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Verslag van de vergadering

Coördinatie Comité Inlichtingen en Veiligheid

van 7 april 1981

1. ALGEMEEN

a. Aanwezig; Kol • H-I1TL (Voorz)

Lkol • Hfd G2-1Lk

Lkol . Hfd G2-M?C

Lkol : C-898 Vbdbat

Lkol H-ISFLB

Maj IÏÏLB

Lkol H-INLD

Lkol " ~ INLA (Secr)

De vz heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.

Afwezig: Lkol < (SMID) en Lkol . (INLC).

b. Briefing Polen

Elt geeft een overzicht van de mil/pol situatie

in en rond Polen, aan de hand van de meest recente gegevens

waarover het INLA - Sitcen beschikt.

Na een discussie over de verspreiding van het dagelijkse Intsum

van Sitcen/INLA bepaalt H-IKL dat eea met in acht nemen van de

classificatie en bronbeveiliging nader zal worden bekeken.

c. Verslag vorige vergadering

- G2-1Lk deelt mede dat in het verslag van de vorige vergadering

blz 4 pt c met betrekking tot opl MilGeo personeel vermelde aan-

dacht alléén geldt de opleiding van Technische Terrein-analysten,

De huidige TAP opleiding op de SMID is niet meer gericht op de

praktijk. G2-1Lk zal een voorstel torzake indienen en eea bespre-

ken met C-SMID,



- G2-FTC deelt mede in aanvulling op het verslag op blz 4 P"t e

terzake Cl-incidenten;

De CI-instruetie is t.a.v. de meldingen van Cl-incidenten niet

geheel duidelijk.

Voorts bestaat onduidelijkheid over de aanduiding "Onderdeels-"

en "Object veiligheidsincident"; er komen meldingen in de commando -

lijn, die niet in de Cl-lijn worden gemeld; een goed meldingsfor-

mulier ontbreekt.

H-I1TL verzoekt H-INLB deze zaak in de werkgroep Veiligheid te doen

behandelen.

2. PERSONEEL

Mutaties:

- Lkol Klu zal in September 1981 naar Warschau gaan.

- Lkol .c zal in Februari 1982 naar Belgrado gaan.

- Lkol zal in September 1981 naar Damascus gaan.

- Ma j van IWLB gaat per 1 mei naar Breda als C-451 GId

3. VOORDRACHT WERKGROEPEN

a. Wkgp Veiligheid

De majoor deelt mede dat deze werkgroep méér een overleg-

en praatgroep is, waarin uitwisseling van ideeën plaatsvindt en waar

studies over bepaalde problemen worden besproken. Voorts wordt infor-

matie gegeven over actuele problemen als b.v. het "27 MC-gebeuren",

en "Veiligheidsmachtiging voor Geest. Verzorgers. De uitkomsten worde

via ÏÏ-LRLB het CCIV voorgelegd.

Hfd G2-1Lk deelt mede dat met betrekking tot de Veiligh» machtiging vc

G.V.ers de G.V. top eea zal opnemen met de (Staf BLS).

b. Wkgp HilGeo

De inventarisatie van organen die zich binnen de KL bezig houden met

militaire geografie en meteorologie is gereed gekomen en de GLAS aan-

geboden.



De vergadering bereidt nu voorstellen voor, tot het opzetten

van een MilGeo structuur binnen de KL en tot het verbeteren van

de organen die zich reeds bezighouden met MilGeo en meteo, zo-

wel personeel als materieel.

De afdeling Org. heeft reeds een voorstel, Terdoc te combineren

met de TAP, in behandeling.

De afdeling P1 heeft een studie in behandeling omtrent de formalise-

ring van het Terdoc bij 1Lk.

G2-1Lk maakt een overzicht van MilGeo behoeften binnen 1Lk.

