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1. Hierbij doe ik U toekomen het verslag van de 4-© vergadering
van de werkgroep Inlichtingen van 16 april 1981.
2. De volgende vergadering zal plaatsvinden op-10 juli 1981 om 09-00 uur
te 's-Gravenhage. U wordt verzocht - voor zover van toepassing
en mogelijk - voor de komende vergadering de actie-punten uit dit
verslag uit te voeren en eventuele nieuwe agendapunten schriftelijk
bij de secretaris in te dienen voor 27 juni 1981.

Typ : DR
Coll :";'-,'

DE SECRETARIS VAN DE
WERKGROEP INLICHTINGEN
DE KAPITEIN

.._
ÈLs
&S nr. 4717/I/^H^
717I
van
Verzendlijst behorende bij brief Si&S
van
Verzendlijst:
Vz en leden van de ¥kgp Inln:
LAS

HINLA 2

1 Lk HSLO
NTC HG2 A

SMID HGI
SMID HPL
intern;
HINL/VEIL als Vz CC IV
HINLA
HOT INLA als secr CCIV
INLA 2
Archief

« Mpi
« Htl

nr 4.717/I/^H

dd

-6 MEI

VERSLAG VAN DE 4e VERGADERING VAN DE WERKGROEP INLICHTINGEN GEHOUDEN
OP 16 APRIL 1981 TE GOUDA.
1» Deelnemers
INLA2

LAS

IÏÏLA.2

LAS

Sie G2

1Lk

Sie G2

1Lk

Sie G2A

ÏJTC

Sie PL

SMID

Oplrg GI

SMID

2. Mededelingen van de voorzitter
a. De vz heette een ieder welkom, en bedankte NTC voor de gastvrijheid.
b. Door onvoorziene omstandigheden (bezoek van zusterdienst en
verhindering van vert 1Lk) moest de . vergadering, die was gepland op 24 februari j.l. ,tot tweemaal toe worden uitgesteld,
e, Het verslag van de $e vergadering dd 171280 werd goedgekeurd.
d. Aan de a.genda voor de vergadering werd een, door CGIV ingebrachl
agendapunt, betreffende automatisering res cp BLS , toegevoegd.
3» Actiepunten uit het verslag van de 3

G

vergadering dd 171280.

(m, u. v. pt 6 en 8)

a. Pt $a ; Inlichtingenhulpmiddelen.
Vert 1Lk merkte op dat de WP Artillerie - en - Luchtverdedigingsmal zijn opgenomen in de OTAS en vroeg, wie de actualiteit van deze mallen bewaakt. Een wijziging van deze mallen zal
noodzakelijk zijn bij invoering op enige schaal van nieuwe uitrustingsstukken, waarvan de soort gegevens op de mallen dient
te v/orden vermeld.
Besloten wordt dat wkgp inln dit aal bewaken. Wijzigingen worden overigens niet op korte termijn verwacht*
Actie: allen

Dit pt blijft als actiept gehandhaafd.

d. Ft 3f ? Flo aoo Lochmans - onderdeelsgeschiedeni^
Actie ; LAS

Geen nadere informatie. Blijft gehandhaafd. ITert 1 Lk benadrukte, het
"belang van het systeem, dat zonder problemen kan worden geautomatiseerd, (de erenamen vormen een belangrijke ingang bij de bestudering van open bronnen).
e. Pt 3h ; Vertegenwoordiging in werkgroepen ed«
(1) Vert PL-SMID deed verslag van de vergadering van FINABEL
(Parijs). Behandeld is de gevechtsveldbewaking op korte,mid-

A et ie ; PL-SMID
Actie ; allen

delbare en lange afstand.
Hierbij werden ook eisen opgesteld t.b.v, de PLPV en de radar
op platvorm. Een "Accord" werd gesloten m.b.t. de EPY op korte
afstand.
Tevens werd er gesproken over het gebied van inlichtingen verantwoordelijkheid en - belangstelling. NL is pilot nation
voor de komende vergadering in oktober 1981, Een concept over
dit onderwerp zal,voor commentaar, worden toegezonden aan de
leden van de werkgroep.
(2) BIFP(Battlefield identification friend or foe), is, i.v.m. kosten
effectiviteit,niet meer bij FINABEL-LIMA in behandeling.

(3) In Brussel zal een symposium worden gehouden over het onderwerp
Actie ; PL-SMIS
"Counter surveillance". PL-SMID zal eerst komende vergadering hi
van verslag doen.
(4) De wkgp Gevv bew en doelopsporing verricht een studie betreffende GIS (Gevinln infosysteem). Deze studie houdt zich bezig
met de vraag op welke wijze de grote hoeveelheden info (i.c.
gev inln),. die in een toekomstig gevecht door gew bew en doelopsporings systemen worden verzameld en verspreid, kunnen worden
gecoördineerd en bestuurd. De infostromen worden in deze studie
beschouwd vanaf de ''sensor" tot a;:n het commando systeem van de
tactische commandant»

- 4f. Ft. 51<Materieelhandboeken
Stand van zaken s
Actie : LAS

~ Deel 3,4

in "bewerking

~ Deel 5

drukproef collationeren

- Deel 6,8

drukproef te verwachten eind april.

