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U overweegt of heeft inmiddels besloten tot de aanschaf van het tweede KLu
Ministerie van Defensie
LSK:KABINET C-LSK LSK:BUR PROT. VETER.& REL.BEH.
Veteranen Tenue (VT). Het eerste VT (blauwe blazer/grijze broek) blijft in tact, incl de
traditionele draagwijze. Deze toelichting richt zich alleen op het tweede VT.

Implementatie.
Middels 6 informatie- en aanmeetavonden is het VT geïntroduceerd binnen de KLu en hebben
belangstellenden informatie verkregen. Vanaf 22 maart 2019 is het VT alleen nog te bestellen
via https://www.veteranenshop.nl. Het VT bestaat uit een colbert en broek, voor de dames de
keuze een broek of rok. Indien een dame kiest voor zowel broek als rok dan bestaat die
mogelijkheid. In de kraag en binnenvoering van colbert kunnen persoonlijke wensen worden
aangebracht. Het VT wordt geleverd door de Fa Moorman uit Amsterdam en kost 395 euro.
Nadat u het VT heeft besteld bij de Veteranenshop, zal u op korte termijn (nadat de maten
zijn opgenomen bij u) een aanvullend KLu-pakket ontvangen, bestaande uit 2x overhemd,
stropdas, riem en cap. Als u niet geregistreerd staat als KLu-veteraan bij het
Veteraneninstituut, is bestellen niet mogelijk.
Kledingvoorschrift
Het is uw persoonlijk kostuum en is meer dan geschikt om bij diverse privegelegenheden te
dragen c.q. te combineren met andere kleding. Aanbevolen wordt om dan uw
veteraneninsigne, of FLO-speld aan te brengen. Indien u echter besluit tot het aanbrengen
van onderscheidingen (medailles), zowel groot model als battons dan wordt het voor de KLu
een militair (veteranen) tenue en zijn hieraan regels gesteld:

U draagt hierbij de cap van de luchtmacht
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Bij beantwoording,
datum, onze referentie
en onderwerp
vermelden.

Ministerie
Defensie
MLD-veteranen (aangesloten bij de MILu) mogen baret eigen krijgsmachtdeel dragen
(CZSK)
U draagt hierbij een donkere stropdas of stropdas van veteranenvereniging of –
reunieverband
U draagt hierbij de verstrekte riem van de KLu
U draagt hierbij het verstrekte overhemd van de KLu
U draagt zwarte sokken en zwarte schoenen
In voorkomend geval mag u het erekoord aanbrengen (borgpen hiervoor te koop bij
Veteranenshop)
Verder worden geen speldjes/tekens/emblemen aangebracht

Inverdienen
Zoals eerder vermeld kost het VT 395 euro. U kunt dit echter terugverdienen (met
terugwerkende kracht tot 1-1-2017, als u deel neemt of heeft deelgenomen aan :

•
•

Deel uitmaakt van het Dagelijks- of Algemeen Bestuur MILu;
Actief deel uitmaakt van onderstaande veteranenactiviteiten, waarbij VT is
voorgeschreven:
o 4 mei Erecouloir op De Dam Amsterdam o 4 mei herdenking Soesterberg
o
5 mei Wageningen (actief, defile of histiorisch viertuig, dus niet
op tribune)

o
o

Defile MILu, Binnenhof/Ridderzaal of tribune Nederlandse Veteranendag
Den Haag, opgave heeft geschiedt middels Veteraneninstituut
1 juli viering Soesterberg o
Erecouloir Prinsjesdag Den Haag o
Op verzoek cq in overleg met CLSK voor ceremonies, activiteiten
waarbij VT is voorgeschreven, zoals :

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Erewacht
Dodenwacht
Beëdiging leerlingen
Medalparade
Kranslegging
Ntb

Per optreden kan 75 euro achteraf worden gedeclareerd middels de vigerende huidige
procedure van declareren voor postactieven (niet werknemer), tot een maximum van 300
euro.
Indien u aanvullende vragen heeft op deze toelichting, dan kunt u die stellen op boven
gevoegd telefoonnummer of emailadres.
Ik wens u bij voorbaat veel plezier met uw (nieuwe) KLu veteranetenue.

Chef Kabinet CLSK
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