G2-1Lk, in samenwerking met 101 geniegevechtsgroep, heeft een studie

gemaakt omtrent het actualiseren van militaire landkaarten,

c. Voorts deelt Lkol het navolgende mede:

Huidige stand van zaken met betrekking tot werkgroep 7S Meteo KL

1. Deel I : Gereed, is binnen de KL verspreid met het verzoek om

commentaar en zal in een werkweek, medio dit jaar te

houden, persklaar gemaakt worden(de laatse commenta-

ren vrorden dan verwerkt).

2. Deel II: De verwachting is, dat alle te behandelen onderwerpen

in dit deel vóór de zomervakantie binnen aijn. Het

wachten is nog op 1 k 2 externe bijdragen(IGDKL en UBCS),

Daarna zal in dezelfde werkweek als bedoeld bij deel 1

en het deel 2 zijn voorlopige'vorm te krijgen en aan de

diverse instanties voor commentaar aangeboden worden.

Voor het geheel wordt door de sectie BOEKWERKEN EU GEDRUKTEN de

behoefte binnen de KL vastgesteld.

Huidige stand van zaken met betrekking tot Werkgroep Meteo-Organi-

satie Personeel

Het definitieve eindverslag van deze werkgroep is inmiddels gereed

en zal voor stafbehandeling worden aangeboden(?).

De uit dit eindverslag voortvloeiende actiepunten met betrekking tot

het doen van voorstellen tot aanpassing c.q. uitbreiding van de di-

verse OTASsen kunnen in het eerstvolgende kwartaal tegemoetgezien

worden.



Voor wat betreft OTAS LaS'; deze betreffende voorstellen zullen op

zeer korte termijn ingediend worden.

d. Werkgroep Personeel en Opleidingen

- Lkol deelt mede dat nu twee jaar geleden door de DPKL

de studie "Functiegebied INLICHTINGEN", evenals de deelstudies

over de andere functiegebieden, in de ijskast gezet; zulks in

verband met een gebleken discrepantie tussen Oorlogs- en Vre-

desfuncties.

- Het stopzetten van deze studie "Punstiegebied INLICHTINGEN"

heeft vwb de opleiding voor en beaetting van inlichtingenfunc-

ties in en buiten het LK naar de mening van Lkol • een

nadelige invloed.

- Een goed Personeelsplan voor Inlichtingen functionarissen in de

KL ontbreekt en heeft zeker, nu binnen de komende jaren meerdere

ervaren S2/G2 officieren en Onderofficieren die dienst verlaten,

consequenties.

- In opdracht van H-INL zal Lkol een Personeelsplan opstel-

len m. b.v. de wkgp en vervolgens dit met de betreffende functiona-

rissen bespreken,

- Hfd G2-1Lk merkt in dit verband op dat het goed ware indien brigade

en bataljons S2-functies ook door categorie B officieren vervuld

zouden kunnen worden*

- Lkol ,• • deelt vervolgens mede dat in behandeling is geweest

de vulling van de vakatures bij 101 MID cie (Ondervragers Krijgs-

gevangenen)

Nog in behandeling zijnde onderwerpen:

- Krijgsgevangenen ondervragers Pools

- MID detachement bij NTC

- opleiding telegrafisten tot vertalers (898 Vbdbat)

- loopbaanplanning burgerpers Vbdcie (898 Vbdbat)



Actie

Secr Op de komende Wkgp bijeenkomst te Harderwijk op 16 april 1981

zal voorts het onderwerp "Personeelsplan Inl en feil KL" door

Lkol worden ingeleid.

G2-1Lk ondersteunt het belang van deze studie en dringt aan op ee

spoedig herstel van het functiegebied inlichtingen daar dit de

enige manier is om te bomden aan een bestand van deskundig in-

lichtingen-personeel.

G2-HTC G2-NTC zal n.a.v. de samenvoeging van de S2-S3 functie bij de PME

waardoor de S2-taak veelal aan een niet opgeleide SgtMaj wordt op

gedragen, via de NTC-lijn een brief het licht doen zien, waarin d

personeelsaspect nader kan worden bekeken.

4. STAFYERAMTVOOKDELIJKHEID NBC ZAKEH

H-1 NL deelt mede dat hij deze zaak heeft besproken met Hfd OPN BLS.

