunnen vervangen bij diens veelvuldige afwezigheid en zelfstan-
dig kunnen optreden en beslissingen kunnen nemen.

(Veiligheidsonderzoeken).
44. Adjudant-Onderofficier

a. Het geven van leiding aan en het indelen van de werk-
zaamheden i.v.m. betrouwbaarheidsonderzoeken van dpl.-
en beroepspersoneel van de KLu en burgersollicitanten.

b. Het afnemen van betrouwbaarheidstesten t.a.v. dienst-
plichtig- en beroepspersoneel"van de KLu en burger-
sollicitanten.

c. Het instellen van aanvullende betrouwbaarheidsonder-
zoeken t.a.v. het onder punt b. genoemd personeel.

d. Het zo nodig afnemen van een tweede verhoor aan het
onder punt b. genoemd personeel.

45. Sergeant-Majoor
46. Sergeant-Majoor
47. Sergeant
48. Sergeant
49» Sergeant

a* Het afnemen van betrouwbaarheidstesten t.a.v. dienst-
plichtig- en beroepspersoneel van de KLu»- en burgersol-
licitanten.

b. Het instellen van aanvullende betrouwbaarheidsonderzoe-
ken t.a.v. het onder punt a. genoemd personeel.

c. Het zo nodig afnemen van een tweede verhoor aan het
onder punt a. genoemd personeel.

(Screening).
50. Luitenant of Adm.Ambt. A 2

a. Het geven van leiding aan de werkzaamheden van het
kantoor Screening.

b. Het beoordelen van de binnengekomen testformulieren en
het voorleggen van de in aanmerking komende formulieren
aan Hoofd Bureau Personele Veiligheid; eveneens van
de binnengekomen rapporten van de B.V.D., R.I.D. en
Kon.Marechaussee.
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c. Het bepalen van de noodzaak om aanvullende gegevens
in te winnen.

d. Het adviseren inzake signalering van onbetrouwbaar
geacht personeel.

e. Hét verzorgen van de Cosmic screening van adspirant
chiffreer-officieren, zomede het verzorgen van de
screening en het opmaken van clearances voor het buiten-
land t.b.v. het daarvoor in aanmerking komend personeel
van de KLM.

f. Het onderhouden van contact met de B.V.D., R.I.D.,
MUOS, Politie, Justitie enz,

51. Adm.Ambt. C l
a. Het aanvragen van de voorgeschreven informaties ' :

(antecedentenonderzoeken) t.a.v. de wervings- en be-
roeps-sollicitanten (mannelijke- en vrouwelijke officie-
ren, onderofficieren en minderen) en m.b.t. militairen
die voor het sluiten van een verbintenis voor onbepaal-
de tijd in aanmerking komen bij de B.V.3)., E.I.D.,
plaatselijke politie-instanties, Kon.Marechaussee, Be-
volkingsbureaux, Bureau Bijzondere Rechtspleging,
Antecedentenbureau van het Minvor, C.P.D., G 2 B en
Marid, alsmede het aanvragen van vonnissen en stra.f-
lijsten bij resp. de betreffende Arrondissements-
rechtbanken en de Mobilisatiecentra.

b. Het registreren en verwerken van deze gegevens c.q..
rapporten en het doen aanleggen van dossiers.,

c. Het opmaken van security-clearances t.a.v. het onder a.
genoemd personeel aan de hand van de screeningsresul—
taten t.b.v. de Chef Personeel van de Luchtmachtstaf.

d. Het afhandelen van de in verband met genoemde werkzaam-
heden staande routine-correspondentie.

e. Het onderhouden van persoonlijk contact met het Bureau
Werving, de sectie P 1-2 en het Wervingsbureau van de
Milva, de Commando- en Onderdeelsveiligheidsofficieren.