- Deel 7

eind mei gereed voor verzending.

g, Pt 3k;Actuele informatie
Actuele informatie via de maandoverzichten is nog niet gerealiseerd
Actie : LAS

hoewel de behoefte vooral bij 1 Lk aanwezig is. De belangstelling
gaat voornamelijk uit naar nieuw materieel en reorganisaties.
Vz zegt toe aandacht te besteden aan dit punt?
h. Pt 3m;Geluidsbanden

Actie ; LAS

Vert 1 Lk deelde mee, dat H-TI INLA2 zich heeft belast met de
vervaardiging.
Uader: Banden zijn bij LEOK, na doorgeven van type bandrecorder zal
e.e,a. z.s.m. worden gerealiseerd.
Pt 7;Militaire tijdschriften
(1) Militaire tijdschriften t.b,v. 101 MIDcie zullen t.z.t. wor-

Actie : LAS

den toegezonden. Voortaan zullen gedeelten van tijdschriften/
kranten niet meer worden uitgeknipt door INLA, doch worden gefotocopieerd. Na concretiseren inlichtingen behoefte zal opnieuw worden bekeken of de toezending van tijdschriften moet w<
den aangepast.
(2) Een overzicht van geclassificeerde DIA boekwerken zal door

Actie : LAS

ÏÏ-INL/VEIL aan USAREUR worden gevraagd.
lader: Vraag gesteld aan US vertjBestaan boekwerken erkend.
Enkele boekwerken zullen worden toegezonden.
j. Pt 9a;PRA-kaart
UTC heeft kaart 1 : 500.000 ontvangen. Afgedaan.

k. Pt 9e».Videobanden/apparatuur
Actie ; JI_Lk,
LAS

Problematiek nog in behandeling. Advies ~an 1 Lk: doorgaan met
bemachtigen videobanden en films. Aanhouden»

1. Pt 9g;Dagelijks INTSTJM
Vert PL-SMID is (nog) niet gelukkig met veelal vage bewoordingen
in dagelijks IÏÏTSUM.
Vz verzocht duidelijk te zijn in de kritiek, zodat e.e.a. kan
Actie ; LAS

worden besproken'met de verantwoordelijke instantie»
Hij wees nogmaals op de moeilijkheid veel duidelijker te zijn,
vanwege het gebruik van COMIKT informatie.

4» Slo.. boeken en overzichten vastgesteld belangrijk geyechtsmaterieel
Vert 1 Lk memoreerde dat het onlangs verschenen slo-boek Polen,zijns
inziens,een aantal onjuistheden en/of onduidelijkheden bevat,hetgeen
vermoedelijk had kunnen worden voorkomen, indien vooroverleg met 1 Lk
had plaatsgevonden.
Tz erkende dat geen, dan wel onvoldoende,voor-overleg met 1 Lk had
plaatsgevonden.
Actie ; LAS

Uitgaaf van slo personeel INL-LAS,zal op korte termijn een bijeenkomst worden belegd om de voornoemde punten op te lossen. In principe zullen hiervoor verts van 1 Lk,NTC, en SMID worden uitgenodigd.
Nader; Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op 8.mei 1981 om 0900 te
Ben Haag.
Afgedaan,

5. Buitenlandse vertalingen
Vert 1 Lk verwees naar een correspondentie gevoerd,tussen Hfd INL en
Hfd G2 - 1 Lk (brief H-IÏTL nr 402-060875 en C- 1 Lk nr G2/75/62673 dd
030975) betreffende de mogelijkheid om opgenomen te worden op de verzendlijst van vertalingen,uit de Sovjet pers,door een vertaalbureau
in Canada (Ottawa), Aangezien deze correspondentie in 1975 plaats vond
Actie : 1_ Lk zal vert 1 Lk bezien of de destijds opgegeven lijst met onderwerpen
nog actueel is, waarna opnieuw een opgave zal worden gedaan aan INLA-L
Actie ; LAS

Vz zegde toe, na de ontvangst van de%e opgave te onderzoeken of opname op de verzendlijst mogelijk is.

6, SHAPE electronic warfare intelligenoe digest
Dit boekwerk (dat tweemaal per jaar verscheen) wordt niet meer uitgegeven, waardoor ook de verzending naar 1 Lk is gestopt. Voorzover
kan worlen nagegaan is er ook geen vervangend boekwerk. Afgedaan,

