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VERSLAG

31e Vergadering Werkgroep Inlichtingen dd 24 januari '90

1. Aanwezig:

a. LAS

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

2. a. VS 30-1

(1) De 2e Opgave van Wijziging wordt op dit moment
verspreid en is reeds in bezit van l Lk en SMID.

(2) Overigens bleek het CDP nog steeds niet in staat tot
het aanbrengen van een verticale lijn voor gewijzigde
tekstdelen. Bovendien blijken sommige logo's (organi-
grammen) boven de bijlagen af te wijken van de tekst.

(3) T.g.v. de ingrijpende gebeurtenissen binnen het WP op
het gebied van organisatie en doct-rine zal het
Werkverband VS 30-1 weer samen moeten komen. De exacte
datum en een voorstel voor de opzet van de 3e Opgave
van Wijziging zal de leden van de werkgroep nog worden
toezonden.

b. Opbouwoperatie

Deze studie is gericht op de situatie vóór 1989. Het eerste
concept is eind januari 1990 gereed. De studie blijft
vooralsnog binnen LAS.

c. VS 30-2

(1) Een computerprogramma t.b.v. een laserprint is
inmiddels ter beschikking.

(2) De copy is medio december '89 naar het CDP verstuurd
voor een eerste drukproef.

d. Werkverband Verbindingsstructuren

(1) De werkzaamheden van dit werkverband vorderen.
Inmiddels zijn de hoofdstukken 20 en 21
(Bataljonsverbindingen) afgerond.

(2) De hoofdstukken 10 (Functionarissen) en 11
(Commandoposten) worden 14 februari '90 besproken.

(3) Alle delen worden -t.z.t.. ter becommentariëring
aangeboden.



e. Echelonnering

T.g.v. de unilaterale en mogelijk tweezijdige reducties
n.a.v. een CFE-verdrag ligt deze studie i.o.m. l Lk t.n.o.
stil.

f. Personeelsmutaties

(1) DefMHHBpheeft A-3/TI versterkt en zal t. z. t. de

(2) De inmiddels tot elnt bevorderde flHHJjHBB heef t A-
3/TI m.i.v. l november '89 verlaten en na een zeer
korte plaatsing bij PMC Zuid-Holland mobilisatie-
voorbereiding is hij nu bij de Sectie Wapenbeheersing
van de Afdeling Plannen van de Landmachtstaf
tewerkgesteld.

g. Handboek uniformen en distinctieven

(1) De vertegenwoordiger SMID heeft een "boodschappenlijst"
van benodigd materieel ingediend bij LAS. Deze lijst is
doorgegeven aan Milat Warschau.

(2) Het computerprogramma t.b.v. dit handboek is gereed,

h, Verif icatie

(1) Bij LAS/PL is een Sectie Wapenbeheersing opgericht met
o.m. het bureau E-2 "Verificatie en informatie-
uitwisseling", dat personeel ter beschikking zal
krijgen t.b.v. actieve en passieve verificatie (full-
en part-time) en storage-monitoring (alleen full-time).
Het part-time personeel blijft onder bevel van de
organieke commandant en zal slechts voor de uitvoering
van de verificatietaak rechtstreeks opdrachten
ontvangen van PLE-2. Een voorlopige lijst van part-time
personeel is opgesteld. De definitieve lijst met
geselecteerde functies wordt i.o.m. de ressorts
opgesteld. Het betreft hier 80 inspecteurs en 36
begeleiders in de rang van minimaal maj en er wordt
naar gestreefd zoveel mogelijk functies met een
inlichtingenaspect aan te merken.

(2) Verificatie is geen inlichtingenactiviteit: zij dient
ter controle op de naleving van een verdrag. Naast de
noodzaak om de gegevens voor inlichtingendoeleinden te
gebruiken is de inlichtingenorganisatie echter in staat
om de verificatie-organisatie van adviezen te voorzien.
De onbewerkte verificatiegegevens worden bij voorkeur
d.m.v. datatransmissie bij I & V bekendgesteld. Na
verwerking van de resultaten zal I & V geconstateerde
bijzonderheden ter kennis brengen van de Sectie
Wapenbeheersing en eventueel advieaen uitbrengen t.a.v,
de uitvoering van volgende inspecties.



(3) Gelet, op de toename van de hoeveelheid informatie
dienen de organisatie en de personeelssterkte van I & V
te worden bezien.

(4) LAS/PLE verzorgt i.o.m. I & V een periodieke interne
rapportage binnen LAS en de KL.

(5) De jaarlijkse exploitatiekosten (infrastructuur,
automatisering, personeel, opleiding, reis- en
verblijfkosten) worden geraamd op ruim f 12 miljoen.