52. Adm.Ambt. C 2
a. Het aanvragen van de voorgeschreven informaties (ante-

cedentenonderzoeken) t.a.v.(adsp.)burgerpersoneel van
de KLu, personeel van geallieerde eenheden op KLu-
onderdelen, Bedrijven ingeschakeld bij de, oorlogsin-
dustrie t.b.v. de KLu, aannemers en arbeiders die onder
Directie van de Genie werken voor de KLu uitvoeren,
en artisten die optreden op de onderdelen van de KLu,
bij de B.V.D., R.I.D., Plaatselijke Politie-instanties,
Kon.Marechaussee, Minvor, Bureau Bijzondere Rechtsple-
ging, C.P.D., Bevolkingsbureaux, G2B en Marid.

b. Het registreren en verwerken van de binnengekomen rap-
porten van de hiervoor genoemde instanties; hét maken
van dossiers en trekkaarten van betreffende personen.

c. Het opmaken van clearances t.a.v. het (adsp.) burger-
personeel van de KLu en van geallieerde eenheden resp.
ten behoeve van Chef Personeel en de betreffende comman-
danten.

d. Het onderhouden, i.v.m. het bovenstaande, van contact
met de afdeling Burgerpersoneel van'de Luchtmachtstaf,
de Commando-veiligheidsofficieren en de Onderdeels-
veiligheidsofficieren, en het zelfstandig afhandelen
van routine-aangelegenheden met betrekking tot deze ma-
terie.
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53. Adm.Ambt. C 2
a. Het aanvragen van informaties t.a.v. dienstplichtige

militairen bij de KLu, bij de B.?.D., R.I.D., Plaatse-
lijke Politie-instanties, Kon.Marech., Minvor, het
Bureau voor Bijzondere Rechtspleging en G2B, Marid,
zomede het aanvragen van vonnissen en straflijsten "bij
de resp.Arrondissementsrechtbanken en mobilisatiecentra
in Nederland.

b. Het registreren en verwerken van de binnengekomen rap-
porten van de hiervoor genoemde instanties en het maken
van de dossiers en de trekkaarten van de dienstplich-
tigen.

c. Het maken van een kaartsysteem van de gesignaleerden,
gemeld op de lijsten afkomstig van G-2B.

54. Schrijver
a. Het assisteren bij de behandeling van de antecedenten-

aanvragen omtrent dienstplichtige militairen.
b. Het maken van dossiers en trekkaarten van zowel be-

roeps- als dienstplichtige militairen en wervingsgeval-
len.

c. Het inboeken in de dossierregisters.
d. Het aanvragen van vonnissen en straflijsten.

55. Schrijver
a. Het typen van de aanvragen m.b.t. de antecedentenonder-

zoeken t.a.v. het burgerpersoneel, dat in aanmerking
komt voor opname in vaste dienst van het Rijk.

b. Het typen van de betreffende clearances t.b.v. C.P.
van de KLu.

c. Het aanleggen van dossiers en trekkaarten t.b.v. deze
categorie van personen.

(Kartotheekl.
56. Adm.Ambt. C l

a. Het geven van leiding bij de werkzaamheden in het
kantoor Kartotheek.

b. De registratie en het beheer van alle gegevens en perso-
nalia van het beroeps-, dienstplichtig- en burgerperso-
neel van de Kon.Luchtmacht en personen buiten de Kon.
Luchtmacht, die geregistreerd staan bij de afdeling
Veiligheid.

c. Controle op de uitvoering van de werkzaamheden met be-
trekking tot de gesignaleerden (militairen en burgers).

d. Het nazien van de mutatielijsten van het militair perso-
neel der KLu t.a.v. de niet-gesignaleerden i.v.m. even-
tueel noodzakelijke uitgebreide screening*

e. Het maken van clearances t.b.v. militairen, die een
opleiding in het buitenland moeten volgen.

57. Adm.Ambt. C 2
a. Het bijhouden van het signaleringssysteem van het mili-

tair personeel der ELu.
b. Het verzorgen van de administratie aan dit systeem ver-

bonden.
c. Het nagaan van de personeels-mutatielijsten i.v.m. muta-

ties van het militair personeel en het bijwerken van de
kaarten aan de hand van deze gegevens.

d. Het doornemen van de maandrapporten en het bijwerken van
de kaarten van de gesignaleerden aan de hand van de daar-
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in t.a,v. hen vermelde politieke en criminele over-
tredingen.

e.Vervangt zo nodig het Hoofd van het,kantoor Karto-
theek.