7. Inlichtingenpublicaties in de legerkoerier
Op voorstel van LAS werd na een korte discussie, in principe "besloten
te streven naar :
a. Periodiciteit : 1 z per 3 maanden.
b. Omvang ; 2 a 3 pagina's tekst en foto's,
c. Inhoud ï (1) Moet leesbaar zijn voor de doelgroep (t, w. dienstplich
tige soldaten) Dit houdt in dat lange, theoretische
artikelen over het optreden moeten worden vermeden.
Artikelen over herkenbare eenheden (bat, cie,pel) ^raet
zo nodig een summiere aanduiding van het optreden ,verdienen de voorkeur.
(2) Orgeclassi
d. I, v, ia. de werkbelasting moet worden gezocht naar artikelen in
open bronnen, die, met een minimale bewerking, conform de nationale
mening, kunnen worden gepubliceerd.
e. Yoordat wordt gestart moeten er re'-:ds een aantal artikelen "op de
plank" liggen.
Actie; allen

f. Volgende vergadering zullen de leden van de werkgroep een aantal
artikelen overleggen, die geschikt zijn voor

publicatie.

g. Contact met legerkoerier wordt opgeschort tot na de volgende
vergadering.
8, Inlichtingenbehoef te
Alle aanwezigen spraken hun waardering uit over de opzet van het
discussiestuk van de va, die separaat was toegezonden.
Be discussie over dit onderwerp resulteerde in een tweede versie,
A c j i e ; LAS

welke U eveneens separaat zal v/orden toegezonden. ITa ontvangst
zal de eerste versie sijn vervallen.
ïï.a.v, de discussie werd eveneens besloten een inleiding toe te
voegen aan de tweede versie. De volgende onderwerpen zullen hierin
worden opgenomen.
a. De doelstelling van de inlichtingen-behoefte,
b. De verantwoordelijke instantie m. b. t. de bewaking van de actualiteit van het doe "Inlichtingenbehoef te" (i.v.m. de concrete invulling),

- 7Actie

1 Lk

Vert 1 Lk zal nagaan waar de definitie van de slo factoren
is te vinden.
Nader ï Slo factoren VS 30-5 tlz 104 t/m 110 2e druk.
(Commentaar : (t) Hier wordt niet alleen gesproken over
vijf slo factoren,maar over minstens ach
(2) 3en definitie wordt niet gegeven).
9. Automatisering res ep ELS
Na een korte uitleg van de vz over de werkwijze in oorlogstijd
en de voorzieningen t.a.v, de verwerking en opslaan van gegevens
werd dit punt als afgedaan beschouwd.
10. Rondvraag
a» Vert 1 Lk kondigt

Actie

LAS

aan, dat een brief onderweg is over de aan-

koop van WP handvuurwapens. E.e.a. is reeds mondeling gecoördineerd met H-TI

LAS en tussen ÏÏ-INL/VEIL en ÏÏ-G2, 1 Lk.

in het "Groene boel
b. Vert 1 Lk stelde voor een hoofdstuk EOV op te nemen.lGI-SMID
Actie : 1 Lk

zal ruimte openlaten, zodat dit hoofdstuk ingevoegd kan worden.
1 Lk zal dit hoofdstuk schrijven.
c. Vert 1 Lk verzocht INL/LAS brieven voor 1 Lk z.s*ia. door te

Actie : LAS

zenden en noemde een voorbeeld van een brief van Royal Netherland e-mbassy no 80/831/140 dd 261180 die eerst op 140481 "bij
1 Lk arriveerde. Vz zegt toe e.e.a. na te gaan.
d. Vert NTC vroeg wie STANAG (l.c. de nrs 2077 en 2084) verwerkt

Actie : LAS

in vsn. Vz zegde toe e.e«a. te zullen doorbellen.
Nader ; Samensteller/bewaker : SMID (zie briefnr NAS 5980/DG dd
160680 "NATO Standardization

Agreements" and "Allied

Publications")
Vert GI-SMID vroeg of stafgegevens van de Sovjet Unie zijn te
Actie : LAS

verkrijgen. Vz deelde mee e.e.a. te zullen nagaan bij zusterdiensten en verx^ees tevens naar o.a. PDV 62.

Actie

GI-SMIj)

LAS

f. Vert GI-3I1ÏD wees op

een, in zijn bezit zijnde, uitgave van

Min v Bef van SU betreffende verkenningen.Vert wees op mogelijk belang van dit doe* dat,door capaciteitsgebrek,echter niet
bij de SMID kan worden vertaa.ld.
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Vz verzocht boekwerk toe te zenden, waarna hij e. e, a. zal doen
bezien en^indicn lonend^zal laten vertalen (mogelijk door een
zusterdienst),

g, Vort LA C ging ir. op de belangrijkste wijzigingen in de MC 161/81
en segde tos, -'at deze bij, het uitkomen van dit document, opgenomen
sullen worden in het MO, waarbij tevens zal worden aangegeven,
wat ie nationale mening is. Ver t GI-SMID zal een Nederlandse
GI-SMII)

naam bedenken voor "Air mobile brigade" en "air assault unit",

11. De volgende vergadering zal te Den Haag plaatsvinden op 10 juli 1981
o in 0900 uur. Agendapunten : Voor 2? juni 1981 indienen (schriftelijk

•ie

allen

bij de secretaris,
Vs bedankt nogmaals vert ÏTTC en sluit de vergadering te 15*45 uur.

