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Men wordt verzocht bij beantwoording da
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uw brief van uw kenmerk

onderwerp: Werkgroep Inlichtingen.

ons nummer
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1 • Hierbij doe ik U in bijlage toekomen het verslag van de
8e vergadering van de Werkgroep Inlichtingen d.d. 5 april 1982.

2. De volgende vergadering zal plaatsvinden op 27 augustus 1982
te 's-Gravenhage. U wordt verzocht - voor zover van toepassing en
indien mogelijk - voor de komende vergadering de actiepunten in dit ver-
slag uit te voeren en eventuele nieuwe agendapunten schriftelijk bij
de secretaris in te dienen vóór 14 augustus 1982.

3' Voorts herinner ik U aan de navolgende vergaderingen:
- 23091.5 april 1982: Apeldoorn met betrekking tot Zakboek

Sovjet tekens en afkortingen;
- 170915 mei 1982 : Harderwijk met betrekking tot hoofdstukken

in Handboek Organisatie en tactisch optreden Sovjet
landstrijdkrachten;

- 261000 mei 1982 : 's-Gravenhage met betrekking tot "praatstuk"
definities in VS 30-5.

4- Zonder bijlage kan deze brief worden gedeclassificeerd tot
Dienstgeheim.

DE SECRETARIS VAN DE
WERKGROEP INLICHTINGEN

o
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Vz en leden van de Wkgp Inln:

C-1 Lk t.a.v. HSLO/G2
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C-SMID t.a.v. H-PL

intern:

"HINLA2

HINLA

INLA-2 (2x)

Vz CCIV d.t.v. HINLA

Secr CCIV d.t.v. HINLA

Archief
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Bijlage bij brief nx 4.717/Q/Conf c

1 9 APR.
VERSLAG VAN DE 86 VERGADERING VAN DE WERKGROEP INLICHTINGEN

GEHOUDEN OF 5 APRIL 1982 te GOUDA

1. Deelnemers

INLA2 - LAS

INLA2 - LAS

Sie G2 - 1 Lk

Sie G2 - 1 Lk

Sie G2 - 1 Lk

Sie PL - SMID

Oplrg GI - SMID

2. Mededelingen van de vz/goedkeuring verslag 7 vergadering

a. De vz heette een ieder welkom en opende de vergadering

b. De vz memoreerde de personeelsmutaties:

van INLA2 naar DPKL

van Oplrg GI naar HOZ-SMID

van Sie G2-1 Lk naar Oplrg GI-SMID

naar Sie G2-1 Lk.

m.i.v. 1-8-82 HINLA2

Actie; allen c. De vz verzocht,indien men was verhinderd een vergadering bij

te wonen,zorg te dragen voor een vervanger.
&

d. Het vers.ag van de 7 vergadering van de wkgp Inln werd goed-

} gekeurd,nadat de volgende wijzigingen waren aangebracht.

(1) blz 1, pt 1, regel 7: doorhalen "zonder kennisgeving"

(2) blz 2, pt c(l) regel 1-3: doorhalen "Hoewel gewerkt"

(3) blz 2, pt d(l) regel 2,3: doorhalen "De vervallen"

(4) blz 3, pt d(2) regel 1-3: doorhalen "Deze termijn"

N.B.-De secretaris van het CCIV, dit lezende, wordt ver-

zocht deze wi,' zigingen aan te brengen in exemplaar

Actie; HOT INL 9 en 10.

HAT INL - HAT INLA, dit lezende, wordt verzocht deze wijzi-

gingen aan te (laten) brengen in exemplaar 6 en 11.

iJ.a.v. bijlage 2 van het verslag verzocht vert 1 Lk inhoude-

lijk commentaar te mogen leveren.



Actie; 1 Lk

Overeengekomen werd dit uit te stellen tot de vol-

gende vergadering, nadat vert-1 Lk een voorstel

hiertoe -zou hebben toegestuurd aan de leden van de

wkgp. E.e.a. zal ook worden doorgesproken op 8 apri!

1982 te Den Haag tussen vert INLA en vert G2-1 Lk.

Actie: allen

Actie: allen

Actie: allen

Actie: LAS

1 Lk

3• Actiepunten uit het verslag van de 7 vergadering

a. Ft 3a-:,Inlichtingen hulpmiddelen

De mallen zijn gereed en zullen via Bevo kanalen worden ver-

strekt.

Vert 1 Lk verzocht voorlopig de twee mallen van INLA te moge]

ontvangen.

Na ontvangst van "eigen" mallen zal vert 1 Lk deze twee terUi

zenden.

Afgedaan.

b. Pt 3b:Handboek organisatie en tactisch optreden Sovjet striji

krachten en alg 007

(1) Hoofdstuk 12 "De Sovjet Soldaat": concept ontvangen door

I KL A

Bespreking 170915 mei '82 te Harderwijk.