58. Adm.Ambt. C 3
a. Het bijhouden van het signaleringssysteem van het

militair personeel JKLu.
b. Het verzorgen van de administratie aan dit systeem

verbonden.
c. Het nagaan van de personeels-mutatielijsten i.v.m.

mutaties onder het militair personeel en het bijwer-
ken van de kaarten aan de hand van deze gegevens.

59» Schrijver
a. Het registreren en beheren van de dossiers van het

beroeps-, dienstplichtig- en burgerpersoneel van de
KLu en personeel niet behorend tot de KDu, dat gere-

( gistreerd staat bij de afdeling Veiligheid.
b. Het bijwerken van de dossiers.
c. Het nagaan aan de hand van verdelings-, c.q. opkomst-

lijsten of betrokkenen gescreend zijn en zo ja, of
deze screening in overeenstemming is met de terzake
gegeven richtlijnen.

d. Het verrichten van voorkomend typewerk.
60. Schrijver

a. Het bijwerken van de dossiers.
b. Het lichten en opbergen van deze dossiers.
c. Het maken van trekkaarten.
d. Het verrichten van voorkomend typewerk.

(Toegangsbewi ;[zen)«
61. Adm.Ambt. C 2

a. Het uitschrijven en innemen van toegangsbewijzen voor
militairen en burgers t.b.v. de KLu en de t.b.v. de
KLu werkende bedrijven.

{. b. Het registreren van alle toegangsbewijzen (souches +
aanvraagformulieren).

c. Het voeren van de correspondentie m.b.t. toegangsbe-
wijzen met de commando's en de onderdelen van de KLu.

d. Het uitgeven en verantwoorden van vervoersbewijzen
voor trein en bus t.b.v, het personeel van de afdeling
Veiligheid.

e. Het aanvragen van kantoorbehoeften t.b.v. de Afdeling
Veiligheid en ha t, verzorgen van de verstrekking, van
blanco aanvraagformulieren en toegangsbewijzen aan de
onderdelen van de EXu.

62. Schrijver
a. Het assisteren bij het uitschrijven en intrekken van

toegangsbewijzen voor militairen en burgers.
b. Het registreren van alle toegangsbewijzen (souches +

aanvraagformulieren).
c. Het uitgeven van vervoersbewijzen voor trein en bus

t0b.v. het personeel van de Afdeling Veiligheid.
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Def.Veiligh. - Beveiliging Materieel en Gegevens.
63. Kapitein

a. Het geven van leiding bij en het coördineren van
d© werkzaamheden op het gebied van beveiliging van
materieel en gegevens bij de KLu. en de controle op
de luchtfotografie boven Nederland.

b. Het uitwerken van voorschriften en instructies m.b.t.
de beveiliging van het materieel, de gegevens en de
objecten van de KLu, zomede voor de censuur in oorlogs-
tijd.

c. Het controleren van de naleving van de veiligheidsbe—
palingen m.b.t. geclassificeerd materieel, geclassifi-
ceerde gegevens en objecten bij de KLu.

d. Het onderhouden van een geregeld contact met de Com-
mando's en onderdelen van de KLu en de Burgerlucht-
vaartinstanties.

e. Het opstellen van rapporten inzake de veiligheidstoe-
stand m.b.t. het materieel, de gegevens en de objecten
van de KLu.

f. Het verstrekken van clearanoes voor:
(1) militair en burgerpersoneel van de KLu, dat

wordt uitgezonden i.v.m. besprekingen t,b.v.
de KLu; *•

(2) personeel van de t,b.v. de KLu ingeschakelde
industrieën;
personeel.van Burgerluchtvaartorganen;
Kennisneming van Nato- en Cosmic documenten.il]

64. Luitenant.
a. Het assisteren van het Hoofd beveiliging materieel en

gegevens bij diens werkzaamheden.
b. Is speciaal belast met de buitendienst i.c» de routine-

controle op de beveiliging bij de Commando's en de On-
derdelen van de KDu, voor wat betreft het materieel, de
gegevens en de objecten. .

c. Het controleren van de naleving van de veiligheidsbepa-
lingen bij.de Nato-registratie bij de KLu.

