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BIJLAGE BIJ BRIEF BLS nr. 4717 dd. -6 ME! 1980

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE WERKGROEP INLICHTINGEN DD 250480

. HAAG

1. Deelnemers : - INLA2-LAS

- INLA2-LAS

- Sie G2-1Lk

- Sie G2-1Lk

- Sie G2-NTC

- Sie PL-SMID

2. De Vz heet een ieder van harte welkom en opent de vergadering.

Hij vermeldt dat de ̂HHBIIKVtijdens deze vergadering tevens

de opleidingsrichting GI van de SMID vertegenwoordigt.

De agenda van de vergadering valt uiteen in drie delen, te weten:

- resterende ptn uit vorige vergaderingen, m.n. de vergadering

dd. 511078

- brief BLS "betreffende de instelling van wkgpn, waaronder de

wkgp inln

- "nieuwe" agendaptn

Voor de duidelijkheid van het verslag is doorlopend genummerd.

3. Lk supintrepWF eigenaardigheden en beperkingen

Cfm advies INLA2 heeft 1Lk "besloten geen afsonderlijk^ju^intrep

over dit onderwerp uit"te geven. Relevante delen uit het

concept-supintrep zullen worden opgenomen in het Handboek organisa-

tie en tactisch optreden Sovjet strijdkrachten (officieus

"groene boekje SMID").

Afgedaan.

4.

In brief nr 4553/A/Conf dd 24 mr t 80 stelt GLAS de beleldsnorra

materieel inïTcTrfTngen hulpmiddelen vast,



Actie:

LAS

"De behoefte aan de in pt 2 van deze brief vermelde V/P

kalibermal wordt door 1Lk -mede gezien de hieraan ver-

bonden hoge kosten- ingetrokken. Hiermee wordt brief

G-1Lk nr G2/79/6562/R dd 14 dec 1979 ook v.w.b. dit pt als

afgedaan beschouwd.

WTC vzk alsnog de toewijzing van 2 ¥P Artillerieraallen aan

•St-NTC. Vz zegt toe bij PL-LAS wijziging van de beleidsnorm op

dit pt te sullen bepleiten.

Actie:

Actie:

LAS

Actie J

1Lk

5. Handboek organisatie en tactisch optreden Sovjet strijdkrachten

Ter vergadering wordt nog eens gesteld, dat het doel van dit

handboek is het verschaffen van informatie aan inlichtingen-

functionarissen van ra.n. 1Lk.

Het "groene boekje SMID" dd 1970 is een voorlopige uitgave,

welke met name a.b.t. de leesbaarheid en duidelijkheid verbete-

ring behoeft. Voorstellen hiertoe zijn ingediend bij SMID.

Tevens dienen enkele ontbrekende hoofdstukken (9 en 11) en een

nieuw boofdstuk"lsk"en"eigenaardighed.en en beperkingen"te worden

opgenomen.

Door SMID is aan 1Lk voor commentaar aangeboden een uitgebreid

hoofdstuk betreffende de vust. Dit deel vust is echter te uitge-

breid om onverkort in het "groene boekje SMID" te worden opge-

nomen. 1Lk zal voor 1 juni '80 aan SMID een voorstel doen wat

ware op te nemen in het groene boekje. Teneinde geen info betref'

fende de vust verloren te doen ga.an zal SMID een supintrep ra.b.t

dit onderwerp uitgeven (gebaseerd cp doe HOZ—SMID , volgend

op behandeling in wkgp inln).

Teneinde de voortgang in.b.t, de uitgifte van een definitisve

versie van het groene boekje SMID te bespreken sullen op

initiatief van IHLA2 in mei'80 verts van LAS, 1Lk en SMID bij-

eenkomen.

Door 1Lk wordt momenteel voorbereid een soortgelijk boek(je) be-

stemd voor of f n /oon tot en met ciesniveau. Dit. boekje zal voor

deze groep van belang zijnde informatie tot en met roginients-

niveau bevatten.

Dit YS is 20 jaar oud en dient te v/orden, herschreven.
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Reeds omstreeks 1970 zijn pogingen gedaan dit te bewerkstelligen,

echter zonder resultaat.

Be vergadering 'is van mening dat bovenstaande herziening alleen i

te realiseren indien een ter zake kundige officier uitsluitend

hiervoor wordt vrijgenaakt. Hij zal naar schatting van de

vergadering hiervoor ca 6-9 maanden nodig hebben, indien alle

deelbijdragen van andere instanties onverwijld worden toege-

leverd.

In overeenstemming rnet de taakstelling van de zogenaamde externe

planningssecties zal in dit geval de Sectie Plannen van de SMIJ)

binnen de school coördinerend moeten optreden.

