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BIJLAGE bij brief BLS
nr 4717/B/Conf

dd t 2 JAN. 1981

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE WERKGROEP INLICHTINGEN GEHOUDEN OP

17 DECEMBER 1980 TE HARDERWIJK

1. Deelnemers

INLA2 - LAS
INLA2 - LAS-
Sie G2 - l Lk
Sie G2 - l Lk
Sie G2 - NTC
Sie PL - SMID
Oplrg GI - SMID

2. Mededelingen van de voorzitter

a. De vz heet een ieder welkom, speciaal ̂ê|ljHIHII||i die, als

vert van PL-SMID, voor het eerst aanwezig is. Vz bedankt voor de

gastvrijheid van de SMID.

b. Vz memoreert dat helaas de vergadering tot twee maal toe moest worden

uitgesteld i.v.m. drukke werkzaamheden (l Lk, LAS).

c. Als nieuwe punten op de agenda worden geplaatst:

(1) de vertoning van twee films (RPV/Drones) en

(2) de Inlichtingenbehoefte .

d. Verslag van de vergadering dd. 200680 wordt (na een opmerking over

de relatie l Lk - NORTHAG) goedgekeurd.

Vz merkt nog op dat het.aanbeveling verdient verslagen naar de ver-

gaderingen mee te nemen.

3. Actiepunten uit het verslag van de vergadering dd. 200680

a.. P t 4. a: In l i ch t ing enhu l pmid del en

Vz deelt mee, dat nu DMKL de stukken behandelt. Na het aanbieden van

het prototype en het beschikbaar komen van fondsen (DEBKL) zullen de

hulpmiddelen worden aangeschaft. E.e.a. heeft tot gevolg dat over

minimaal één jaar de invoering zal plaatsvinden.

b. Pt A.b: Handboek Organisatie en Optreden Sovjet Strijdkrachten

De geplande tijd, dat het concept naar de 1UB gestuurd zou worden

kon om diverse redenen geen doorgang vinden. De huidige stand van

zaken van de hoofdstukken die nog niet gereed zijn is:

Actie: 1̂  Ljk (1) p_e_^oy j_e_t_^oLdaa_t: Nog niet herschreven. Voorstel van vert l Lk

betreft het invoegen van een door 101 MIDcie geschreven hoofd-

stuk;
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Actie: SMID

Actie: SMID

l Lk

Actie: SMID

Actie: SMID

Actie: l Lk

Actie: SMID

(2) Verkenningen: Commentaar aanwezig bij SMID, moet nog worden

ingepast;

(3) Verzorging: Nog aanwezig bij l Lk. Commentaar moet z.s.m. naar

SMID;

(4) Tactische Luchtstrijdkrachten: Nog niet geschreven.

Besloten wordt dat het volledige concept (m.u.v. het hoofdstuk

Tac Lsk) door SMID/Oplrg GI uiterlijk 19 januari 1981 zal worden

aangeboden aan LAS.

N.B.: Het boekwerk "WP sk" van l Div t.b. v. pels- en gpcn moet npg

worden gecomprimeerd tot een handzaam geheel. Vóór uitgifte

is toezending aan LAS gewenst.

Pt 4.c: VS 30-5

Vert PL-SMID geeft een uiteenzetting m.b.t. de voortgang.

(1) Indeling: - deel'A: theoretische verhandeling inlichtingen

(Ik en lager)

- deel B: praktische uitwerking (Ik en lager)

(2) Tijdschema: - l juni 1981 gereed voor intern commentaar SMID

- l juli 1981 intern commentaar ontvangen, daarna

herschrijven

- 31 dec 1981 ontwerp-VS gereed voor extern commen-

taar

Vz stelt voor de leden van de werkgroep (l Lk, NTC, LAS) eerder te

betrekken bij het herschrijven van dit VS. en wel m.n. m.b.t. de aan

te houden hoofdlijnen. Vert PL-SMID merkt op dat het hierdoor moge-

lijk is dat de "schrijver" door het aanbieden van veel commentaar

"door de bomen het bos niet meer ziet". Ondanks dit gevaar wordt

besloten dat PL-SMID ca. l juni 1981 de leden van de wkgp inln het

concept zal toezenden. De leden van de wkgp zullen zich evenwel be-

perken tot fundamentele zaken. Het commentaar van de leden dient

uiterlijk 010781 bij PL-SMID te zijn.