/ d. Het administreren van en uitoefenen van controle op de
v.. Luchtfotografie, Luchtfoto vergunningen en vergunning-

houders.

65. Adm.Ambt. C 2
a. Het behandelen van aanvragen om inlichtingen betreffen-

de clearances, toegang tot geclassificeerde projecten,
personeel luchtfoto&edrijven, aanvragen fotovluchten,
doormelding sereening van in de industrie tewerkgesteld
personeel.

b. Het bijhouden van de documentatie inzake beveiliging
van materieel en gegevens,industrieën en luchtfotogra-
fie.

c. Het stenografisch opnemen van brieven, het stenografisch
verslaan van besprekingen en vergaderingen (o.m. van
de Rijkscommissie voor de Luchtfotografie) en het uit-
werken van deze verslagen.

d. Het verzorgen van clearances t.b.v. militair- en bur-
gerpersoneel van de KLu. en personeel van de bedrijven
ingeschakeld bij de oorlogsindustrie en de burgerlucht-
vaartmaatschappijen, dat besprekingen in het buitenland
voert.

e. Het verzorgen van clearances m.b.t. Nato en Cosmic aan-
gelegenheden.
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f. Het aanvragen en administreren van informaties m.b.t,
personen die moeten worden ingeschakeld in de Nato—
öosmie materie.

Afd*Veiligheid - Bureau Offensieve Veiligheid.
66. Majoor

a. Het opstellen van plannen m.b.t. de werkwijze van het
offensieve veiligheidsorgaan.

"b. Het ontwerpen van voorschriften en instructies m.b.t,
de offensieve veiligheidswerkzaamheden in de KLu.

c. Het geven van leiding bij en het coördineren van de
werkzaamheden op het terrein van de-offensieve veilig-
heid.

d. Het evalueren en interpreteren van verkregen inlieh-
tingengegevens betreffende subversieve activiteiten
en het verwerken van deze gegevens in rapporten en
overzichten hierover.

e. Het leggen.en onderhouden van de noodzakelijke contac-
C ten ten behoeve van de onder a. omschreven werkzaam-

heden, o.m. met militaire- en civiele inlichtingen-
instanties, diensthoofden en commandanten van comman-
do's en onderdelen van de KLu.

(Veldveiligheidsgro ep).

67. Luitenant.
a. Het geven van leiding bij de werkzaamheden van de

Veldveiligheidsgroep.
b. Het houden, na bekomen opdracht daartoe, van infiltra-

tie- en sabotage-oefeningen op de onderdelen van de
ELu en het ontwerpen hiervoor van de nodige richtlijnen
en aanwijzingen.

c. Het uitvoeren van speciale opdrachten ten behoeve van
Hoofd Offensieve Veiligheid, hetgeen o,m. inhoudt het
instellen van speciale onderzoeken t.a.v. bij de KLu
werkzaam personeel,

*••- 68. Luitenant
a. Het houden, na bekomen opdracht daartoe, van infiltra-

tie- en sabotage-oefeningen op de onderdelen van de
r\ KLu en het ontwerpen hiervoor van de nodige richtlijnen
Y en aanwijzingen*

b. Het uitvoeren van speciale opdrachten ten behoeve van
"v Hoofd Offensieve Veiligheid, hetgeen o.m. inhoudt het

instellen van speciale onderzoeken t.a,v. bij de KLu
werkzaam personeel.

