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1.
Hierbij doe ik U, in bijlage, toekomen het verslag van de
10e vergadering van de werkgroep Inlichtingen d.d. 20 december 1982.
2.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 5 april 1983 te
1 s-Gravenhage.
U wordt verzocht - voor zover van toepassing en indien mogelijk - voor de
komende vergadering de actiepunten in dit verslag uit te voeren en eventueel
nieuwe agenda-punten schriftelijk bij de secretaris in te dienen vóór
22 maart 19833Voorts herinner ik U aan de ad hoc vergadering
d.d. 31 maart 1983 te Harderwijk met betrekking tot het onderwerp "definities" (zie bijlage punt 2.2.).
4-.
In afwijking van voorgaande verslagen is de indeling van dit
verslag op een andere wijze gestructureerd.
U wordt verzocht op de eerstvolgende vergadering d.d. 5 april 1983 suggesties c.q. commentaar met betrekking tot deze indeling mondeling in te brenger
5.
geheim.
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VERSLAG VAN DE 10e VERGADERING VAN DE WERKGROEP INLICHTINGEN
(¥KGP INLN) GEHOUDEN OP 20 DECEMBER 1982 TE HARDERWIJK

1. Algemeen
1.1. Deelnemers
INLA2-LAS
INLA2-LAS
SieG2-1 Lk
SieG2-NTC
SiePL-SMID
OplrgGI-SMID.
1.2. Medelingen/goedkeuring verslag
1.2.1. De Vz opende de vergadering en heette een ieder welkom.
1.2.2. Om verschillende redenen kon de vergadering op de geplande
datum 12 november 1982 geen doorgang vinden.
1.2.3. De Vz complimenteerde de vert 1 Lk met de Ik inln dag
d.d. 8 december 1982.
1.2.4-. Het verslag van de 9e vergadering van de wkgp Inln werd goedgekeurd nadat de volgende wijziging was aangebracht:Blz 7
punt 6 a (2) regel 5 "1982" moet zijn "1981".
Actie:HOT INLA
i

HAT INLA

(N.B. De secretaris van het CCIV en HAT INLA, dit lezende worden verzoch
deze wijziging aan te (laten) brengen in het verslag van de
9e vergadering).

2. Inlichtingen algemeen
2.1. Inlichtingenbehoefte
Vert 1 Lk reageerde op het gestelde in het verslag van de 9e vergadering
punt 3.a. en stelde dat over dit onderwerp contact was geweest tussen
OPÏÏ LAS en Sie G3-1 Lk.Sie G3-1 Lk ging accoord met de behoefte zoals deze
door de wkgp Inln (zie bijlage 2 briefnr. 4717/P/Geh d.d. 13 januari 19E
was opgesteld.
! Vert 1 Lk verzocht deze Inln behoefte zo spoedig mogelijk officieel
uit te geven.
Ook vert NTC deelde mee dat er contact was geweest tussen OPN-LAS en
Sie G3-NTC.

Actie;LAS

Vert LAS zal een en ander nagaan en op ondertekening aandringen.
2.2. VS 30-5
2.2.1. Het concept deel A was door INLA-LAS ontvangen en reeds
teruggezonden naar SMID. Het enige (voorlopige) commentaar
betreft de verzendlij st van instanties welke om commentaar
zal worden gevraagd.
Naar verwachting zal begin maart 1983 het concept deel A voor
commentaar worden aangeboden aan de leden van de werkgroep.

Actie :LAS

Vert PL-SMID verzocht aan te geven op welke wijze het geleverde
commentaar zal moeten worden verwerkt-:en zag gaarne een vert
van INLA-LAS hierbij betrokken.
Vert LAS deelde mee, dat de^BBBHfc|hiermee zal worden belast.