Pt 4.f: Benoeming verschillende soorten eenheden

Afgedaan in brief BLS nr 54.866/DG dd. 24 november 1980 i In de in-

leiding van het (concept)'Handboek "Organisatie en Optreden Sovjet

Strijdkrachten" wordt naar deze brief verx^ezen.
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Actie: LAS

Actief J. Lk

LAS

Actie: SMID

De twee onderwerpen (nrs depots, log insts en benaming tactische

echelons) zijn niet aan de orde geweest tijdens de vergadering van

MAS. Dit punt wordt als afgedaan beschouwd.

f. Pt 4.i:̂ Flo aop Lochmans - onderdeelsgeschiedenis

Geen nadere informatie. Punt blijft gehandhaafd.

g. Pt.JuJĉ  Lksupintrep WP sk (G2/76/6470/I dd. 2 nov '76)

Vermeld supintrep is ingetrokken bij brief l Lk nr 7055/1

dd. 19 sep '80. Afgedaan.

h. Pt 4.1: Vertegenwoordiging jn werkgroepen e.d.

Vert PL-SMID geeft een uiteenzetting van ten eerste de procedure

die wordt gevolgd bij de aanschaf van materieel (operationeel con- •

cept, deelstudie, GSC, voorstudie, studie, verwervingsfase) en ten

tweede de verschillende nationale en internationale werkgroepen/

comité's. In bijvoegsel bij dit verslag is een uiteenzetting gege-

ven van de wkgpn e.d. waarin PL-SMID zitting heeft, alsmede enige

achtergrond informatie. Teneinde tot een juiste coördinatie te

komen m.b.t. de onderwerpen welke in deze wkgpn e.d. aan de orde

zijn, zal de vert PL-SMID de vergadering telkens informeren over .

routine zaken, terwijl hij anderzijds m.b.t. essentiële inlichtingen-

onderwerpen een gecoördineerd inlichtingenstandpunt zal vragen aan d(

wkgp inln. Dit laatste standpunt kan hij dan als zodanig naar voren

brengen in het daaropvolgende overleg met PL-LAS.

i. Pt 4.m.8: Materieel handboeken

Stand van zaken:

- Deel 3

- Deel 4

- Deel 5

- Deel 6

- Deel 7

- Deel 8

is in bewerking; dit duurt ongeveer een half jaar

wordt in bewerking genomen na verzenden Deel 7

10 okt 1980 naar IUB gezonden

31 okt 1980 naar IUB gezonden .

Naar verwachting in feb '81 gereed voor verzending naar IU1

17 okt 1980 - opnieuw- naar IUB gezonden

j. Pt 5: Analyse opdracht werkgroep inlichtingen

Vz deelt mee, dat de analyse (zie bijvoegsel l bij bijlage van brief

BLS nr 4717/A/Conf dd. 21 juli 1980) in de vergadering van het CCIV

is goedgekeurd, V.w.b. de invulling van de analyse: zie pt 8 hierna)
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Actie: l Lk

Actie: LAS

Actie: l Lk

k. P t 6;_ Int sumŝ JL __Lk__e • d .

(1) N.a.v. de uitgifte van het Ik-supintrep EOV dringt de vz er

bij de vert l Lk op aan de procedure m.b.t. het uitgeven van

'dergelijke documenten bekend te stellen binnen St-i Lk. Vert

l Lk deelt mee dat hij niet is gekend in de uitgifte van dit

supintrep. Hij zal het bovenstaande onder de aandacht van be-

trokkenen brengen.

(2) Vert l Lk merkt op dat l Lk in overleg met NORTHAG en de

NORTHAG Lkn niet altijd de nationale mening (zoals neergelegd in

o.a. de slo-boeken en materieelhandboeken) kan aanhouden.

Vz antwoordt dat voor dit overleg de"NATO-agreed intelligence"

geldt (zoals bijv. de SHAPE-GROBAT). Voorwaarde hierbij is dan

wel dat de andere internationale partners dit ook hanteren.

M.b.t, nieuwe ontwikkelingen of andere zaken waaromtrent (nog)

geen "NATO-agreed" informatie bestaat, geldt de nationale me-

ning, welke uiteindelijk v.w.b. de aan de LAMID toevertrouwde

onderwerpen door LAS wordt bepaald. Vert l Lk verzoekt n.a.v.

bovenstaande meer info m.b.t. recente ontwikkelingen te ver-

strekken via het Maandoverzicht. Vz zegt dit toe.

l. Pt 7: Dopjes chr j j ding van Ie ech door 2e ech

De huidige NL visie is inmiddels verwerkt in het (concept) Handboek

"Organisatie en Optreden Sovjet Strijdkrachten".