69. Adjudant-Onderofficier
70. Sergeant^Majoor
71. Sergeant-Majoor
72. Sergeant-Majoor

a. Het instellen van nadere onderzoeken t.a.v. militairen
en burgers die met de ILu in relatie staan.

b. Het uitvoeren van speciale opdrachten ten behoeve van
het Hoofd Offensieve Veiligheid.

c. Het deelnemen aan infiltratie- en sabotage-oefeningen
op de onderdelen van de KLu.
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(Contra-Inlichtingengroep).
73. Kapitein

a. Het geven van leiding bij de werkzaamheden van de
Contra-Inlichtingengroep, waarbij hij zo nodig eveneens
beschikt over personeel van de V.V.G.

b. Het van advies dienen van het Hoofd Bureau Offensieve i
Veiligheid en het doen van voorstellen op het gebied
van C*I.-activiteit.

c. Het opsporen en onderzoeken van subversieve vijande-
lijke activiteiten gericht tegen het Luchtmachtperso-
neel, materieel en gegevens.

d. Het uitvoeren volgens door het Hoofd Offensieve Veilig-
heid gegeven richtlijnen van C.I.-opdrachten.

e. Het evalueren, interpreteren en verwerken van verkre-
gen inlichtingengegevens in rapporten.

f. Het leggen en onderhouden van de noodzakelijke contacten
ten behoeve van de onder c. en d. omschreven werkzaam-
heden, in het bijzonder het opbouwen van een C.I.-
informantennet voor het verzamelen van inlichtingen.

74. Adm.Hoofdambt.
a. Het assisteren van het Hoofd C.I.-groep bij diens taak.
b. Is in het bijzonder belast met de administratieve af-

doening van zaken en het verzorgen van de C.I.-documen-
tatie.

c. Het dienen van advies in inlichtingen-kwesties met een
juridisch aspect.

d. Het instellen van onderzoeken naar subversieve vijan-
delijke activiteiten gericht tegen het KDu-personeel,
materieel en gegevens en het uitvoeren van speciale
C.I.-opdrachten.

e. Het evalueren, interpreteren en verwerken van verkregen
inlichtingengegevens in rapporten.

f. Het verzorgen van de documentatie en analyseren van de
gegevens betreffende subversieve activiteiten (infil-
tratie, spionnage, sabotage, zomede ondermijnende pro-
paganda) van de S.U. en Satelietstaten en het op basis
van deze analyse opstellen van adviezen.

g. Het leggen en onderhouden van de noodzakelijke contac-
ten ten behoeve van de onder d. omschreven werkzaamheden
en ten behoeve van de opbouw van een C.I.-informanten-
ne t.

75. Adjudant-Onderofficier
a. Het onderzoeken van veiligheidsincidenten.
b. Het uitvoeren van door het Hoofd C.I.-Groep gegeven

opdrachten.
c. Het leggen en onderhouden van de noodzakelijke contacten.
d. Het verrichten van administratieve werkzaamheden t.b.v.

de C.I.-groep.



VSË& LUCHTMACHTSTAF
^Sectie -L 2
Ontwerp 29-4-1955

VBEDESINSTRÜCTIE VOOR HET HOOFD VAN DE SECTIE

VAN DE LOOHüaaCHISIAJ (Hoofd Sectie L2)

Artikel l

1. Het Hoofd van de Sectie Inlichtingen van de
Luchtmachtstaf - hierna genoemd Hoofd Sectie L 2 —
ressorteert onder de Sous-Chef van de Luchtmachtstaf
aan wie hij - "behoudens het gestelde onder lid 3 ©n
lid 4 - voor zijn werkzaamheden en bemoeiingen ver-
antwoordelijk is.

2. Hij is ambtshalve Hoofd Luchtmacht Inlich-
tingen Dienst als omschreven in het KB van 25 Aug.
1951 Nr. 2.

3. Als Hoofd Luchtmacht Inlichtingen Dienst is
hij verantwoordelijk aan de Minister van Oorlog.

4. Hij is op grond van het gestelde in lid 3
gerechtigd rechtstreeks overleg te plegen met de
DMLu t.a.v. de activiteiten van zijn dienst op de
onder DMLu ressorterende staven en onderdelen, zomede
t.a.v. de controle op de naleving van de veiligheids-
bepalingen "bij de uitvoering van opdrachten t.b.v.
de KLu door de industrie.

