
KO N l N K L IJ K t LA WT> MACHT
BEVELHEBBER DER LANDSTRIJDKRACHTEN

CORRESPONDENTIE-ADRES: POSTBUS 90711, 2509 LS 's-GRAVENHAGE

Afdeling/.«asatot Inlichtingen en Veiligheid.
Thérèse Schwartzesiraat 15
Telefoon: 070-735370 / 345370 tsl

Men v»*r verzocht bij beantwoording d.
nummer wan deze brief nauwkeurig te vc

Aan

Zie verzendlijst»

bijlagen: verslag + 1 bijlage.

uw brief van uw kenmerk

onderwerp: verslag vergadering
werkgroep Personeel
en Opleidingen.

ons nummer

's-Gravenhage, 13 oktober 1981

V

Hierbij bied ik U aan het verslag van de vergaderi

van de Werkgroep Personeel en Opleidingen, gehoude

op 29 september 1981.

l

DE SECRETARIS VAN DE WERKGROEP

'•JPE MAJOOR, r ;>
C l f f

Verzendlijst; 1 LK
NTG
SMID
8̂ 8 Vbdbat

— Inl A LAS
Inl B LAS
Inl D LAS

Intern Ïï-Inl (Voor GGIV)



INL/LAS

Verslag vergadering werkgroep Personeel en Opleidingen CGiy

dd 29 september 1981 bij de SMID te Harderwijk.

1. Opening.

Vz verwelkomt de aanwezigen, i.h.b. de nieuwe vertegenwoordigeï
van de SMID en kondigt het vertrek aan van de huidige vertegen-
woord î er̂ ^̂ JliL-Bĵ  die ook als secretaris zal worden opgevolgd
door

Aanwezig; 1 LK
SMID

898 Vbdbat
LAS/INLA
LAS/INLB
LAS/INLD

vz
secr

afwezig: NTC

Verslag vorige vergadering.

Dit wordt uitgereikt, gelezen en gearresteerd.

Mededelingen voorzitter.

Vz verwijst naar wat in de vorige vergadering over de personeel
problematiek in het "functiegebied" INLN is gezegd en vestigt c
aandacht op een stuk van G2 1LK, dat als bijl. bij het verslag
van de laatste CCIV-vergadering is gevoegd en waarin de situat:
m.b.t. de bezettfng van S2/G2-functies in 1 LK wordt weergegevei

Personeelsplan.

Vz kenschetst de huidige situatie op personeelsgebied in de in"
sector als "een achter de feiten aanlopen".
Daarom gaan de gedachten weer naar de (her)oprichting van"INL l
een sectie personeel.
In dit verband wordt ook het voorstel om te komen tot een diens
INLN opnieuw besproken.
In ieder geval zal er een inventarisatie van "INLN PERSONJCEL" <
de laatste 10 (tien) jaar moeten plaatsvinden.
Hierbij kan het "INTERIM RAPPORT nr 1" van de werkgroep "Funct;
gebied Inlichtingen" van 31 december 1977» aangeboden bij brieJ
LAS/INL/VEIL, nr 11.918/F van 13 jan 1978 goede diensten bewij-
zen.



Moet in het bezit zijn van: LAS/INLN A,B,D, 1LK, NTC, SMID en
898 Vbdbat.
Verder kan een uitdraai via DPKL en het raadplegen van gegever
bij de SMID, snel tot resultaat leiden.

Naar aanleiding van een opmerking van vertegenwoordiger 1LK
m.b.t. een onplezierige ervaring in het kader van de sollicitg
tie van een onderofficier voor een c.i,-functie, legt verte-
genwoordiger INL B de procedure uit die gevolgd wordt:
Eenmaal in de tien maanden wordt de basiscursus c.i. gedraaid,
Onder verantwoordelijkheid van DPKL/ICP sie AF (Algemene Funcl
wordt in nauw overleg met Hot II INL B de behoefte vastgesteld
de in opleiding te nemen beroeps oo'n.
Vervolgens wordt een belangstellingsregistratie uitdraai c.i.
Na interne bewerking daarvan door de AFD ICP (alle betrokken \n dienstvaksecties), rolt daar een aantal potentiële kandidai

uit.
Nu stuurt DPKL een tgm aan LAS/INL met het verzoek om van dez<
kandidaten de geschiktheid vast te stellen voor een c.i.-func-
De en van deze kandidaten worden in afschrift geïnformeerd.
De uitslag wordt door Hot II Sie Veil schriftelijk bekend-ge-
steld aan uitsluitend DPKL/ICP sie AF.
Vervolgens is DPKL verantwoordelijk voor de verdere behandelii
dus de info aan betrokkenen en hun en en welke mensen wanneer
in opleiding kunnen worden genomen voor c.i.-oo.
Deze werkwijze is mogelijk omdat de c.i.-organisatie een goedi
bestandsopbouw heeft en de oo'n voor de rest van hun militair'
carrière daarin kunnen functioneren zonder nadelige rechts-
positionele konsekwenties.