In verband met de opleidings-aspecten verbonden aan de NBC zaken acht

OPN-LaS eea behorende tot de stafverantwoordelijkheid van OPN,

G2-NTC en G2-1Lk delen mede de zienswijze van Hfd OPN BLS te delen.

H-INL H-INL zal deze zaak nader met OPN-BLS bespreken.

5. VINTEX-CIMEX 1981

> - G2-1Lk deelt mede dat de lange aanloopperiode 1Lk een goede gelegen-

heid bood om alle plannen uit te werken en te coördineren.

G2-1Lk - H-INL verzoekt G2-1Lk om met betrekking tot "deployment code" de ge-

rezen vragen uit te werken en schriftelijk in te dienen.

- G2-NTC deelt mede dat NTC t.a.v. de tijdsfasering van de oefening po!

tief oordeelde, doch dat de KL incidenten lijst niet altijd even lo-

gisch v/as opgebouwd.

6. RONDVRAAG

- H-INLB wijst op de recente brief over vrijstelling van kazerne-diens

voor C.I. personeel.

- G2-NTC zegt dat zulks grote problemen geedt voor de kazerne Cdt van

Van Haaftenkazerne in Apeldoorn; PMC Apeldoorn is hiervan op de hoog

en zal maatregelen nemen.



- G2-1Lk signaleert een toenemende onveiligheid als gevolg van de

invoering van nieuwe autom.telf.systemen in de kazernes.

- G2-1Lk wijst voorts op lacunes in de regeling met betrekking tot

beveiliging van vervoer van documenten, wapens en munitie naar

West-Duitsland.

Actie H-INLB verzoekt G2-1Lk eea per brief te doen signaleren.
C 2—1Lk

- G2-1Lk meldt dat ook t,a.v. tank-trein transporten de beveiliging

lacunes vertoond.

G2-1Lk H-INL verzoekt G2-1Lk de gerezen problemen schriftelijk in te diene

7. VOLGEKDE VERGADERING

De volgende vergadering zal - in afwijking van de op 7 april j.l*

gemaakte afspraak - niet plaatsvinden in de Julianakazerne maar bij

Sectie Veiligheid (INLB) in den Haag Nwe Alex.Kazerne Complex.

De datum blijft ongewijzigd 2 juni.

Tijdstip aanvang: 10.00 uur.



ACTIEPUNTEN

B: .age A bij verslag vergadering

Coördinatie Comité Inlichtingen en

Veiligheid dd 7 april 1981

blad 1 van 2 bladen

Nr

3

5

9

11

Onderwerp

Landelijke toegangs-

regeling

Kaartverstr en reprc

peloton

ïerziening

vs 30 -15

Handleiding

Cgvrondervr

Referte

BLS 16-11-78

040/B/Conf

Oef Dominate

Korte inhoud

Voorstel NTC met betrekking

tot een toegangsregeling

Studie G2-1Lk (brief 20-5-80

nr 7107/m)

VS Contra Inlichtingen

- 101 MID stelde voorlopige

handleiding op

- voorstel SMID tot bij een

roepen van een speciale

werkgroep aangenomen

_ Hr (INLA) is cen-

trale coördinator

Actie door

INLB

INLD

INLB

INLA

(Hr ' ' )

Stand van Zaken

Aan een nieuw systeem wordt g

werkt. Het NTC voorstel wordt

niet overgenomen. Alléén spec

toegangsbewijzen voor compete

menten

- in behandeling bij IWLB

- een hoofdstuk over comparte

mentering wordt toegevoegd

VS 30 -15

De voorz verzoekt Hr

INLA de speciale werkgroep bi

een te roepen



ACTIEPUNTEN

Bijlgae A bij verslag vergadering-

Coördinatie Comité Inlichtingen en

Veiligheid dd 7 april 1981

blad 2 van 2 bladen

Nr Onderwerp Referte Korte inhoud Actie door Stand van Zaken

12 tafkaarten tbv

opleiding

Ondervragers

oolse taal

SMID behoefte aan buiten-

landse kaarten

Lkol zit werk-

groep voor die e,e.a. be-

studeert

I NL A

SMID

Voorz verzoekt IWLA terzaken

contact op te nemen met I.NLD

In studie bij SMID



rfAn I JL I GimijGEI

JAMi?3RSLAG1980

1» ALGEMENE BES GHO WINGEN '• ~ - ! — ----------- - — — — - - ̂  . /
Be SMID heeft in het afgelopen verslagjaar de op Ie i dings opdracht