Artikel 2

1. Hij heeft onder zijn bevelen:
het personeel van de Sectie L 2.

Artikel 3

1. - Hij is - onverminderd het bepaalde in Art.
l lid 2 - belast met:

a. het doen verzamelen c.q,. inwinnen en verwerken
van gegevens, het verspreiden van de verkregen
inlichtingen, en het op basis van deze inlich-
tingen opstellen van adviezen nodig voor
(1) een juiste opbouw en doelmatig gebruik van

de Luchtmacht;
(2) de bevordering van de veiligheid in de KLue

b. het vaststellen van de aard en de prioriteit
der te verzamelen of in te winnen gegevens.

- Artikel 4-
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Artikel 4

1. Hij maakt studie van de nationale en gealli-
eerde plannen op inlichtingen- en veiligheidsgebied
en doet ter zake mededelingen en voorstellen, welke
nodig zijn m.h.o. op aanpassing aan deze plannen.

2. Betreffen deze voorstellen wijzigingen in
de bestaande organisatorische, operationele of lo-
gistieke toestand van de KLu dan pleegt hij van te
voren overleg met de betreffende secties van de .
beleidsstaf.

Artikel 5

1. Hij geeft richtlijnen, voorschriften, in-
structies etc. uit de Inlichtingendienst en de Vei-
ligheidsdienst betreffende in het bijzonder tca.v.j

a. de werkwijze op Staf-, Commando- en Onderdeels-
niveau, zowel voor vredes- als voor oorlogstijd,
daarbij rekening houdende met de eis van samen-
werking met overeenkomstige diensten in natio-
naal en in geallieerd verband;

b. de beveiliging van personeel, materieel en
gegevens in de KLu;

c. de veiligheidsinstructie aan het KLu-personeel;
d. de instructie van het vliegend personeel in

"Vliegtuigherkenning" en "Escape and Evasion11

2. Hij wijzigt waar nodig de in lid l genoemde
voorschriften of vult deze aan.

Artikel 6

1. Hij oefent controle uit op de juiste toepas-
sing der voorschriften en instructies bij de Comman-
do's en onderdelen,

2. Hij oefent controle uit op de uitvoering der
voorschriften betrekking hebbende op de Nato-registra-j
ties en de behandeling van Nato-stukken in de KLu.

3. Hij oefent controle uit op de luchtfotografie
door luchtfotovergunninghouders in overeenstemming
met de daartoe door de Minister van Oorlog gegeven
richtlijnen.

4. Hij oefent controle uit bij de industrieën
op de naleving van de veiligheidsbepalingen bij de
uitvoering van opdrachten ten behoeve van de DMLu en
Nato-organen.

- Artikel 7 -
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Artikel 7

1. Hij onderhoudt het nodige interservice en
intergeallieerd contact, zomede contact met "betref-
fende civiele diensten t.a.v. aangelegenheden op
inlichtingen- en veiligheidsgebied.

2. Hij onderhoudt het contact met en coördi-
neert de correspondentie gericht aan de Nederlandse
Luchtmacht Attaché's in het "buitenland en de in
Nederland geaccrediteerde "buitenlandse Luehtmacht-
attaché's. Hij verleent intermediair, regelt bezoeken
en geeft inlichtingen.

3. Hij behandelt verzoeken van buitenlanders
tot het brengen van een bezoek aan de Luchtmachtstaf,
Commando's en onderdelen der ILu, voor zover niet
voortvloeiend uit operationele gezagsverhoudingen.
Hij voert de vereiste correspondentie en coördineert
c.q. regelt deze bezoeken.

Artikel 8

1. Hij formuleert de behoeften van de dienst
v.w.b. personeel, materieel en gebouwen zomede van
opleiding van personeel.

2. Hij geeft leiding aan en oefent controle uit
op de uitvoering van de aan de Sectie L 2 en de
Inlichtingendienst opgedragen taak.