Actie:vert 1LK

Actie:vert SMID

5. Vertaler Russisch 101 MID GIE.

J 01 MID GIE) heeft een studie gemaakt over dit aspec
wordt onderschreven door C-1LK.

Vert. 1LK stelt dat het dus kennelijk de bedoeling is om de b
treffende mob-functie bij 101 MID CIE paraat te stellen.
Hij wijst er echter op dat die functie slechts goed vervuld k
worden door iemand die tevens goed is ingevoerd in slagorde,
taktiek enz van het W.P. Derhalve is vulling met een dpi geen
oplossing.
Vert. 898 Vbdbat doet de suggestie om te bezien of een burger
de functie kan vervullen.
In dit verband wordt de problematiek van voldoende geschikte
kandidaten voor de opleiding kgvn-ondervrager/tolkvertaler
nog eens besproken. De verwachting is nl dat de belangstellin
zal afnemen. Daarom zal er een nieuwe folder (brief), bestemd
o.a. universiteiten worden gemaakt. Een ontwerp hiervoor is c
de SMID gereed.
Vz verzoekt hem dat ontwerp toe te sturen.

Personeelsproblemen 6̂ 8 Vbdbat.

Dit punt wordt na de vergadering behandeld met de vz door vei
898 Vbdbat.

Wel wordt als voorbeeld het touwtrekken tussen 1LK en 898 Vbc
om een smi (EOV specialist) besproken.



Door de werkwijze van DPKL om geschikte kandidaten te vinden
voor de vulling van belangrijke, maar weinig voorkomende func-
ties, kunnen deze situaties voorkomen.
Tijdig en goed overleg met alle betrokkenen kan echter deze
onaangenaamheden voorkomen.

7• Actualisatie actiepuntenlijst.

Zie als resultaat bijl 1 ,

8» Rondvraag.

Vert 898 Vbdbat;

Meldt het tekort aan telegrafisten. Is per tgm aan COKL i.a.a(
INL voorgelegd.

Actie: Vz. Verzoekt vz dit te begeleiden bij de DPKL.

9. Sluiting,

Volgende vergadering op 2 februari 1982 te 10.00 uur SMID.



Bijlage 1 . (ACTIEPUNTENLIJST) bij verslag vergadering werkgroep
PERSONEEL en OPLEIDINGEN dd 29 september 1981.

A C T I E P U Ï Ü T E N L I J S T .

Nr«

1 .

2.

}j.

4.

5.

6.

7.

Onderwerp Actie stand van zaken.

Kgvn- ondervrager Pools

Vulling kgvn-ondervragers 101 MID GIE

MID - Detachement NTC

Loopbaanplanning burgerpersoneel Vbdcie
898 Vbdbat.

Opleiding rd int tgf tot vtl vbd

Dienstvak ÏNLN

Inventarisatie INLN PERS.

ÏÏOZ SMID

2 O'n in opleiding

wacht op studie NTC

898 Vbdbat

898 Vbdbat

VZ

VZ



NOlNHNNLIjt^fc; LANDMACHT

101 Midcie

AFD./SECTIE

Si o plg mbl

STELLER: kap ̂Ĥ

ACHTEREENyOLG.EN.S..NAA.R::.

)

AANTEKENINGEN, behorende bij in'3474

Aanvraag personeel ( vertaler Russisch)

Nr

ingekomen:

Bundel:

BIJGEVOEGDE L.RETROAC.T.EN.:

Inleiding

...¥.*.̂.*.Y.r..,het... verzoek.. van...cp.mmandant

...J?aZM.t...te...̂

...Secjy.e...G2/l...T̂

...om..te.r..ond̂

....̂ no.e;mde...argumê

uit te. werken,

Doel

Het geven van een overzicht van de belangrijkste taken, die

door bovengenoemde vertaler dienen te worden verricht» indi<

de aanvraag wordt gehonoreerd.