volledig kunnen vervullen, ernstige knelpunten hebben zich niet

voorgedaan,

Het vergaren van actueel lesmateriaal is een zaak die veel tijd

en inspanning kosten,

ook in het afgelopen jaar dienden de instructeurs van de oplrg

bima, zelf op aoek te gaan naar geschikte leerlingen^ hetgeen naar

deseraijdse mening een ongewenste situatie is0

29 BELANGRIJKSTE GEBEÜBTBHISSBH OP QFLBIBIIGSGBBIBD

N. v. t.

3« TOEKOMSTIGE VERWACHTIITGBNf/ONWIKgBLIHGBH

Baar het zich laat aanzien zijn geen schokkende gebeurtenissen te

veri/achten, mits de kwaliteit en de kwantiteit van het instructeurs-

bestand geen geweld wordt aangedaan zie voorts hfdst III 5 pt 12 a

(te verwachten alarmerend tekort aan off» instro bij d© oplrg gi)«

ToorboKöidingön van de toekomu bige opleidingen moüeoy eov en

beeldinterpretatie zullen de nodige aandacht en tijd van het huidige

instructeursbestand vergen,

De Kap oplrg bima? aal in 1983 de dienst verlaten»

Voor deae zeer specialistische functie van kap inln geograaf,

dient op korte termijn een off ter beschikking te komen, daar

het gezien de aard van de door hem te geven lessen noodzakelijk

is, dat deze instructeur de nieuwe HTS-opleiding Kartografie in

Utrecht heeft gevolgd»

De 05? AS van de oplrg bima geeft aan s

1 ma j inln geogr (kan burger aijn? wordt thans door een burger-

leraar vervuld) |

1 kap inln geogr 5

1 smi gi terr (deae werd in 1980 aangetrokken en is nog in

opleiding) |



ïïit flese OSIS-saaenstelling blijkt dat de functie tran, kap

Inlitt g-eog'Kaaf niet doof een burger leraar kan worden vervuld»

ïevens inoge Ik hierbij aantekenen dat het ook bij de

andere oplrgn OKgev?enst is nog- meer militaire instructeurs

te vervangen door burgerleraren»



Hoewel de totale personeelsTuIling ^iinstig lijkt, dienen de volgende aspecten

in aaniüerkiBe te worden genomen?

» onderlinge uitwisselbaarheid fan .instructeurs tussen de oplrgn is niet moge.

- de kwalitatieve tekorten telX&i'I aanmerkelijk swaarder dan de kwantitatieve

tekorten»

2, QRSANISATIË

Staf SMID en s eet
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K 2 off plaatsen worden door burger!eraren vervuld.

5, MUTATIES

In het verslagjaar vertrokken 5 offn, 2 oon, 6 kpls/sldn en 2 burgers,

Daarentegen zijn aangekomen J offn, 3 oon, 5 kpls/sldn en J burgers.

\ ' -2-



4,
!.

a„ Detacheringen en werkzaamheden

t.b.v» pers» .jsob. Bestemming s 33 mandagen c0q« 1 $
- ƒ'

"b. Steunverleningen i 42 mandagen o.q» 1>2

c«, Carrière cursus gen $159 mandagen c.q. 5 f°

d» Overige cursussen s1l6 mandagen c.q. 3,5

0e Medische mutaties s458 mandagen c.q. 5 $

f. overige verzuim j 26 mandagen c.q. 1 $

5. BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN OP PBHSQEfBELSGgBIBS

b. zie punt 3 mutaties,

o, 2 personen opteerden voor KTYÖ

6, KNELPUHTBH

gene.

