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Werkgoep Inlichtingen dd 21 Jan 88

1 • Aanwezig :

a. LAS
b. l Lk
c. NTC
d. SMID
e. NLC

vz verhinderd

2 . Mededelingen yz

a • Aaripas.seii/yervallen .... supintreps t. g. v. .uitgave VS 30-_l

(1) Secr reikt stuk uit dat aangeeft welke supintreps en
slagordebasisdocumenten zijn vervallen n. a. v. het
verschijnen van VS 30-1

(2) Een brief met dit stuk als bijlage aal d. s, v. LAS aan
de gebruikers van_js»p±Trt"rëlps" en slagordebasisdocumenten
worden aaïïgefeotïen/toegesonden

(3) Op verzoek van l Lk aullen de gebruikers die onder sijn
ressort vallen door- sijn tussenkomst worden
aangeschreven om bestandtechnische redenen

b, YS

(1) Seor reikt het concept hoofdstuk 13 (Verbindingen) en
het concept hoofdstuk 20 (Beperkingen en swakheden) uit

(2) Tevens copieën van de tot nog toe ingediende
voorstellen tot wijaiging van geheel VS 30-1

(3) Een datum wordt bepaald waarop het werkverband VS 30-1
samenkomt om de eerste opgave van wijzigingen samen te
stellen: 5 en 6 april. Dit omdat vóór l mei d. m. v. een
dienstf ormulier e. e. a. dient te sijn opgegeven aan
DEBKL, Afdeling Publicatiebeleid om de gebruiker vóór l
september van de eerste opgave van wijzigingen te
kunnen vooraien

G • Elektromagnetisch spectrum

Het concept supintrep "Het gebruik van het elektro-
magnetisch spectrum door het Sovjet regiment" heet nu "Het
gebruik van radioverbindingen en radar door het Sovjet
regiment" en is ter becommentariëring naar diverse
specialisten opgestuurd; het ligt ook in de bedoeling om
e. e. a. in bilateraal verband aan de orde te stellen

d . Trilogie

(1) "Dreiging tegen Nederland" ondergaat stafbehandeling
(o, a. door NTC en l Lk) en is naar verwachting l maart
gereed

(2) "Opbouwop" is mee begonnen



e- INTSÜM '87

(1) Het INTSÜM '87 is gereed en wordt verzonden
(2) l Lk verzoekt het INTSÜM te versenden conform punt

2 . a. ( 3 )

(1) Secr doet verslag van de vorderingen van het
werkverband VS 30-2

(2) Begin februari is de tweede bijeenkomst met de eerste
resultaten

(3) l Lk is niet gelukkig met één VS bestaande uit twee
delen en zal dit aankaarten via sijn vertegenwoordiger;
l Lk veraoekt bovendien snelheid te betrachten bij het
tot stand komen van dit VS

3. Openstaande actiepunten en besluiten

a. VS 30-1 paragrafen 152, 153 en 154: SMID heeft deae
paragrafen in concept gereed en aal ae begin februari aan
de leden van het werkverband VS 30-1 toeaenden

b. WP geniepotentieel: wordt aan gewerkt

c. Handboek uniformen en distinctieven: LAS wacht op
apparatuur om een kleurendruk te verzorgen; naar
verwachting komt dese apparatuur in april ter beschikking
(om budgettaire redenen is dese apparatuur eerst 19 januari
van dit jaar besteld)

d. Artikel Legerkoerier: NTC is in de fase literatuurstudie

4. Rondvraag

a.v, l Lk vraagt om aan alle samenstellers van voorschriften
waarin een paragraaf dreiging is opgenomen een brief te
versenden e.e.a. in overeenstemming te brengen met VS 30-1;
de secr sal dit opnemen met PHMID

b. NLC vraagt aan NTC gegevens omtrent de opleiding van G-2
personeel in de territoriale sector

5. Volgende

Plaats:.HARDERWIJK, SMID
Datum: 27 mei 1988
Tijd: 09.00
Agendapunten vóór 13 mei bij secr



Bijlage l

Openstaande ac'biepunten en besluiten

l• Besluiten

a. Samenkomst werkverband VS 30-1 op 5 en 6 april 1988 in
Harderwijk

b. Brief aan ondercommandanten, van l Lk aangaande vervallen
supintreps en slagordebasisdocumenten (1) en INTSUM '87 (2)
door tussenkomst van l Lk

Act, i epunten

a. VS 30-1 hoofdstukken 13 en 20 en paragrafen
152, 153 en 154

b. Supintrep radioverbindingen
c. Trilogie
d. WP geniepotentieel
e. VS 30-2

f. Handboek uniformen en distinctieven
g. Artikel Legerkoerier
h. Brief VS 30-1

werkverband
VS 30-1

LAS
LAS
l Lk
werkverband

VS 30-2
LAS
NTC
LAS


