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VEESLAG

26e Vergadering Werkgroep Inlichtingen dd 9 sep '88

1. Aanwezig:

a. LAS

b. l Lk
c. NTC
d. SMID

Vertegenwoordiger NLC met kennisgeving afwezig

2. Mededelingen vz

a. VS 30-1

(1) Het CDP te Eirnnen heeft op 5 sep de eerste drukproef van
de Ie opgave van wijzigingen aangeboden. Van de
ongeveer 60 bladzijden moesten er 20 worden afgekeurd.
Inmiddels is het CDP begonnen de eerste drukproef bij
te stellen.

(2) Het voorstel van l Lk om het werkverband VS 30-1 d.m.v.
een inventariserende vergadering te laten onderzoeken
welke hoofdstukken bijstelling behoeven, vindt algemene
steun. A.d.h.v. de bevindingen zal het werkverband weer
periodiek bijeenkomen.

b. Trilogie

Cl) Dreiging tegen Nederland: op 2 juni heeft er een
bespreking plaatsgevonden tussen de PBLS, SC-0, HINL en

niet is gewijzigd, zal voor stafbehandeling worden
aangeboden.

(2) Opbouwoperatie: in bewerking.

c. VS 30-2

(1) Streefdatum voor het indienen van een concept-VS 30-2
aan DEBKL is l sep 89.

(2) De vaststellingsbrief is in voorbereiding.
(3) De werkzaamheden ondervinden vertraging door de

organieke werkzaamheden van de vertegenwoordigers van
101 Midcie (studie) en de SMID (les, oefening).
Alhoewel begrip kan worden opgebracht voor het feit dat
vertegenwoordigers van SMID en 101 Midcie door hun
organieke werkzaamheden zich niet geheel aan het
concipiëren van VS 30-2 kunnen wijden, wordt er toch
met klem op aangedrongen de beschikbare tijd goed te
coördineren en wel zodanig, dat het werkverband zijn
werkzaamheden op tijd kan verrichten.

(4) Het verslag van de 3e vergadering Werkgroep-VS 30-2
wordt ter vergadering uitgereikt.

d. Overplaatsingen



aal m.i.v. l okt 88 de funktie van
[-^"vervullen.

(2) Voor de funktie van H-TI hebben zich inmiddels drie
sollicitanten aangemeld,

(3) Aoo Patiwael is m.i.v. l aug 88 geplaatst bij het
' subbureau_s_lagorde als analyst Poleru_

( 4 ) dflHMRHR^ heef t op 15 aug 88 de

(5) Het vertaalbureau A-5 is versterkt met een KVV-ster.

e. CCIV-beraad

(1) Teneinde de vertaalwerkzaamheden op elkaar af te
stemmen, zal een coördinerende vergadering worden
gehouden o.l.v. LAS/HINLA-5 ̂ jffjfffj^ OTQ e, e. a. te
onderzoeken en te structureren.

(2) Free Lion
(3) Een werkverband o.l.v. LAS/PINL is opgericht om een

loopbaanbeleid inlichtingenpersoneel vast te stellen.

f. Raadplegen funktionarissen LAS/INLA

Omwille van de interne coördinatie en werklast wordt
eenieder verzocht verzoeken om informatie alleen door
tussenkomst van HINLA of HINLA-2 te doen.

Openstaande actieptn en besluiten

a. WP gnpotentieel (l Lk)

l Lk heeft een concept t.b.v. VS 30-1 gereed. De
aanvullende inlichtingenbehoefte van de genie wordt op dit
moment onderzocht en eventueel opgenomen in een supintrep.

b. Handboek uniformen en distinctieven (LAS)

101 Midcie en de SMID zullen l nov 88 een conceptopgave
samenstellen t.b.v. een bundel of handboek voor
specialisten. De definitieve vorm, oplage en lay-out zullen
t.s.t. worden vastgesteld.

c. Artikel Legerkoerie_r (NTC)

Steller zal op 25 okt 88 i.o.m. LAS/INLA een concept
samenstellen.

d. Coördinatie vertaalwerkzaamheden

Een coördinerende vergadering vertaalwerkzaamheden zal op 5
okt 88 plaatsvinden.

e. Werkverband VS 30-1

Het werkverband VS 30-1 zal op 3 nov 88 in Apeldoorn
bijeenkomen voor een inventariserende vergadering.

f. Werkverband VS 30-2

Het werkverband VS 30-2 sal op 27 sep 88 voor de vierde



keer bijeenkomen te Den Haag.

4. Rondvraag

a. Videobanden

NTC verzoekt om steun in de vorm van videobanden t.b.v.
briefings. Deze steun wordt toegezegd. Een copie van een
bestaande band over de verschillende wijzen van optreden
met Duits gesproken tekst, die reeds in bezit is van 101
Midcie, zal zowel aan NTC als de SMID worden toegezonden.

b. Commandantennamen

l Lk vraagt of het mogelijk is in de slagordebasis-
documenten achter de commandantennamen de laatste datum van
waarneming/vaststelling op te nemen.
Na overleg met INLA-2/Hoofd slagorde kan worden gesteld,
dat dit technisch niet haalbaar is en derhalve de
sluitingsdatum van het document in deze geldt.

c. Jaaroverzicht 88

l Lk vraagt of er wederom een jaaroverzicht zal worden
uitgegeven. Dit is inderdaad het geval. Het Jaaroverzicht
88 aal conform de verzendlijst van die van 87 worden
verzonden.

d. Vervallen supintreps en slagordebasisdocumenten

De SMID vraagt of er nog een brief uitkomt, die een eerder
ter vergadering uitgereikt overzicht aangaande welke
supintreps en slagordebasisdocumenten zijn vervallen,
bevestigd. Voor de leden van de werkgroep inlichtingen
wordt dit niet meer noodzakelijk geacht en verwezen naar
voornoemd overzicht.

5. Volgende vergadering

Plaats: EDE, SMID
Datum: l dec 88
Tijd: 09.00