7, (TOEKOMSTIGE YEBVACHTINGEMf/OiaTWIKgELINGBN

Tekort aan offn instructeurs bij de oplrg gi ia,i»v» 1 mei

1981. aie hfdst III pt 12 a.

8« AANBBVBLIIJGBM

N. v. t.



Zie M'dst -I 1 Algemene 'beschouwingen.

Problemen deden aich nauwelijks voor,

3» ÏÏIgGBTOB'fiDE OURSÏÏSSEIT SN OPLEIDINGEN

Zie bijlage 1Ö

4# NIEUWE- BH/OF VERVALLEN OPLEIDINGEN

Nieuw : - eov t,b.v, nieuwe eov oriëntatie-opleiding bij bet TOCf

» vernieuwde opleiding sm/ow inln speo deze

heeft goed voldaan, zie verslag brief C-SMID

nr (}?.B d, d* 10 november 1̂ 80 onderwerp s cursus

sm/ow inln speo;

- driedaagse cursus oriëntatie WP~sk t#b,v»

keniinttt-meteure paherk van 1 Lkj

- 'bij de oplrg gi werden lessen meteo in de

syllabus opgenomen;

Vervallen:in 1̂ 80 vooropl intcep tgf/tfn (KLu)0

5. SYLLABI

2ie bijlage 2»

6« ONDBBWIJSLEBRMI'DDBLBN

a, Tekorten: gene?

. b« Ervaring met niéuv;e onderwijsleermiddelen: n,v«t, y ? _

c« De instructie films "Comrade Soldier" en "A look

down the Soviet barrel" zijn nog steeds niet ontvangen;

zie br"ief C-COKL/onderwerps films t.b.v. SMID

nr 15»599/A? maart 19809

.2.



Beae werd IE de verslag- periode niet bijgehouden! m,i.v.

1 januari 1981 is hiermede begonnen.

Ifervoerssteun werd nogal eens niet gehonoreerd zie 'brief

C-SMID nr 903 d,d0 50 oktober 1980,»

Sedert burger vtgn voor oefeningsdoeleinden niet meer mogen

worden gebruikty zullen de gevolgen van niet geleverde

vervoerssteuri ernstig worden, ook de sportbeoefening buiten

de kaserne kan onder deze omstandigheden in het gedrang komen,

9„ CIVIELE VAKOPLEIDINGEN TSH

N.v.t.

10. yOBMINGSACTIYITEITBN

a« Afd oplzakens

aooi toeg volgde cursus ontwikkelaar van opleidingen ;

b, Oplrg ei:

1 oo volgde cursus AOPI aan de Schule für ITaohriohtenwesen(BRD)̂

e. Oplrg bimas

het hfd van de oplrg volgdes « cursus Air photo reading (üK)j

- cursus automatisering staf offnj

een nieuwe oo van de oplrg werd in opleiding genomen*

d»' Oplrg kgvnondvr:

het hfd van de oplrg volgde?

« Hussisoh seminarium (TIK);

- BlIC-oonferentie ' (üK).

e» Oplrg vbdinln? -

- twee nieuwe instructeurs werden in opleiding genomen;y
- drie instructeurs velgden eov-opleiding in Nederland,

Italië en de BRDj

» het hfd van de oplrg bezocht het Defensie Studie Centrum»

S2B TCUf



a» De School beschikt over twee opgeleide ontwikkelaars van

opleidingen te wetens -

• ... ƒ
- Bint LOMER,' instructeur oplrg gi deae off kan aich .-

incidenteel bezighouden met het vervaardigen van.syllabi;

- Aooi BfiïïINS, aooi toeg haoz gezien aijn organieke functie

kan dese aooi slechts adviezen geven,

"fe« Over didactische begeleiders en een terugkoiroelingsfunctionaris

wordt niet beschikt, per oplrg is een didactisch begeleider

nevenfunctie gewenst»