Actie :LAS

2.2.2. Naar aanleiding van de discussie over de definities kan het
volgende worden gesteld:
2.2.2.1. De tactische commissie zal accoord gaan met "Inln"
standpunt.
2.2.2.2. Internationaal een procedure minimaal vijf jaar duurt.
2.2.2.3- Nationaal een behoefte bestaat tot het bijstellen van
defenities.
Besloten werd naar aanleiding van brief nr. 2786 d.d. 22 april 1982 en
het ter vergadering uitgereikte stuk, tijdens een separate vergadering
van de wkgp^ te bepalen aan welke voorwaarden definities moeten voldoen
om te worden bijgesteld waarna vervolgens kan worden vastgesteld hoeveel

'

(essentiële) definities het betreft.
Deze vergadering zal plaatsvinden op 31 maart 1983 te Harderwijk

Actie; allen

De leden van de wkgp zullen voor 19 maart 1983 eventueel commentaar
aanbieden aan H-Sie PL SMID.
2.3. Vertegenwoordiging in wkgpn ed
2.3-1. Vert PL-SMID gaf een overzicht van de gevechtsveldbewaking en:_
doelopsporingsmiddelen en ging wat uitvoeriger in op de
R.P.V. en onbemande grondsensoren.

In verband met de classificatie wordt hier niet verder op ingegaan.
2.3-2. Vert LAS stelde een vraag met betrekking tot de aanwezigheid en
inbreng van een vert van Sie G2-1 Lk op de vergaderingen van de
wkgp Gewldbew en doelopsporing.
Vert PL-SMID deelde mee dat een en ander in overleg met PL-LAS
was geschied.

2.4-. Ververkingscapaciteit
2.4-1. Met betrekking tot punt L, van het verslag van de 9e vergadering van de wkgp deelde de vz mee, dat in verband met

Actie; LAS

werkbelasting nog geen uiteenzetting kon worden gegeven.
2.4>2. Voor 17 januari 1983 zal een gesprek plaatsvinden tussen
vert Oplrg GI-SMID en vert INLA-LAS met betrekking tot

Actie; LAS
Oplrg GI

"speurwerk".

3- WP Landstri.ldkrachten
3.1. Algemeen
3.1.1. DIA geclassificeerd boekwerken
Actie:1 Lk

Vert 1 Lk zal contact op nemen met TRADOC.

3-1.2. "Air assault" c.q. "air mobile" eenheden
Tijdens de vergadering werd besloten de volgende nederlandse

Actie; LAS

terminologie
3-1.2.1. Air
3-1.2.2. Air
Vert LAS zal
van BLS.

te hanteren:
assault= luchtlandingsstorm.
mobile = luchtmobiel.
brief doen uitgaan naar alle ondercommandanten

3.1.3. Militaire tijdschriften
Blijft gehandhaafd.
3.2. Technische inlichtingen
3.2.1. Inlichtingen hulpmiddelen
Actie; LAS

De art/luverd mallen zijn nog niet ontvangen door 1 Lk.
Vert LAS zal navraag doen.

3.2.2. Materieel handboeken
3.2.2.1. Deel 1 : copy gereed;

verzenden naar I.U.B. voor

drukproef.

3.2.2.2. Deel 9 : bewerking n.t.b.
3.2.2.3. Deel 10: drukproef ontvangen.
3.2.3. MC documenten
Vert 1 Lk stelde wederom de vraag bepaalde MC documenten te
mogen ontvangen. Een en ander hield verband met de relatie
tussen 1 Lk en NORTHAG.
Actie: 1 Lk

Vert LAS herhaalde het formele standpunt van HINLA en raadde
aan deze vraag voor te leggen aan het CGIV.
(W.B.: Het betreft hier de documenten MC 200, 201, 262, 263),

3.3. Slagorde/organisatie
3-3.1

Slagorde Jboeken
3.3.1.1. De planning zal worden uitgevoerd zoals deze is
aangegeven in het verslag van de vorige vergadering
(punt 3 1 (1), (2)).
3.3'1.2. De volgende procedure werd overeengekomen met betrekking tot de input van 1 Lk:.

Actie: LAS

3.3.1.2.1. Door LAS wordt de afsluitingsdatum bekend ge
steld.
3.3.1.2.2. 1 Lk wordt in staat gesteld één week na de
afsluitingsdatum de gegevens door te geven

Actie: 1 Lk

A.. ..e;

aan LAS.
3.3.1.2.3. Na verwerking van alle beschikbare gegevens
door de desbetreffende functionaris van LAS
zal de wijziging worden door gesproken
met vert 1 Lk en SMID.
Hierbij zal geen substantieeel commentaar t
sprake kunnen komen.