(6) Voor de opleiding van verificatiepersoneel is het
noodzakelijk vier opleidingen te ontwikkelen:

(a) een cursus verdragskennis en gedragscode (l week),
(b) een inspecteurscursus (2 weken),
(c) een aanvullingscursus voor tolken (3 tot 4 maanden)

en
(d) een cursus Russisch voor inspecteurs (l man per

team) en storage-monitors (ca. 8 maanden).

De leiding in deze heeft de SMID. Met enige
aanpassingen in het opleidingsprogramma van '90 (het
laten vervallen van de Basiscursus GI 90-1, de GI-
cursus l Lk en de Basiscursus Russisch voor vertalers
en ondervragers) kan medio maart de eerste cursus
worden gestart en kan aan de opleidingsbehoefte van
'90 worden voldaan. Na '90 kan worden volstaan met het
"tussenvoegen" van l of 2 cursussen per jaar. De SMID
moet dan worden uitgebreid met drie instructeurs
Russisch. (Een probleem in deze: wie stelt de
eindeisen vast).

(7) N.a.v. deze uiteenzetting werd van gedachten
gewisseld o.m. over de mogelijkheid om nog de lijst
met part-time functionarissen te wijzigen.

i - Van kracht zijnde publicaties

Elk ressort maakt een inventarisatie, die op de volgende
vergadering van de Werkgroep Inlichtingen zal worden
besproken. Het streven is naar een totaaloverzicht met een
minimaal aantal verzendlijsten en verschillen in exemplaar-
nummers van de diverse al dan niet periodieke inlichtingen-
rapportages .

j. WP-radardreiging tegenover l Lk

Een supintrep is in november '89 uitgegeven onder de
gewijzigde titel: "WP radar-,radaropsporings- en
radarstoormiddelen tegenover l Lk". Het supintrep is
verzonden naar respectievelijk l Lk, CVKL, SMID, FEL-TNO en
898 Vbdbat i.a.a. DMKL en LAS/PL.



k- Chemisch/biologische oorlogvoering

In april '90 is de publicatie voorzien van het supintrep
"Mid-spectrum agents".

1. SWL december 1989

Door de geringe hoeveelheid relevante militaire
activiteiten aan WP-aijde sullen de SWLs over de
verslagperioden december 1989 en januari 1990 worden
gecombineerd.

m. Troepenreducties en reorganisaties

Op 12 februari 1990 om 10.30 uur zal LAS/I & V een briefing
verzorgen aangaande de huidige stand van zaken m.b.t.
reducties en reorganisaties. Uitgenodigd worden 10
inlichtingenfunctionarissen van l Lk, 3 van NTC, 4 van de
SMID en 2 van NLC. Een telegram dienaangaande is inmiddels
verzonden.

n. I HM

De voorzitter is van zins een werkverband op te richten om
vorm en inhoud vast te stellen van een meer gediverseerd
identificatiesysteem t.b.v. de te onderscheiden niveaus
(Ik, div, brig, bat). De vergadering wordt in de
gelegenheid gesteld haar mening te geven over welke
parameters zijn gewenst op welk niveau en met welke
classificatie.

3. Rondvraag

a. Vertegenwoordiger SMID vraagt of er videobanden beschikbaar
zijn met oud materieel t.b.v. de diverse ver
cursussen. Als contactpersoon bij LAS wordt
aangewezen.

b. Vertegenwoordiger l Lk vraagt of er al wordt gekeken naar
andere inlichtingensystemen in een post CFE-situatie.
Voorzitter deelt mede dat er op dit moment geen separate
studie naar wordt verricht, maar dat e.e.a. zijn aandacht
heeft en geeft vervolgens een korte uiteenzetting van de
brainstormsessies die zijn gepland dienaangaande.

c. De vraag van l Lk of LAS/I & V invloed heeft op het
personeelsbeleid van DPKL en de vraag van NTC of de
reisbeperking nog van kracht blijft- voor inlichtingen-
personeel dienen aan de respectieve vertegenwoordigers in
het CCIV te worden gesteld.



4. Openstaande actiepunten en besluiten

a. C3I-systemen (LAS)

b. Handboek uniformen en distinctieven (SMID, LAS, l Lk)

c. Realisatie aanvullende inlichtingenbehoefte uniformen
(SMID, LAS)

d. Opbouwp-peratie (LAS)

e. VS 30-2 (Werkgroep VS 30-2)

f. Echelonnering (LAS, l Lk) (voorlopig laten vallen)

g. Divisieverbindingen (Werkverband verbindingsstructuren)

h. Bepantsering WP-tanks (LAS)

i. Mid-spectrum agents (LAS)

j - Troepenreducties en reorganisaties (LAS)

5. Eerstvolgende vergadering

De eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld op dinsdag 10
april 10.00 uur te Ede.