QCIY De vergadering vak het Coördinatie Comité" Inlichtingen en

Veiligheid, dit verslag lezende,

- de behoefte aan een herziening van YS JOr-5 te onderschrijven,

- de voorwaarden te scheppen, op basis waarvan de wkgp inln haar

verantwoordelijkheid in deze kan dragen, ergo bij de Sie PL-SM3

één ter zake kundige officier voor deze taak aan te stellen

c.q. aan te trekken.

7. TS 30-200

De Vz memoreert aan het verslag van de vergadering dd 31107B

pt 9 s M.b.t. dit YS wordt besloten het Duitse groene boekje in

... combinatie met de Amerikaanse "military dictionary" t/m

divisieniveau te verstrekken :.

') Met het "Duitse groene boekje" wordt bedoeld het "Felddienstvor-

schrift der StreitkrSfte der TJdSSR (Division/Regiment)%

laatste uitgave. Dit Sovjet YS is in het Duits vertaald.

I.p.v. bovenvermeld FDY kan ook worden benut HDY 171/1

Führung und Kampf der Sowjetischen Landstreitkrafte. Hiervan

bezit I1ILA2 een niet expliciet van sen classificatie voorzien

exemplaar uit 1972. Benodigd is echter een exemplaar (van inogelij

recentere datum), dat een hogere classificatie(Geheim?) bezit en

meer info bevat.

Met de Amerikaanse military dictionary wordt bedoeld Dictionary

of military Terms, uit de serie Soviet military thought, uitge-

geven door de Superintendent of Document s, ÏT„S„ Government Print i

Office, Washington, D.C, Stock NurVber 008-070-00560 -1/Catalogus

Kumber D 301.79*9.
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Actie:

LAS

Hiervan is (voor zover bekend) alleen één ex bij 1Lk. Prijs

ca. ƒ12,50.

De behoefte aan het FeIdienstvorschrift (FDV) c.q. HDV 171/1

is 1Lk 6x, SMID 1x en INIA2-LAS 1x. Totaal: 8x.

De behoefte aan de military dictionary is eveneens 8 exn (waarvan

reeds 1 ex bij 1Lk).

INLA2 zal binnen LAS behoefte stellen.

Yert 1Lk deelt mede dat VS 30-200 (bijgewerkt tot 1970) binnen 11

is ingetrokken. Gezien het voorgaande zal de wkgp na. verkrijging

de bovenvermelde "alternatieve" documenten bezien of VS 30-200

vervallen kan v/orden verklaard.

Actie:

Allen

8. Instelling werkgroepen, w.p. de wkgp inIn

Bij brief 3LS nr 52.188/DG dd 22 april'80 heeft het Coördinatie

Comité Inlichtingen en Veiligheid (CCIV) een aantal wkgpn inge-

steld.

Daar deze brief nog niet was ontvangen door de deelnemers aan

de vergadering vak de Vz de verts de taak vaji de wkgp inln, zo-

als vermeld in voornoemde brief te analyseren, teneinde

tijdens de volgende vergadering tot eenheid van opvatting ra.b.t.

dit fundamentele pt te komen. Tevens dient hierbij de afbakening

roet andere wkgpn en de functie/taak van het CCIV, voorzover van

belang voor de wkgp inln, in beschouwing te worden genomen.

9. Bepantsering tanks WP versus effectiviteit KL/NAVO wapensystemen

Vert 1Lk vroeg zich af wat er waar was van de geregeld Ter-

schijnende artikelen in de open pers m.b.t. bovenstaand onder-

werp.

IÏÏLA2 antwoordde dat uit info verkregen via inlichtingenkanalen

geen onvoldoende aanwijsingen bestaan om de hiervoor bedoelde

meldingen in de open pers te onderschrijven»

De Vz wijst erop dat INLA2 ten volle overtuigd is van het belang

van dit onderwerp en onderstreept dat INLA2 dit onderwerp ook

in de toekomst de volle aandacht van INLA2-LAS zal blijven hebben.

Afgedaan»

Vert 1Lk wijst op het gebruik van de benaming raech inf in liet



Actie:

1Lk

organisatieboek van de Sovjet lask en van raech in de slo-

boeken.

INLA2 zal dit nader bezien.

Actie:

1Lk

11. Mobilisabele éénheiden in de. .DDR

Ter vergadering wordt een door INLA2 voorb doe m.b.t. onderv/erp

uitgereikt.

Hierin staat als antwoord op de vraag van 1Lk, dat sich drie mol

divs van de 1TVA in de BDH bevinden. M.b.t. het totaal aantal mot

divs van het ¥P bestaan tussen enkele NAVO landen verschillen.

In de MC 161/80 wordt het aantal 42 aangehouden. Het nationale

standpunt in deze dient nog te worden gesanctioneerd.

Vert 1Llc wijst vervolgens op een verschil tussen dit aantal en

het aantal vermeld in de concept-bvt van LAS.