Afgedaan.

m. Pt 11: Geluidsbanden

l Lk is in het bezit van vier (lege) bandjes. Het overnemen van het

geluid op deze bandjes vergt nog een bezoek aan DMKL. E.e.a. zal

zo mogelijk vóór de eerstvolgende vergadering" geschieden.

n. Pt: 13: Reorganisatie tkreg/tks bij verk bats

De vz geeft als de huidige nationale mening dat op grond van de

thans beschikbare inlichtingen wordt geconcludeerd dat er inderdaad

reorganisaties bij het tkreg plaatsvinden. De omvang daarvan is

echter op dit moment nog niet precies bekend, terwijl het aantal

tkregn waar momenteel een reorganisatie plaats vindt aanmerkelijk

geringer is dan in UK/US berichten'wordt gesuggereerd. Aangenomen

wordt dat tegen het eind van de huidige opleidingscyclus aan de hand

van oefeningen te houden door deze nieuwe,dan wel vergrote eenheden,

meer duidelijkheid zal kunnen worden verkregen.

Afgedaan,
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4. Materieel

a. Vert l Lk ontvangt de gevraagde gegevens over materieel. Vragen

m.b. t. pantserdoorboring zullen separaat met l Lk worden doorgeno-

men .

Afgedaan.

Actie: LAS

Actie: Allen

5. Gesjoelde: in Ikdoc m.b.t. het bepalen van door WP te gebruiken

lucji t land ing s terreinen

Vert l Lk deelt mee dat genoemd document nog wordt gehanteerd, doch

dat men bij de BIMA (SMID) en de Sie Milgeo (St-1 Lk) bezig is met

een herziening. Vert NTC zal bij problemen direct contact opnemen

met Sie Milgeo-St l Lk.

Afgedaan.

6. Inlichtingenblacl

Vz memoreert dat in het verslag van de (Ik) wkgp inlnpers-1 Lk dd.

090680, onder pt 5 wordt gesproken over een evt. uitgifte van een

periodiek verschijnend inlnblad. ,

Vz stelt dat allereerst diende te worden vastgesteld of en bij welke

groep behoefte aan welke inlichtingen info bestond. De vergadering

ziet - zeker na het verschijnen van de in pt 3.i. hiervoor .genoemde

handboeken - geen constante behoefte aan basisinfo. Wel onderkent

de vergadering de wenselijkheid van verstrekking van aanvullende

info over de potentiële vijand, bijv. m.b.t. de levensomstandigheden

en diensttijd van de (Sovjet) soldaat en de uitrusting. De wense--

lijkheid van de verstrekking van dit soort en deze hoeveelheid in-

formatie rechtvaardigt naar de mening van de vergadering niet de

• uitgifte van een afzonderlijk inlichtingenblad. Door LAS zal worden

bezien of op periodieke basis een aantal pagina's in de Legerkoerier

kan worden "geclaimd". Nader: Dit is in principe mogelijk.

Indien dit mogelijk blijkt zal door de wkgp een aantal onderwerpen

alsmede een bijbehorende werk- en tijdverdeling worden opgesteld

en voorgelegd aan het CCIV.

Nader: Opgave onderwerpen (minimaal vijf) vóór 8 februari 1981 bij

secretaris.

l • Militaire^ tijdschriften

a, N.a„v, de brief van C-101 MIDcie stelt de vz voor eerst vast te

stellen aan welke onderwerpen behoefte bestaat (aie ook pt 8 van

dit verslag), V.w.b. de huidige abonnementen stelt vz dat nrs



ActieLAËl

Actie: LAS

.3, 4 en 8 reeds naar 101 MIDcie worden gezonden; met nr 6 kan

hetzelfde worden gedaan; v. w. b. nr 11 is wel inzage mogelijk,

doch dit wordt niet doorgezonden. V. w. b. de overige bladen

(bijv. marine (infanterie), en luchtstrijdkrachten) wordt door de

vz vooralsnog getwijfeld aan de behoefte. Vert l Lk deelt mee dat

in de gestuurde documenten vaak is geknipt, waardoor het beeld

dat 101 MIDcie krijgt niet compleet is. Binnen INLA-LAS zal hier-

voor een oplossing worden, gezocht.

b. N. a. v. de in het verleden verschenen uitgave van DIA betreffende

"overzicht ongeclassif iceerde boekwerken" is de vergadering het

erover eens, dat niet opnieuw de behoefte aan deze boekwerken

hoeft te worden vastgesteld, daar het meestal "afgero.omde" in-

formatie betreft, daar zij ongeclassif iceerd is. Er bestaat

overigens wel behoefte aan een overzicht van geclassificeerde

boekwerken. INL-LAS zal dit trachten te verkrijgen.