Motivering

Bî  het vaststellen van de werkzaamheden werd uitgegaan van

de behoefte aan slogegs, met name die, die voor een belangr

deel uit open bronnen komen.

Daartoe zijn in het verleden diverse abonnementen verworven

Hoewel in de huidige sloplg mbl één pers toegang heeft tot

Russische taal, bleven en blijven te veel belangrijke gegs

...wegens een ondercapdcitei.j;...Qp.,..Ye.rt.aaJg.e.b.ie..d,,Qny.erw.e.rk.t.

Om dit probleem te ondervangen werd binnen & afdeling, een h.

verdeling vaa werkzaamheden gemaa.kt en werden meer dan 60

artikelen ter vertaling aangeboden aan de SMID, ( te maken <

herhalers),Toch heeft dit geen effect gesorteerd, daar het

hoofdbestanddeel van het vertaalwerk bestaat uit het select-

vertalen en verwerken van af zonder liïke feiten uit 3-r.tikQle/

..wâ rLil...Vfir±al£r.s....vo.or±dTiceM̂



het slopers en hun documentatie.

Bovendien.heeft de onervarenheid in het werken met voor slo

belangrijke'....ge.gs tot...gevolg dat al het vertaalde...werk een algehei

correctie behoeft op het militaire jargon,waarna de verwerking ec

kan aanvangen.

Het is gebleken in 1.980 dat het verwerken van"uitbesteedde artike

minstens twee maal zoveel tijd vergt als wanneer degene, die ver t

de gegevens zelf direct in de documentatie verwerk t. (voorwaar de i

^wel^^dat^betrokkene moet zijn ingewerkt in het jargon en het archil

Het betreft hier dus een geheel andere vorm van vertalen dan enig<

jaren geleden het geval was, toen vele artikelen integraal werden

vertaald. Slecht incidenteel worden er nog artikelen vertaald, do<

bij voorkeur niet door bij de ehd ingedeeld pers. (SMID:herhalers

..Opm. 1: Het .voordeel dat een pers uit de sloplg mbl Russisch begri,

kan na functiewisseling wegvallen.

) Opm 2: Le bekendheid met de materie vereist eigenlijk KSH de

aanwezigheid van een langerdienende vertaler.

Beschrijving werkzaamheden vertaler Russisch bij de sloplg mbl
' • VfTjlJ'J"1--r^|-imiif iJrinivi-r'n.nitrf^miiim -«rtimu ir nm M ILT-IMI i.-j i - -, - - - - . . _-- .ri_ii-r.. ± r.-.-.n "i m — ••«*•!• «»w . ..-•».•. ̂ ••if.»-—•»>••••".-•"—*i •-—• -.».-. iTC-...» .......,.

...l»....Het..selecteren..van,.artikelen uit krâ

.,2».,..Het...i.s.m... 3lopers..seleĉ

-c namen

-..overi t̂__

.t:....e.renajme

-locaties

-mat

- subordinaties

, - identificaties (dit alles a.h.v. reeds aanw gega in

doe 101 Midcie - TJcodoc)

.3 .....Het. bij houden van gegs oj'...het gebied van mil opln in de

Sovjet-iTnie t.b.v.....Î odoĉ îbŷ otóer̂ aglnjgen)

4».„Het bijhouden van gegs op het gebied..van uniformen, insignes,

medaillesĵ êrŝ xiitr en ..bî z uitr;..voor_zover__dit_niet^ wordt

vereist door de VAOV-I-k, ̂"-̂!. w.?.̂ ;...waardövp-i. is met het oog

pp...ondervragingen... in...LkQdop.

(.cat ;bepaling....k̂ .»....pp̂ iveauiik̂ yiiietc.)

..5.»..,JIet....beh.eren...en. bijhoud̂

,.

.̂.ijn....y.QQr...het....ui.tv...van.. vertaalwerk, ..ondervraging



- kaarttekens

-...afkortingen

7 ••••Het.. incidenteel, .vertalen, .van., ondexsc-hrif ten ...en., teen .verklarir

8, Het selecteren en vertalll vL̂ foto's van ©rs en mat

(onderschrif ten,)

Opm 1» Vertaalwerkzaamheden genoemd onder 1» 2, 5» 7 en 8

kunnen om practische redenen niet worden uitbesteed.