(2) Hoofdstuk 13 "Sovjet Luchtstrijdkrachten": concept ter

goedkeuring ontvangen door INLA. I.v.m. reorganisatie va

de Sovjet luchtstrijdkrachten en de wensen van de OC Lua

moet dit hoofdstuk worden aangepast.

(Eventueel) bespreking: 170915 mei '82 te Harderwijk.

(3) Hoofdstuk 14 "EOV": 2® ooncept ontvangen door INLA.

Bespreking: 170915 mei '82

(4) Alg-007: Dit boekwerkje is uitgekomen. Vert INLA2 deel-

de mee, dat er nog een aantal fouten in voorkomen. Vert

1 Lk deelde daarop mee dat een aantal gegeven aanwij-

zingen aan het IUB niet waren opgevolgd. E.e.a. zal na-

der worden besproken op 8 april 1982 tussen vert INLA en

vert 1 Lk.

M.b.t. een hoofdstuk luchtstrijdkrachten is nog geen be-

slissing genomen i.v.m. hfdst 13 zie (2).

c. Pt 3c: VS 30-5

Yert PL-SMID gaf een korte uitleg welke moeilijkheden bij hè

samenstellen van dit voorschrift opdoemen.
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Actie: PL-SMID

Actie: allen

Actie:PL-SMID

Accie: LAS

Actie: LAS

Als belangrijkste werd genoemd de verwarming rond de defini-

ties welke niet allen 1-1 duidig zijn en "rammelen". (BV

Inlichting is een verwerkt gegeven en Gegeven wordt na ver-

werking een Inlichting)

Vert PL-SMID zal een "praatstuk" samenstellen m.b.t. deze

definities en dit voor half mei 1982 toesturen aan de leden

van de werkgroep.

Bespreking 261000 mei 1982 te Den Haag.

d. Pt 3d; Vertegenwoordiging in werkgroepen ed

(1) Vert PL-SMID deelde mee, dat het door hem samengestelde

document m.b.t. de gebieden van Inlichtingen belangstel-

ling en verantwoordelijkheid niet is geaccepteerd. Er

wordt nu een nieuw document samengesteld met als uit-

gangspunt de gevechtsveldbewakingf

(2) Vert PL-SHID deelde mee dat de studiegroep Gevechtsveld-

bewaking en doelopsporing bezig is met het Gevechtsin-

lichtirigen Informatie Systeem(G.I.I.S).

Vert 1 Lk zal door hem nader worden geïnformeerd.

e • Pt 3e: Materieelhand'coeken

(1) Stand van zaken

- Deel 1: in bewerking 1e helft 1983

- Deel 2: concept medio mei(?) naar IUB

- Deel 3: Gereed voor verzendingjnader-verzonden

- Deel 4' Proefdruk accoord, in druk

- Deel 5»6,7»8: Verschenen

- Deel 9,10: NTB

(2) M.b.t. de kaften meldde vert 1 Lk dat ook de nieuwe kaf-

ten niet voldeden: Vz zegde toe contact hierover op te

nemen met IUB.

(3) De kaft van deel 7 is i.v.m. de„"dikte" van dit deel te

klein. Ook hierover ^al door de vz contact worden opgeno-

men TG i TUE,

(4) Vert 1 Lk had kritiek op het grote aantal wijzigingen

(- 80 /b) van deel 7, waardoor een "behaalde aversie tegen

het wijzigen in de hand wordt gewerkt. Vz vestigde de

aandacht erop ,dat dit een éénmalige zaak was.
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f. Pt 3g* I>IA overzicht geclassificeerde "boekwerken

Door secretaris opnieuw (160J82) aangebonden bij HAT INLA

Actie; LAS Vert 1 Lk raadde aan te informeren biÓ̂ jJHJUIlJHBi'1'̂ ''- Doc)

g. Pt ^h; Video apparatuur/banden

Screening LEBKL accoord. Aflevering te verwachten 2 helft/

eind 1982. Afgedaan.

h. Pt 3J! Air assault cq Airmobile eenheden

Blijft gehandhaafd. I.v.m. werkzaamheden, overplaatsing,

prioriteit niet uitgewerkt.

i. Pt 4'Zakboek Sovjet tekens en afkortingen

I.v.m. de late ontvangst van de door 101 MIDcie samengestelde

planning m.b.t. de opzet/indeling van het zakboek werden slee

opmerkingen gemaakt over de uitgebreidheid van het voorstel.