Actie: LAS

Actie: Allen

8. Inlichtingenbehoefte

Na de verkregen goedkeuring van de analyse van de werkgroep moet

nu worden begonnen met het vaststellen van de behoefte. Vz stelt

voor, niet, zoals in het verleden vast te stellen van welke onder-

.werpen nog geen supintrep is, doch te komen tot een KL-behoef te,

afgeleid van de defensie-behoefte. Tevens zal dan van de KL-

behoef te de behoefte van LAS, NTC, l Lk en SMID zijn af te, leiden.

Er zal een dreigingsverhaal moeten komen, waaraan gekoppeld zal

v/orden het relevante optreden van vijandelijke eenheden en de orga-

nisatie/samenstelling van deze eenheden. Vz zal uiterlijk 14 dagen

vóór de ev. vergadering de leden een "praatstuk" toezenden, terwijl

de leden hun inlichtingenbehoefte zullen inventariseren en opzenden

aan de secretaris vóór 8 februari 1981 .

Vert l Lk merkt op dat, ondanks zijn waardering voor de toekomstige

aanpak, gemaakte afspraken dienen te worden nagekomen. Na inventa-

risatie van deze afspraken blijkt echter dat slechts één onderwerp

nog niet is verwerkt, nl . mijnenoorlogvoering. Dit is te wijten aan

de geringe informatie waarover (ook bij partners) wordt beschikt.

Actie: LAS

9 .

a. NTC : Hoe is een PRA-kaart te verkrijgen?

• LAS zal een kaart aan Sie G2-NTC doen toekomen.
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b. NTC: Heeft'Vert l Lk de Indruk dat van de studie Luchtlandings-

terreinen veel gebruik wordt gemaakt? Vert l Lk antwoordt

dat dat inderdaad het geval is.

c' GI-SMID: Verzoekt toestemminĝ ^̂ ^̂ Ĥjĵ ^̂ B̂rechtstreeks con-

tact te laten opnemen met personeel' 101 MIDcie i.v.m. het

onderwerp rangen, graden en uniformen. Na een korte uitleg

van de vz m.b.t. de verschillende verantwoordelijkheden, wo:

deze toestemming verleend.

'̂ G3>SMID; Het verzoek van het OCI tot het herschrijven van kern-

puntstencil D-14, is door GI-SMID afgewezen. Zijn voorstel

om het Handboek "Organisatie en Optreden Sovjet Strijdkrach-

ten" te gebruiken, zal OCI overnemen.

Een andere vraag van OCI was om de organisatieschema's te

declassificeren door ze zonodig te "wijzigen". Vz stelt dat

als de cursisten op het OCI het voornoemde handboek gebrui-

ken, zij de juiste info hebben. Om na afloop van de cursus

organisatieschema's te kunnen meenemen wordt noch de classi-

ficatie gewijzigd, noch worden de schema's gemodificeerd.

e. l LkrVert deelt mee dat de Amerikanen over videobanden beschik-

ken die tactische onderwerpen behandelen. Zij willen deze

banden ter beschikking stellen van l Lk. Probleem is echter

dat deze banden niet afspeelbaar zijn op Europese appara-

tuur. Indien NL pri'js stelt op deze info bestaat er derhalve

behoefte aan de juiste video apparatuur/banden. Over dit

Actie: LAS onderwerp is contact geweest met H-INL/VEIL. Vert LAS zal

e.e.a. nagaan.

Actie: SMID f. PL-SMID:Stelt dat m.b.t. VS 30-5 hij.de vz nader zal informeren

over de te volgen procedure.

