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25e Vergadering Werkgroep Inlichtingen dd 27 mei '

l • Aanwezig:

a. LAS

b.
c

l Lk
NTC

d. SMID

Vertegenwoordiger NLC met kennisgeving afwezig

2. Mededelingen va

a. VS 30-1
Op 3 mei is de Ie opgave van wijzigingen ingeleverd bij
DEBKL. Op 26 mei heeft het CDP te Emmen e.e.a. goedgekeurd.
Door het op floppy aan te bieden wordt de datum van l sep
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b. Trilogie

(1) Dreiging tegen Nederland: op 2 juni zal er een
bespreking plaatsvinden tussen de PBLS, SC-0, HINL en

(2) Opbouwoperatie'• in bewerking. ^-^^AJJ,^ er? H5-£-ei£jienn eocu

c . VS 30-2 *" U ̂'" ̂^ ̂'" " '~'̂

(1) T.g.v. de zoekslag die wordt gepleegd naar Sovjet
tekens en afkortingen komen soms afwijkingen van het
normbeeld voor. Deze afwijkende informatie dient te
worden opgestuurd naar LAS/INL, alwaar verwerking aal
plaatsvinden conform de inlichtingencyclus.

(2) Eventuele vertaalproblemen zullen eerst worden
voorgelegd en gecoördineerd met LAS/INLA 5 om te komen
tot een "standaard" militaire vertaling. Daar waar nog
steeds een keuzeprobleem bestaat, zal e.e.a. worden
voorgelegd aan de analytici.

(3) Door de werkgroep VS 30-2 is een opgave ingediend van
benodigde literatuur. (ij ?b>.SLC|-Xxiüitn

v Xf-i

d. Overplaatsingen

(1) M.i.v. 19 juni wordt ÉMMMM)overgeplaatst naar
AFCENT, Policy Division. Een opvolger wordt niet voor
het eind van dit jaar verwacht. De funktie_van HINLA-2
zal vooralsnog worden waargenomen door

(2) M.i.v. l juli heeft ̂pm̂  (TI) de cTiënst" verlaten.
Ook in zijn opvolging is nog niet voorzien.

(3) Sinds april 88 bestaat er bij LAS/INL A een vacature
Slo analyst Polen, in vervanging is nog niet vqprai,en._
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(a) slechts geringe toename in ĉ ip'/c

personeel en materieel l [J
(b) reorganisatie van divisies met
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(1) Force Projection
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regimenten naar korpsen
(independent corps) met
brigades, die zelfstandig kunnen
optreden en waarbinnen sprake is
van verbonden wapens t/m
bataljonsniveau.

(2) Ontwikkelingen: een opvoering van het kwalitatieve
niveau van de conventionele bewapening door
grootschalige toepassing van o. a.
(a) elektronische en elektronisch-optische apparatuur;
(b) computergestuurde vuurleidingssystemen;
(c) verbeterde bepantsering.

(3) Het scenario krijgt meerdere opties.

f. Taktika '87

Jo«Jtc
___ sehrTft wordt op dit moment vertaald i. s. m. 101

Midcie. Eenieder ontvangt naar verwachting eind van dit
jaar de complete vertaling.

g. VS 2-1386

De verschillende hoofdstukken van de gevechtshandleiding
zijn in concept gereed. De Inl bijdragen, zijnde alle
paragrafen dreiging zijn gebaseerd op VS 30-1 (inclusief de
Ie opgave van wijzigingen) . De definitieve versie wordt
eind '88 verwacht.

3. Openstaande actieptn en besluiten

a. WP gnpotentieel (ILk)

Vertegenwoordiger l Lk heeft vooronderzoek laten plegen en
het blijkt dat een apart supintrep genie weinig zinvol is.
Zijn tegenvoorstel wordt aangenomen: een extra paragraaf
mijnenoorlogvoering op te nemen in het (ongeclassif iceerde)
VS 30-1 en eventueel aanvullende geclassificeerde gegevens
in een supintrep uit te geven o. g. v. de gebruikersbehoefte.
De voorzitter meldde t. a. v. dit onderwerp dat een videoband
van het NOS-journaal is besteld met beelden over de BTR-50
met onbekende mijnenroller. (Video badn inmiddels ontvangen
doch bedoelde opnamen waren niet inbegrepen! ) iC-U ksAÜ.. c c. a,

b. Handboek uniformen en distinctieven (LAS)

101 Midcie en de SMID kunnen in gemeenzaam overleg een
opgave doen, waarna LAS/INLA een lay-out zal samenstellen,

die aan de werkgroep zal worden voorgelegd. Hierna zal
worden besloten over de grootte van de oplage en eventuele.
kleurendruk. ?

c. Artikel Legerkoerier (NTC) . , j" jfli

. '̂  'cnmÛ at? öoc °"n
Ondergaat staf behandeling NTC. "

De brief nr 77.895 m. b. t. de paragraaf "Dreiging" in
voorschriften en publicaties is op 2 maart ' 88 versonden
aan alle ondercommandanten BLS.

4 . Rondvraag



a. NTC: is het oude rode boek vervallen?
secr: met het verschijnen van VS 30-1 is het rode boekje

inderdaad vervallen. Geaien de ruime(re) verspreiding
van dit oude boekje kunnen sommigen nog hierover
beschikken.

b. NTC: onze G2-BVT zal ter becommentariëring aan de LAS
worden aangeboden.

c. l Lk: uit zijn bezorgdheid over het up-to-date houden van
VS 30-1 door de toch al onderbezette LAS.

vz: binnen de LAS zijn twee mensen belast met VS 30-1; zij
bewaken het voorschrift gedurende het hele jaar en als
mocht blijken dat de afsluitingsdatum voor de 2e opgave
van wijzigingen niet wordt gehaald, wordt de werkgroep
VS 30-1 bijeengeroepen om de werklast te verdelen.

5. Volgende vergadering

Plaats: HARDERWIJK, SMID
Datum: 9 september 1988
Tijd: 09.00