Opm 2, Het vertalen van gegs genoemd onder 3, 4 en 6

geschiedt bij voorkeur op die loc waar de gegs ook wordei

verwerkt en opgeslagen, zodat vgl met reeds aanw gegs

kan plaats vinden waardoor tijd en werk wordt

'} bespaard.

C onclusies/aanbevel ingen

Ik moge IJ op gronf van het bovenstaande verzoeken de volgende

conclusies en aanbevelingen in beschouwing te nemen:

a. In de huidige bezetting heeft de sloplg mbl en daarmee

de Sectie G2 / 1 Uc nauwelijks en in ieder geval onvoldoende

vertaalcapaciteit, ingevolge het gestelde in VS 30-5 par 3

en STANAG 2077.

b. Aanvulling van "basic" en "current intelligence" ia uit

open bronnen voorziet dringend in een behoefte,

c. Uitbreiding van inlnpers met minstens één vertaler is

Geen

..noodzakelijk, waarbij gezien ̂
J

d.

vtl optimaal te kunnen inzetten voorkeur dient te worden

.S^E^^...^.^....?.^R...P^^:^i^S...lo.i^

rol bij het vertalen van de ^

indien enigszins mogelijk de

aan een langerdienende,(

l...de..slQplg...jBbl..

genoemde., gegs, ...vaardoor...É»pd?iE±er..

vookeur .. d.i.e.nt.....t.e....w..Qrde.n...,ge.geven.

slopers meer ti.jd en ruimte, ter•beschikking, .voor, het.

evalueren en interpre :



jfraluatieverglag 8lcĤ arkzaajnbe<len In do periode jan 1980 t/m jan 1981»

Oorzaken en aanleidingen roor hot houden van deze evaluatie varen

-&et evalueren van de taken van het huidige pers in het Jaar 1980
-het opstellen van de werkverdeling voor het jaar 1981,m.i.v.mrt 1981

-de overplaatsing: van de eminln Belling

-*ten interna voortgangscontrole op de uitvoering van door "bureau SLO-G2/:

op 23 juni 1980 aan ona verstrekte aanwi j zingen voor het verwerken van
aio-gegevens ,

-ixet inventariseren van nog te verrichten verkzaerJieden(voor de j turen '8!

PersQnee-lstekort

Zoals bekend heeft de aloplg mbl een veelomvattende taak.die in twee g:

blokken uiteenvalt* t «v,
-bijhouden doo t.h.v» G2-1 Ik ^̂ - «r «*»/&*> ̂ - ^ -— •> -̂ T̂ -?2

-opzetten en bijhouden van doo bestemd voor gebruik in Ikodoo. '":̂ -

Het aou te ver voeren alle daarüt voortvloeiende deeltaken en handeli

op te aoumen,maar het is ongetwijfeld duidelijk,dat een deel van de dot

"manuaal11 in tweevoud (in sommige gevallen zelfs in drienoud) moet

worden bij gehouden. Enkele deeltaken zal ik in verband met de noodzakel

heid oq. wenselijkheid daarvan voor ds rest van dezs evaluatie toch

noemen:

-bijhouden van alle activiteiten van de divs liggend in ona geb van

inlnbelangstelling

-slogega mbt grenstr DDR
-slogegs mbt loos in BDR,PolenfS0 (5 w MI>s)

-slogegs mbt mil ehdn DDR, Polen, SU

-slogega mbt vlgvldn,SAMsites eto
-alg gegs over deze drie landen zoals uniformen, opleiding eto»

-het verwerken van Russiecha mil tijdschriften voor zover zij voorzien

in de behoefte aan elogegs «n het vz van gegs over tao optreden.

Hei de huidige bezetting van l off(bar)tl oo(ber) en l oo(dpl) kan nie

optiimial aan alle deeltaken worden gewerkt.

Ook binnen de sloplg werden regelmatig prioriteiten gesteld en werden

pogingen iets nieuwe van da grond te krijgen vroegtijdig afgebroken oi

onderbroken omdat zij onevenredig veel tijd in beslag namen t.o.v.
"routinewerksaamhodön" in da huidige persbQzetting.Hierdoor gaat naar



mening te veel waardwol mat op slogeb verloren of in de "onderste la".

Reeds zijn door U verzoeken acn hogere instanties gericht on het pers

te mogen uitbreiden met een vertaler en een slo-specialist.
Uweraijd» is d* door ona onderkende onderbezetting obïepaedsouadrefccnadpt.