12« ffPSgOMSTIGB YBHtfACHTINGBN/OHTWIKgBLINGBH

a. M«,i»v, 1 mei 1981 aal de oplrg- gi niet meer in staat aijn

de opdracht uit te voeren daar, zoals thans is te voor-

zien, deze oülrg slechts aal kunnen beschikken over twee

van d© vijf off n intHruotuuros waarvan l off in 1J81 nog

het algemeen gedeelte van de A-oursus dient te volgen»

Geaien de specialistische kennis die voor de uitvoering

van deze functie nood.zakeli.1k is, kan een eventuele interne

verschuiving geen soelaas bieden»

Het duurt minstens een jaar om van een nog niet opgeleide

off * die de stafdienst reeds heeft gevolgd «een all>-round

gi-instructeur te maken, betrokkene dient eerst de basis-»

cursus te doorlopen en aal vervolgens in een 32 functie
• - . • ' . ' ' • ' . ' • : '

aan. oefeningen moeten deelnemen,

bfl Instructeurs-uitbreiding bij de oplrg vbdinln i#v»iae taak

bij de nieuwe eov~opleiding van het VOG,,

c» Bij de oplrg bima is een instructeur benodigd^ die kennis

van zaken heeft op het gebied van meteorologie^ betrokkene

dient tevens opgeleid te worden als instructeur bij de

toekomstige opleiding beeldinterpretatie<,



Be OÏAS van de SMID geeft 1 va u Combi aan, op 25 augustus

1980 vrerd dit vtg wegbns afkeuring ingeleverd, in

vervanging- i$ nog steed^ niet voorzien,»

Bovendien is-.-het mi ni'et mogelijk meer om tekorten in

vervoerssteun op te vangen,,

2. INZETBAARHEID BELANGRIJKSTE MATERIAAL

a» Enige vau combi is afgekeurd zie pt 1}

ba Sr is nog steeds behoefte aan een instructeurstafel

en twee ohpn«

3.

4* BBDBIJgSVBILIGHEIjD

Niets te rapportoren,

5»

Niets te rapporteren

6, KNELPUNTEN

Zie pt V

7» TOEKOMSTIGE VERWACHTINGEff/ONTWIKKBLINGBH

De aflevering' va,n hè t̂  toegezegde talenpracticum t«b,v« de

oplrg vbdinln in 1981 «, .

8
/

. .^



1. ALGBMBBH

De productiviteit van Hese sectie heeft ernstig te lijden gehad

van de onderbezetting, waardoor met name het herschrijven van

vis 30«-5 (Gevèehtsinln) 'aanzienlijke vertraging heeft ondervonden.

2» WEBKGHOBPEN

a» Nationaal

(1) Ad..hoo werkgroep gevecht s veldbevraking en doe lops poring

Vernieuwen deelstudie gevechtsveldbewaking en doelopsporing»

(2) Werkgroep „inlichtingen

Overleg en coördinatie werkzaamheden I en V, SMID, G2-1 Lkt

G2«-1TTC op het gebied van gevechtsinlichtingen»

(3) Ad hoc werkgroep verbindings inlichtingen

Opstellen deelstudie verbindingsinlichtingen»

b» Internat i onaal

(1) IAAG AC/225 (panel Yl)

On Gorabat Intelligence.

Vergaderingen in BRUSSEL 2-6 ;}uni on 1-5 december 1980»

(2) MAFAG AC/224 (SG6)

On Air- Reconnaissance Intelligence,

In principe geen physieke deelname»

Vergadering bijgewoond in BRUSSEL op 15 september 1980.

(3) DRG AG/243 (panel III - RSG 11)

On pattern recognition with mechanical waves»

Vergaderingen:

- MUNSTER (GE) 28 januari » 1 februari 1980»

« GREAT MAL7ERI\ (DK) 10-14 november 1980,

Data collection programme:

« IWNSTER (GE) *'28 juli - 18 augustus 1980, '

(4) MAS «. Intellifyence ¥o_rking IJarty

Vergadering in OBERAMMERGAU (GE) 22-26 september 1980»

(5) ffINABEL GROUPB^ d/ TRAYAIL LIMA

Surveillance de Ghainp de Bataille» • .