§• PL-SMID: Vindt het dagelijks Intsum van INLA vaag v.w.b. de-ge-

bruikte terminologie en wenst als er bijvoorbeeld wordt ge-

sproken over activiteiten, meer details. Tevens wordt z..i.

te veel over het Midden-Oosten vermeld. Vz stelt dat e.e.a.

mogelijk is terug te voeren op het feit dat informatie vaak

COMINT geclassificeerd is en INLA tevens LAMID is. Vz zegt

Ac_t.ie :̂  LAS toe erop aan te dringen, indien mogelijk aan deze punten

aandacht te besteden.



h. Vz: Verzoekt vert l Lk zijn dank over te brengen aan C-101 MID-

cie dtlHIIlHA voor het verwerken van gegevens over de

grenstroepen.

10. De volgende vergadering zal worden gehouden op 24 februari 1981.

Reserve datum is 26 februari 1981. Als gastheer zal optreden

vert NTC. Verts worden verzocht de actiepunten uit dit verslag

- voor zover mogelijk - vóór de komende vergadering uit te voeren

en eventuele nieuwe agendapunten schriftelijk bij de vz in te die-

nen vóór 8 februari 1981.

11. Vz bedankt de verts SMID voor de genoten gastvrijheid, bedankt alle

aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering te 14.00 uur. •



blad l

Bijvoegsel bij bijlage bij brief BLS nr 4717/B/eonf.dd

de toestand van J1

1 « Groupe de travail FIHABEL-LIMA "Surveillance de champ_de

a. Doelstelling van dese werkgroep is om binnen het kade.r

van de Ge-vecht sveldbewaking een nauwere militaire

samenwerking te bevorderen door middel van:

- uitwisselen van informatie

- uitvoeren van studies

- het definiëren van gemeenschappelijke beproevingen

- het bereiken van overeenstemming v,w,b„ militaire

eisen m,b„t« materieele

b. Momenteel sijn de volgende onderwerpen in studie/resp»

aan de orde;

— Gevecht sveldbewakingsmiddelen voor de korte, middel-

bare en lange afsts,nd»

- Studie betreffende rpv's (korte afstand)

~ Definiëring van gebieden van inlichtingen belang-

stelling/verantwoordelijkheid

- BIFP (Battlef ield Identification Priend or Foe)

- Kwetsbaarheid van radar

~ Gegevensverwerking*

c. Vertegenwoordiging»

IToorzitter van de HL delegatie: Hoofd Sie Plannen SMID

Toegevoegd lid - vertegenwoordiger; DMKL/MVA2 bureau

Hadar vuurleiding^

Voorzitter va,n de Groupe de travail LIMA op, dit moment:

G-SM1D.

2 . NAT£JIĈ 225̂ ^

ae Boelstelling,

."Deze komt in grote lijnen overeen met die van FIHABEL

met dien verstande dat het accent van de studies meer

ligt op de materiele kant,,

'b9 Momenteel aijn de volgende onderwerpen aan de orde
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- Radar on elevated platforms

- Nachtzichtapparatuur

- Thermal imaging

- RPV systeem

- Geluidmeetsystemen t. b. v, art

- Interoperability van SOTAS/ARGÏÏS resp. radar

helicopter (US) en radar on elevated platform (GE/FR),

c. Vertegenwoordiging.

Voorzitter NL delegatie: afkomstig van "bureau radar

vuurleiding MVA 2 DMKL.

Lid s vert Sie plannen SMID,

Voorzitter van Panel VI momenteel: C-SMID.

J. NATO MAS, "Intelligence interservice working party" „

a» Doelstelling.

Bevorderen van standaardisatie tussen de verschillende

HAVO landen, op inlichtingengebied.

b. zie desbetreffende STANAG's en AP' s.

c. Vertegenwoordiging: Sie Plannen SMID,

4. NATO AC/245 Panel III RSG 11. (Research Study Group).

"On Pattern reeognition with mechanical waves".

a, RSG 11 houdt zich bezig met de bestudering van de

problematiek m.b.t. onbemande grondsensoren»

b» Vertegenwoordiging:

- Voorzitter j LEOK/TNO.

- Lid? Sie Plannen/SMID.

c. Deze study group is van tijdelijke aard, maar zal in-

ieder geval tot Jan' 82 in functie blijven en mogelijk

langer»

"On air intelligence and reconnalssance"
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a» Plannen SMID is "niet participerend" lid van

deze werkgroep, d*w.z. Sie Plannen krijgt

alle stukken toegezonden,maar neemt niet deel

aan de vergaderingen»

b. Vertegenwoordiging: Luchtmachtstaf,


