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Instructie Vakleiders
Art. 1

Ten behoeve van de luchtbescherming is de Gemeente
's-^Gravenhage In een aantal vakken verdeeld.
Aan het hoofd van een vak staat voor den LUCHTBESCHERMINGSDIENST een V a k h o o f d (politie-autoriteit), voor de

LUCHTBESCHERMÏNG

een V a k -

leider.
Art. 2

De Vakleider wordt benoemd en ontslagen door het Hoofd
van den luehtbesehermïngsdïensl (Hlbd.)
De voordracht tot benoeming wordt door het Afdeelingsbestuur van de Ned. Ver. voor Luchtbeseherming bij het Hlbd.
Ingediend.
Zijn diensten als vrijwilliger worden door den Burgemeester
gevorderd. (Zie art. 10).
Art. 3
De Vakleider vervult zijn taak zelfstandig. Hij houdt contact
met het Vakbestuur, welks vergaderingen hij desgewenscht
bijwoont.
Art. 4

De taak van den Vakleider is de organisatie van de Luchtbeschermïng (zelfbescherming) in zijn vak zoo goed mogelijk
te voltooien en te onderhouden naar de richtlijnen, die hij van
het Hlbd. ontvangt en waarvan niet mag worden afgeweken.
Art. 5

'

De Vakleider wordt in zijn taak bijgestaan door twee Plaatsvervangende Vakleiders.

De benoeming en hel ontslag der Plaatsvervangende Vakieiders geschiedt door het Hlbd.
De voordracht tot benoeming wordt door den Vakleider opgemaakt en via het Afdeelingsbestuur bij het Hlbd. ingediend.
Hunne diensten als vrijwilliger worden door den Burgemeester gevorderd. (Zie art. 10).
Art. 6
De Vakleider kan zijn Plaatsvervangende Vakleiders belasten
met de uitvoering van een omlijnde opdracht onder zijn verantwoording en stelt hen steeds op de hoogte van alles wat de
organisatie der Luchtbescherming (zelfbescherming) betreft. Hij
zorgt voor een zoodanige regeling, dat na bominslag in zijn
Vak onmiddellijk hijzelf en/of één der Plaatsvervangers in
functie treedt.
Bij een langdurige periode van hulpvedeening zorgt de Vakleider voor een billijke werkverdeeling.
Art. 7

De Vaklelder dient de voordrachten ter benoeming van
Wijkhoofden, Plaatsvervangende Wijkhoofden, Biokhoofden r
Plaatsvervangende Blokhoofden en het personeel van de
Blokploegen in bij het Afdeelingsbestuur.
De benoeming en het ontslag van deze functionarissen
geschiedt door het Hlbd.

Art. 8

Daadwerkelijk optreden van den Vakleider vangt aan op het
moment, dat bominslag in zijn vak heeft plaats gehad.
De Vakleider en/of zijn Plaatsvervangers begeven zich naar
het bureau van het Vakhoofd om deze van advies te dienen.
Indien het Vakhoofd niet aanwezig is, beslist de Vakleider
of er een beroep gedaan moet worden op den Luchtbeschermingsdienst. Hiertoe stelt hij zich telefonisch in verbinding met
den Commandant van den Commandopost van het Hlbd.

Art. 9
Indien de Vakleider bij een ongeval de leiding heeft overgedragen aan één zijner Plaatsvervangende Vakleiders, onthoudt hij zich van verdere inmenging, ook al is hij op de plaats
van het ongeval aanwezig.
Wanneer echter de Vakleider op het bureau van het Vakhoofd komt, kan hij de leiding van zijn Plaatsvervanger overnemen, nadat hij zich volkomen op de hoogte heeft laten
stellen door den Plaatsvervangenden Vakleider.
Art. 10
De Vakleiders en de Plaatsvervangende Vakleiders vallem na
hun aanstelling, wanneer zij diensten verrichten ingevolge
schriftelijke vordering van den Burgemeester, onder de bepalingen van de „Verordening op het Luchtbeschermings-Ongeval!en fonds".
Art. 11

Het gebruik van wit licht is aan al het personeel van de
Luchtbescherming (zelfbescherming) onder alle omstandigheden verboden.