LAS
1 Lk
SMID

3.3.1.3. MC documenten zoals 3-2.3(N.B.: Het betreft hier de GROBAT, AOBAC)

Actie: 1 Lk

3.3.1.4-. Vert LAS vroeg aan vert 1 Lk of het noodzakelijk was h
overzicht vastgesteld belangrijk gevechtsmaterieel zou
uit te geven met kruizen als aantallen. Vert 1 Lk
zal een en ander nagaan en Vert LAS informeren.
3.3.1.5. Behoefte van 1 Lk en SMID aan de vertaling van de
GROBAT met betrekking tot MD Karpaten en ¥it Rusland,
wordt gesteld op 1+ re'sp 1 exemplaar.
3-3.2. Organisatie
3-3.2.1. De in punt 3-3.1.2. weergegeven procedure, zal. óók war.d
aangehouden voor de organisatie boeken.
3.3-2.2. MC document zoals 3.2.3.
(N.B.:. Het betreft hier de MC 224.).
Optreden
3.4.1. Handboek, organisatie en tactisch

Actie: 1 Lk

optreden Sovjet

landstri.jd-

krachten
3.4..1.1. Hfdst 12 "Sovjet soldaat": in verband met ingebracht
commentaar zal dit opnieuw worden aangeboden

aan de leden van de werkgroep.
Actie: SMID

3.4.1.2. Hfdst 13 "Sovjet Luchtstrijdkrachten": zal begin
1983 worden aangeboden ter goedkeuring

Actie: SMID

3.4.1.3. Hfdst 14 "EOV": zal door vert SMID begin 1983 worden
aangeboden ter goedkeuring.
3.4.1.4. Vert 1 Lk verzocht de reeds uitgegeven hoofdstukken
te up daten.

Actie: LAS

Vert LAS zegde toe dat voor zijn vertrek (1 juli 1983'
een SUPINTEEP zal worden uitgegeven met betrekking to~
de aanval.

Actie: Allen

De volgende vergadering zal worden geïnventariseerd
welke hoofdstukken zullen moeten worden aangepast
zodat een planning kan worden opgesteld.
3.4.2. Zakboek Sovjet tekens en afkortingen
Vert 1 Lk heeft contact opgenomen met 101 MIDcie en deelde m<
dat een interne detachering of plaatsing binnen 101 MIDcie
niet mogelijk is.

Actie: LAS

Vert LAS deelde mee dat in verband met een plaatsing van een
tweede KW

vertaler bij LAS zal worden bezien of deze bij 10'

MIDcie gedetacheerd c.q. tijdelijk geplaatst kan worden.
3.4.3. Wijzigen MC 161
In verband met de werkbelasting zal een overzicht met betrek'
king tot de MC 161/82 niet meer kunnen worden gerealiseerd.
3.4.4. OMG
De Vz deelde mee dat het SUPIWTREP "OMG" was verspreid en
dat een Engelse versie naar de NATO partners was verstuurd.
Tevens benadrukte hij dat het onderwerp voortdurend zal worde:
besproken onder andere bij bilaterale besprekingen en MC 161
conferentie.

4- Rondvraag
4.1- Vert LAS verzocht 1 Lk een opgave te doen van het aantal exemplaren
Enfo: HAT INLA

van de vertaling van SHAPE GROBAT. Vert 1 Lk deelde mee dat de behoe
te kon worden gesteld op vier. Vert SMID had behoefte aan een.
4-2. Vert 1 Lk vroeg inlichtingen over de NVA grenstroepen ten aanzien va
de taak en het materieel.

Actie: LAS

4-3. Vert 1 Lk wees vert LAS op de tegenspraak tussen SUPIWTREP artilleri
en 1 Lk INTSUM.

Actie:LAS

Vert LAS zou een en ander nagaan.

4..4. De volgende vergadering van de wkgp Inln zal worden gehouden op
op 5 april 1983 om 10.00 uur te 's-Gravenhage.