INLA2 zal e.e.a. nader bezien en zonodig corrigeren.

Actie!

Allen

12. Standaardi satie

Vert PL-SMIL geeft een toelichting n.b.t. dit pt, waaruit blijki

dat hij als NL vert in de MAS o.m. vraagt om onderwerpen welke

geschikt zijn ora d.m.v. STANAGs te worden gestandaardiseerd.

Deze (mogelijke) onderwerpen dienen voor 15 juni'30 bij hem te

worden ingediend.

Nader; M.b.t. een NL opgave van onderwerpen aan de MAS en een

prioriteitsstelling binnen deze onderwerpen dient Bader overleg

te worden gepleegd binnen in ieder geval de wkgn inln.

Vert PL-SMID info de vergadering over het feit dat een 2nd preli

nary draft van de STANAG order of battle op dit moment aan de

NAVO landen is voorgelegd.

Tenslotte vermeldde vert PL-SMID de huidige gang van zaken

m.b,t. de nationale (NL) verstrekking en verwerking van

commentaar. Hiermee werd tevens een der agendaptn opgebracht

door de vert NTC gehonoreerd»

13. Intelligerice .art security procedures

Vert PL-SMID info de vergadering over de stand van zaken m.b.t.

een STAMJmet dit onderwerpB De essentie is dat op laag niveau

niet alleen de capabilities, doch ook de intentions worden bezie

Afgedaan*
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Vert ÏFTC wees op bovenstaande verschillen tussen "groene boekje

SMID" en slo boeken.

Yz stelde dat deze verschillen zijn onderkend en dat dese zullen

sijri opgeheven "bij de uitgifte van de definitieve versie van dit

boekje (zie hiervoor pt5).

Overigens zij opgemerkt dat de updating van slo-boeken sneller

verloopt da,n de updating van het groene boekje, zodat door

dit tijdsverschil kleine verschillen ook in de toekonst niet

zijn te voorkomen*

Afgedaan.

Actie:

LAS

Actie ï

LAS

Acties

Acties

1Lk

15» Rpndvraag

a. Vert 1Lk maakt een compliment aan INLAS (slo) voor het

up-to-date houden van de slo-boeken.

Vz zegt toe dit compliment te sullen overbrengen aan het

slo-pers.

b» Yert 1Lk wijst verder op het in 1981 plaatsvindende flo van

de aiiJ ̂BBBB̂ van ^®^ Midcie, die o.a. de onderdeelsge-

schiedenissen van zoveel mogelijk ehdn "bewaakt en opstelt.

V 2 zegt toe e.e«a. nader te bezien.

c. Vg vzk vert 1Lk het (Lic) overzicht slo-publicaties in bezit

bij I1TLA2 te updaten en in den vervolge *:ijzn hierop toe te

zenden» Vs acht dit m.n. van belang voor een. juist inzicht in

de binnen 1Lk verstrekte publicaties.

Yert 1Lk aegt dit toe.

d. Va info of het Lk :mpintrep v.T sk (dd 19?6) nog noodaakelijk

is s Indien noodzakelijk behoeft het

updating,

Yert 1Lk is van mening dat door de huidige goede slo en org

boeken geen behoefte meer bestaat aan een afzonderlijk Lk gup-

intrep Dientengevolge aal 1Lk dit supintrep intrehken.

ea Teneinde inaicht/oversieht te verkrijgen welke instanties

NL/KL vertegenwoordigen In nationale s-n internationale



Actie!

Allen

Actie;

INLA2

'NLA2

INLA2

Actie;

Allen

wkgpn/conferenties/ agenciec e.d. op inlichting-en ge-

bied vsk de V s de aanwezigen voor 1 juni 19^0 ?,an hem op te

geven in welke van deze groepen hun ehrl/school zitting heeft.

f. Va verstrekt de volgende info:

- Handboek mini t ie yp--landstri jdkrachten bevindt zich sinds

begin 1979 M j het ITTB.

V.v.b. de verwerking van de laatste gegevens zal A2/TI

contact opnersen net T,k,

- Handboek WP wielvoertuigen aal -afhankelijk van ie be~

aijn bij TT.

- Handboek NB C rnatarieel is in concept gereed "bij TI. Na

voltooiing van de interne stafbeha,ndeling zal aanbieding

aan het !Ü"B plaatsvinden.

16. De volgende vergadering sal v/orden gehouden 20 juni'80 te

10.00 bij de SMIT).

De verts wordt vak de actieptn xiit dit verslag -V3V aogelijk-

voor deze vergadering uit te voeren en eventuele nieuwe

agendaptn schriftelijk bij de Ys in te dienen voor 9 juni 1980.

17. De Va bedankt de aanwezigen en. sluit de vergadering om 15«50 uu