Ai e; allen Een speciale vergadering zal x^orJen gehouden op 230915 april

te Apeldoorn (101 MIDcie)

j. Pt 6a; Handboek militaire uniformen en distinctieven van het

Oost-dok, uitgave 1974(?)_

Tijdens de vergadering overhandigde vert GI-SMID een voorstel

m.b.t. een nieuwe opzet vs.n dit boekwerk. Daar genoemd voor-

stel geen antwoord geeft op de gestelde vragen -(1) de omvang

van de noodzakelijke wijzigingen van dit handboek en (2) of

Actie; GI SMID een wijziging van confidentieel in dienstgeheim mogelijk is

van dit handboek-zal SMID nogmaals e.e.a. bezien. De fl^B

^̂ ^̂ ^̂ IIHÉ zal contact opnemen met INLA2.

k. Pt 6b; Identifica"ie eenheden

Gesprek ̂•••fc- H Slo INLA2 141000 april '82

l. Pt 6c; Mil tijdschriften

GesprèkflHHjjĵ fc- secr 141100 april '82

4. Slo boek Sovjet unie

Vert .1 Lk vroeg zich af wanneer het huidige Slo boek Sovjet Uhi(

(1970) zal worden gewijzigd.

Vert LAS deelde mee dat het plan was de 3 VMDn uit te geven in

September 1982, waarna de rest zal volgen.

Tevens werden vragen gesteld over de opzet van het slo boek SU c

Actie; LAS vert SMID. Vert L.AS wees hierbij op de bestaande afspraak: al-

vorens over te gaan tot uitgifte contact zal worden gezocht met

de gebruiker.
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Actie: LAS

Vervolgens vroeg vert 1 Lk zich af of het mogelijk was na elke

vergadering van MC 260 serie, MC 224 en MC 161 een kort verslag

cq een korte vergadering kon v/orden gemaakt cq gehouden,waarin

de belangrijkste wijzigingen worden "behandeld t.b.v. de leden

van de werkgroep.

E.e.a. zal worden onderzocht

Actie: LAS

SMID
LAS

5» Rondvraag

a. Vert LAS gaf een beknopt overzicht van de belangrijkste wij-

zigingen van de MC 161 v.w.b. Part II-Section 4» E.e.a. zal

z.s.m. worden opgenomen in MO.

b. Vert SMID wees op het feit dat men bezig is met functie ana-

lyse van Inlichtingenfuncties. In de OTAS van de SMID komt

de zinsnede voor "het verrichten van speurwerk".

Binnen COKL bestaat hiertegen verzet, omdat dit instituut

vindt.dat de SMID alleen moet opleiden en niet-zoals andere

OCn- de doctrine moet bewaken, omdat dit wordt uitgevoerd

door I & V.

Tevens wees vert SMID erop, dat hij te weinig bronnen heeft

om zinvol "speurwerk" te verrichten en hij verzocht te wor-

den gesteund door LAS teneinde de omschrijving "het verricht

van speurwerk" te behouden.

Vert LAS wees vervolgens de vert SMID erop, dat het probleem

niet alleen speelde voor de werkgroep Inln maar voor alle

werkgroepen en dat naar zijn mening dit een agendapunt moet

zijn voor het CCIV.

I.v.m. het inwerken van vert SKID zal op een later tijdstip

een modus moeten worden gevonden, hoe SMID kan worden inge-

schakeld voor speurwerk.

c. Vert 1 Lk

(l) In de taakomschrijving van G2-1 Lk staat ondermeer het v

zamelen, verwerken en verspreiden van inlichtingen. In v

band hiermee wees hij er op, dat zijns inziens, te weini

informatie bescnikbaar kwam op het gebied van slagorde,

technische inlichtingen en tactiek. Hoewel het "maande-

lijkse aantekenvel" en daarvan afgeleide bijdragen voor

het MO een verbetering is aou hij meer willen worden ge-

ïnformeerd door LAS. Vert LAS zal onderzoeken op v/elke

wijze e.e.a.kan worden gerealiseerd.



Actie; LAS (2) Overzicht vastgesteld belangrijk gevechtsmateriaal zal
e

i.v.m. prioriteiten LAS eerst verschijnen 2 helft 1982.

voor de werkgroep verricht, verzocht vert 1 Lk te be-

kijken of het mogelijk was een vertaler%naast hem jaan te

trekken.

Deze vraag was eerder gesteld in de vergadering van het

GCIV dd 8 september 1981. De wkgp Personeel zou e.e.a,,

onderzoeken. Afgedaan.

Actie; LAS (4) Slo boek Polen heeft hoogste prioriteit i,v.m. a.s eur-

£us van slo functionaris LAS.

(5) Oef LOWLANDS zal worden gehouden 8,9 en 10 augustus 1982

waarvoor slo pers(LAS,SMID) zijn uitgenodigd. Tevens worc

aangeboden een bezoek te brengen aan 101 MIDcie teneinde

enig inzicht te krijgen in het functioneren van deze een-

heid.

d. Yert NTC stelde een vraag m.b.t. 490 Centraal krijgsgevangen-

kamp. Yerwezeh 'wordt naar de organisatie/werkwijze van 101

ÏIIDcie.

6. De volgende vergadering zal plaatsvinden te Den Haag op 2J augus

tus 1982. Aanvang 10.00 uur.

Agendapunten dienen voor 14 augustus 1982 schriftelijk te wordei

ingediend.