Ook indien deze verzoeken worden gehonoreerd is dit slechts een pleister

op de wond» daar één vertaler nooit alle gegs uit de ons ter beschikking

sta;-nde open bronnen kan halan.t3e zal ook dan sprake blijven van het

at«llen van prioriteiten.

Maast het hierboven door mij gestolde levert de sloplg mbl ongeveer

60 mandagen st aan ondervraagoefn per jaar.

Kaaerna- en ond<srdeolsdiei)3-ten,cUe ovonocns pors kosten 1-at ik, daar dit

voor allon gnld, bulten beschouwing.

2 .

Op het göb van het vx van gevlnln. moeten we ons atec-ds realiserentdat zioh

op slechte geringe afstand van ona grondgeb eex\e vij bcsvindt.

Ook, on wineohien juiot wel in vredestijd, zullen wij alles in het werk

oosten stellen on dfise tegenstander 20 goed mog op waarde te schatten.

Indien wij on»«t Ineĵ mninaen op het geb van va van vijgega saan inten-

siveren op het moment lat de internationale opartnirg toeneent aijn wij te

lont*

Dat in het algemeen binnen het legerkorps de parato kennis on de vaardig-
heden van het gevinlnpars pijnlijk veel te wensen overlaat bleek in de

afgelopen jaren steeds veer op da Ücinlndagen,

, In april 1977 weea ook CINC USaKiTüPt generaal George S Blanchard ia een

NATO CONFIDEKTIAL rapport op deze gebroken die varen geconstateerd bij
zijn eigen pers*

T«n onreohte »alduŝ |[[HIB| wordt n-uirraatö een vrudesaltiiatie langer
duiirfc steedg meer tijd en aandacht bösteèd &an (tao)oefnten kosto van het

va van gevinln over da potentiSla tegonstander,

Op instigatie van deze generaal ia toon oen project gestaxt om de gevinln

betsr bereikbaar ta uaken voor tao ea an het verboteran van de opl

van inlnapeon ook nadat zij ia hun funotie waren geplai-tst ("HIOJ3CT FOCUS

De huidig» opleiding tot ondervrager tbv 101 Midcie heeft tot g«volgtdat

in twee korte perioden van iedere vl«r oaandan par Jaar intensiof moet

worden oef.



Doch ook het dpi sloper» staat ons ainds de diensttijdverkorting(terwijl

cursusduur ongewijzigd is gebleven) twee maanden korter ter beschikking.

Tijdens de ondervraagoefn gaat da prioriteeit uit naar:

a.het bieden van weerstand door de oefkgvn

b,hèt opl van ondervragers

Het alo-aapeot komt over het algemeen niet of nauwelijks aan bod en is

eoala dat in alle nabesprekingen ook at«eds naar voren wordt gebracht

slechts bijzaak en van ondergeschikt belang.

In oorlogstijd zijn ds ondervragers en vertalers een "instrument" tbv

het alopera ter verkrijging van relevant© alogega over de vij.

Dan heeft het vergaren van kennis over da vij alle prioriteit.

De situatie» aoala nu,in vredestijd bestaat»lijkt mij in schril contrast 1

met da prioriteiten zoals ze in iedar geval volgens CINC ÏÏSA3U-1UR (ook nie
de eertse de beste) zouden behoren te liggen.TJitlatinflen over deze priorJ

teitenstelling godaan door Nederlandse miln zijn mij-helaas— niet bekend,

Het belang dat divarse inlninatantiea (G2-1 Lk , I&V/ClaS en SKED) aan b«

gedeelten van de vzaotiviteiten door de eloplg nu reeds hechten la in 196

onder meur gebleken nu het afleveren van het "PROJECT GRENSTK. DDR11.

De "Brezhadvreduotiefl" en de "situatie in an rond Polen" zijn mede debet

aan een verhoogde vzaotiviteit binnen ons geb van inlnbelangstelling,dooi

ook hier speelt de factor tijd en gebrek aan pers een storende rol.

g « C onolusie s/aanbevelingen
Ik moge TJ op grond van het gestelde onder ptn l én 2 verzoeken de volge

} conclusies/aanbevelingen in beschouwing te nemen.