3. Hi'j doet geëigende maatregelen treffen
teneinde de geheimhouding van de inlichtingen en de
bronnen waaruit zij afkomstig zijn, alsmede de vei-
ligheid van de tot verkrijging van die inlichtingen
werkzame personen, naar behoren te waarborgen.

Artikel 9

1. Hij kan zich binnenlands naar een plaats
begeven, waar hij voor de uitoefening van zijn taak
tijdelijk moet vertoeven.

2. Hij geeft van zijn voornemen hiertoe tijdig
kennis aan de Sous-Chef van de Luchtmachtstaf.

Artikel 19

1. Hij is bevoegd briefwisseling te voeren
betreffende routine zaken met autoriteiten en comman-
danten van de KLu en civiele instanties.

- Artikel 11 -
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Artikel 11

1. Hij is uit hoofde van zijn functie lid van
de volgende eommissiSn:

a. Comité II VOS
b. Commissie van Coördinatie van Inlichtingen- en

Veiligheidsdiensten.

Artikel 12

1. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door
het Plaatsvervangend Hoofd Sectie L 2.

Artikel 13

Deze instrustie kan aangehaald worden als
de "Vredesinstructie Hoofd Sectie L 2".

Scheveningen,
DB CHEF VAN DE LUCHTMACHT S O? AF,
De Luitenant-Generaal,

A. BARETTA.



ONTWERP

MINISTERIE VAN OORLOG
<*' ~ LUCSSMACHTSTAF

Sectie L 1

Nr Org/398 Scheveningen, 9 Juni 1955»

.GEZAGSVERHOUDING EN TAAK SECTIE L 2

(TOELICHTING BIJ DE ORGANISATIE)

Ge zagsverhouding.

1. |,De Sectie L 2 maakt deel uit van de beleidsstaf
van de C%ef van de Luchtmacht staf. Het Hoofd Sectie L 2
staat - behoudens het gestelde in pt 2 - onder de "beve-
len van de Sous-Chef van de Luchtmachtstaf, aan wie hij
voor zijn werkzaamheden en "bemoeiingen verantwoordelijk
is.

2. De Sectie L 2 is tevens Luchtmachtinlichtingen-
dienst als nader omschreven in O 25 Augustus 1951 Nr 2.
Het Hoofd Sectie L 2 is voor werkzaamheden en bemoeiïn-
gen van deze dienst - voor zover vallend "buiten het res-
sort van de Chef van de Luchtmachtstaf - verantwoorde-
lijk aan de Minister van Oorlog.

Taak.

3. De taak van Sectie L 2 is - zoals nader omschre-
ven in de Vredes- en Oorlogsinstructie Hoofd Sectie L 2 -
als volgt:

a. het verzamelen c.q. inwinnen en verwerken van
gegevens, het verspreiden van de verkregen in-
lichtingen, en het op basis van deze inlichtin-
gen opstellen van adviezen nodig voor:

(1) een juiste opbouw en doelmatig gebruik van
de Luchtmacht;

(2) de bevordering van de veiligheid in de KLu;

b. het uitgeven van voorschriften en instructies
op inlichtingen- en veiligheidsgebied en het
uitoefenen van controle op de juiste toepassing
van deze voorschriften.

c. het onderhouden en het coördineren van het con-
tact met de Nederlandse Luchtmacht attaché*'s in
het buitenland en met de hier te lande geaccre-
diteerde buitenlandse luchtmachtattaché*'s en
luchtvaartvertegenwoordigers.

d. het coördineren
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d. het coördineren c.q_, regelen van bezoeken van
buitenlanders aan de KLu, voor zover deze be-
zoeken niet voortvloeien uit operationele ge-
zagsverhoudingen.

Noot: De taak van de Luchtmachtinlichtingendienst is
aangegeven in eerdergenoemd KB en verdere Ministe-
riële Beschikkingen.
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