Yergaderingens

BÏÏSSÏÏM (HL) 3-7 maart 1980.

UJSÜBEHBEBG (GS) 26-31 oktober 1980a
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(6) Â :̂.-̂ _E§.J3:g.L.Al,JJg£l_Qga.tory Graup__ on rpv' s .ajid. JLcones

''Vergaderingen j
{

PARIJS (Pfi) 28 januari, 15-14 maart, 29 april 1980*

SgïïDIBS

aa Rpv 's, en_,drones

In het kader van de voorstudie van dit project werd tezamen

met vertegenwoordigers van DMKL/MVA2 /bureau radarvuurleiding

een tweetal studiereizen gemaakt:

~ 24«27 maart 1980 naar BASILDON en LOJSTDON (UK) voor het ÜK«

project StJTEEVTSOfi.

- 20-26 april 1980 naar MONTBEAI en OTTAWA (GA) voor het GE/EBT

project CL 2-89 en GA project CL 2-27, en naar ST LOUIS (USA)

voor het ÏÏS project AQUILA»

Op 7 oktober 1̂ 80 werd to 's-GRAVENHAGB oon briefing van

öANADAIH over de CL 2-27 t „b, v. Kon Marine, Landmacht en Luchtiaacht

bijgewoond^

Een rapport over samenwerkingsmogelijkheden met de Luchtmacht

en eventueel civiele autoriteiten werd opgesteld^

b, Onb emande gronds ens o ren

T.b.v. AC/225 (panel Tl) werd een ontwerp NATO Outline Staff

Target 'gemaakt en veel informatie verzameld tijdens de

vergaderingen van AG/243 (panel III - R3G 11 )«

c« Radar op al of niet kabelverbonden luchtvaartuigen

Informatie werd verzameld met name tijdens de vergaderingen

van AC/225 (panel Vl),

d« Gegevensverwerking

Sezamen met afd Plannen bureau A3/LAS is een studie ondernomen

betreffende de verwerking van gegevens van alle bestaande en

in de toekomst te verwachten inlichting-verzanielorganen#

e* Qpepa'tions research studie veldartillerie (OKSYA.)

Medewerking w-ordt verleend aan deze studie met name

het doelopsporingsasp'ect»
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40 MES

Geënt.

a<> 'Vs 50»5 öeveehtsinlichtingen«,

Een aanzet is gegeven oio .het herschrijven van dit voorschrift

te t>espoedigen6

be Vs JO-15 (handelt over veiligheid, titel nog niet vastgesteld)

Concept Is gereed en iieeft stafbehandeling gehad,

6.

IfoV.t»

7. TOEKOMSTIGE VEBWACflTINSEN/ONTVIiacSLINGEN

Het waarnemend hoofd van de sectie, Majoor - , ssal

moioVo 1 mei 1981 de dienst met functioneel leeftijdsontslag

verlaten», Hij zal worden opgevolgd door Majoor »

VaWobo studies en materieelprojecten zijn geen nieuwe ontwikkelingen

te verwachten, anders dan voortvloeiend uit de punten 2 en 5o

» AANBEVELINGEN



Be SMID kwam hierin niet voor*

„ /

2.

2ijn uitgeroerd deffi«v, cursusevaluaties en gesprekken met de

afnemers bij KL, KLu en KM.

VII -

« KA2BRIJB AACTGBLESEHHBDBg

De aoouötiek van het veel in gebruik zijnde leslokaal 21 laat

nog steeds veel te wensen over.

Van enkele leslokalen is de ventilatie onvoldoende.

'3? OVERIGE MNGELBGECTHESBN

IJ. v. t*

4a KMEtPUNTEBT

Zie pt 2,

5» {TOEKOMSTIGE VERWACHTIITGBN/01TTVIKKBLINGBN
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