a. sloplg mbl heeft in aljn huidige bezetting oen tekort aan pers van

minstens l slospeoialiet (die zich geheel kan bezighouden met het

behouden van de doo voor het LKODOC) en vertalers,

b. De "open11 Russische bronnen zyn een onmisbare aanvulling op da reed£

bestaande rapportages op het gebied van "baaio" en "current intellié

."Ds inhoud van deze bronnen most worden geselecteerd en vertaald,

o» vertaalcapaciteit voor het vertalen van Ruaaj.achö open "bronnen kan v

gevonden in het uitbreiden van het pers bestand met vertalers of hal

benutten van do reeds bij 101 Kidcie ingedeelde talenspecialisten.



d, van "training on the $obn van slopers in de huidige opzet van ondvroefn

kan nauwelijks sprake sijn (dit geldt alleen voor de momenteel aanw dpi sg"

die dit enkele keren dient te beoefenen net het oog op syn inol) besteirnim

Nuttiger is het alleen in geval van een twee—partyen oef slopers in te z<

zodat de verkregen slo-gegevena daadwerkelijk door een G-2/S-2 kunnen wor<

aangewend» In dat geval wordt sowel de juista (snelle) prooedire m.b.t.

verwerking slo-gegavens van belang a] n de gevgevené zelf en de waarde vaj

het gevinln pers by da ehd dia don profyt hoeft van de resultaten van eei

gehouden ondvr,

e, Een frequenter gebruik van peia van de taplgn om slo geg te verwerken ma-

het oog op hun mogelijke mob functie in de giredplg van het LKODOC ware t<

overwegea» Dit mede vanwege hst fait dat zy voor dcae functie - in tegen-

atellinj tot hot "oxido giredpors" - goen ji opl hobbon gahad.

f, de aard v;in do gog tydene ondvroein in vredect-jü. (aist zjjndo twoö-partjjer

oef n) ia van dion â rd, dat op (jevinln gebied onseochoold pc*'o dit ook

gemakkelijk zou kunnen uitv.

Indien dit bv, b;j toerhexurt door een ondvr sou gebeuran heeft dit het

voordeel dat hy icesr slo-minded aou kunnen worden,

g, hot ware twens te oveirwegen de inó̂ lykheid te onderzoeken by toerbeurt

gevinln pers vtirix d-j teigs in te zetten om hen kennio te laten raaken met

prooedures en rapportEges die ay ook soudsn kunnen voz.-wcushten wanneer in

oorlogstjld édm of meer ondvrplgn by de brig worden inó*odeeld.

Dit stukje opl van gevinln pers op lagere stavon aou kunnen worden geïnii

en bevaart-door pers van da Sie G—2 l LI:,

Aangesieu zij alle aanvragen voor ondvroefn moston honoreren kunnen zy

geiyktydig aanSe t/jaar over zicht bapülen uit volko brig zy t.b.v. deze

opl gevinln pers wensen mee t0 sturen.

Bijlage t l



Bijlage bij evaluatieverslag alo-werkzaamheden^periode jan 1980 t/m jan l

Geen of onvoldoende aandacht kon er in de verslagperiode worden besteed
aan:

l «Het uitwerken van de verzamelde gega tav symbolen op vtgn,die

in vredestijd mog een belangrijk identificatiemiddel vormen met het

oog op Invoeren nieuw mat bij die ehdn.

Het vss van fotoznat over dit onderwerp in Russiche tijdschriften uit de

periode 1971 t/m 1978(Dit vindt zijn oorzaak in het foit dat eerste

in f eb 1980 begonnen werd mot het opzetten van dit systeem, zodat ei*

"teruggewerkfmoest worden,)
2.Het verwerken van de gegs over uniformen van SDR,Polen on SU.

3.He t bijwerken van enkele oleaten(zowel natiunaal alu internat ionaal

zijn in de tweede helft van 1900 veel wijzn uitgegeven op basisboeken,

naar aanleidin: waarvan alle alokaarten eerst werden bijgewerkt.)

4«H*t uitwerken van tao onderwerpen m,n, uit de Voyannyy Vestnik door het

ontbreken van vertaalcapaciteit.

Sinds 1977 zijn geen artn meer vertaald»
S.üitwerksn van gegs m„b.t. Ruseiaohe mil oplinatltu-ten door het ontbrekej

van vertaalcapaciteit* (Gegs tbv Lkodoc)
6»Dupliceren van alle «lokaarten door ontbreken van slopers en het

fsit dat dit manuasl dient fte geschieden,
7.Opzetten van een eysteeaa "loos* DM en Polen tbv Lkodoo wegens tekort a£

slopore.

Indien het huidige perabestand on^wijzigd blijft is nauwelijks varbeterit
iü deze situatie ia verwachten.


