
AGENDA (concept)

38e Vergadering Werkgroep Inlichtingen dd 14 mei '93

1. Aanwezig

a. DOKL ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ (voorzitter)(secretaris)
b. l Lk
c. NLC
d. NTC
e. SMID

2. De voorzitter opent de vergadering en heet de vertegenwoor-
digers welkom. Het verslag van de 37e vergadering wordt gear-
resteerd.

3. Mededelingen voorzitter

a. Sitrep

Voorzitter geeft een korte verhandeling over de
huidige stand van zaken m.b.t. Tsjechië en Slowakije,
het voormalige Joegoslavië, Cambodja, Angola, Mozam-
bique, Zuid-Afrika, Oeganda/Rwandaym-Af̂ hanistaJa-»

b. Uitbreiding INLA

Voorzitter geeft korte uiteenzetting over de voorge-
nomen uitbreiding van INLA (versterking Bureaus A-2
Europa en A-7 Midden-Oosten/Noord-Afrika/Rest van de
Wereld).

c. Convenant

Voorzitter deelt de leden van de Werkgroep de laat-
ste stand van zaken m. b. t. het convenant met ILk
aangaande landenstudies mede (bijdragê n. MID/CO, MID/
KLu, en MID/KM aan respectievelijk voormalig Joegosla-
vië, Irak en Cambodja).
Tevens is er een overeenkomst met ILk m.b.t. de
briefings voor uit te zenden personeel naar het
voormalige Joegoslavië: DOKL levert informatie aan
lOlMidcie aan, die op haar beurt de briefings op het
CW verzorgt.

d. VS 30-1

Aan het verzoek van vertegenwoordiger l Lk om forme-
le intrekking van het oude voorschrift VS 30-1
"Organisatie en Optreden Sovjet Strijdkrachten" is
inhoud gegeven d.m.v. briefnr 19687/1/221292.



e. VS 30-2

In dezelfde brief is aangegeven, dat VS 30-2
"Tactische tekens Sovjet Strijdkrachten" van kracht
blijft en zal worden aangepast aan de ontwikkelingen
in Centraal- en Oost-Europa.

f. VS 30-3

VS 30-3 "Identificatie Sovjet Uniformen" is eveneens
ingetrokken.

g. Personeelsmutaties

1) m̂ ^̂ B̂||̂ Hn-S overgeplaatst naarWHAPE. De voor-
zitter^neeraT: de Sectie waar en zal n%jjËjr verwachting
worden aangesteld als HINLA, waarbij t/f̂ Jp. de func-
tie van PINLA zal worden vervuld door

(2) Hejt bureau INLA-2 (Europa) is uitgebreid met owi
i als slagordemedewerker.

(3) Het bureau A-7 (Midden-Oosten/Noo^d-Afr^ca/Rest
van de Wereld) is uitgebreid met 4BHHMIHIIIIH)
(Cambodja, Angola, Mozambique) en owi Schenau (slag-

h. Publicatie gerubriceerde gegevens

Voorzitter benadrukt, dat onderling gemaakte afspra-
ken op inlichtingengebied en uitgewisselde informa-
tie nooit als copy mogen dienen voor publicatie,
zoals onlangs in de Intelscoop.

i. Te verwachten inlichtingenproducten

(1) Door het bureau Europa wordt gewerkt aan "GOS
topstructuur" (status: gereed, wacht op versprei-
ding) , het SBD Polen (status: gereed, wacht op ver-
spreiding) en het SBD Wit-Rusland (status: gereed
medio augustus).

(2) Door het bureau MONA wordt gewerkt aan het SBD
Iran (status: gereed, wacht op verspreiding), het
SBD Irak (status: in concept gereed) , een update van
het SBD Syrië (status: in bewerking) en uiteraard de
landenstudies Cambodja en Irak (status: in bewer-
king) .

(3) Door VOPS wordt gewerkt aan de landenstudie
voormalig Joegoslavië (status: in bewerking, maar
nagenoeg gereed).



(4) Door het bureau Techniek wordt gewerkt aan het
IHM Mijnen (status: in concept gereed), het IHM NBC
(status: in bewerking) en een supintrep "Technologi-
sche ontwikkelingen nachtzichtmiddelen" (status: in
bewerking).

4. Rondvraag

5. Openstaande actiepunten en besluiten

a. SBD Iran (DOKL) ^

b. SBD Irak (DOKL)

c. SBD Libye (DOKL)

d. Supintrep EOV (DOKL)

•e. IHM Mijnen (DOKL)

f. IHM NBC (DOKL)

g. update SBD Syrië (DOKL)

h. SBD Polen (DOKL)

i. SBD Wit-Rusland (DOKL)

j. GOS topstructuur (DOKL)

k. Supintrep Nachtzichtmiddelen

1. Landenstudie voormalig Joegoslavië (DOKL, ILk)

m. Landenstudie Irak (DOKL, ILk)

n. Landenstudie Cambodja (DOKL, ILk)

6. Eerstvolgende vergadering.

De eerstvolgende vergadering wordt gepland op ... 1993 te
Ede om 10.00 uur.


