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sGravennage,

1.
Hierbij doe ik U - in bijlage - toekomen het verslag van
de 11e vergadering van de werkgroep Inlichtingen welke plaatsvond
d.d. 5 april 1983 te 's-Gravenhage.
2.
De volgende vergadering zal, in tegenstelling tot hetgeen
was overeengekomen, op 10 juni 1983, aanvang 10.00 uur, plaatsvinden
te Apeldoorn.
3.
Ik verzoek U - voor zover van toepassing en indien mogelijk vóór de komende vergadering de actiepunten in het verslag uit te voeren
en eventuele nieuwe agendapunten schriftelijk (met korte toelichting)
bij de secretaris in te dienen vóór >23 mei 1983.
DE SECRETARIS VAN DE
«LICHTINGEN

VERZENDLIJST;
Ld van de wkgp Inln
1 Lk t.a.v. H-Slo/G2
NTC t.a.v. H-G2A
SMID t.a.v. H-GI en H-PL
intern; HINLA 2
HINLA
INLA 2 £•*—Vz CCIV d.t.v. HINLA
Secr CCIV d.t.v. HINLA
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VERSLAG VAN DE 11e VERGADERING VAN DS WERKGROEP INLICHTINGEN (¥KGP INLN)
GEHOUDEN OP 5 APRIL 1983 TE ' s-GRAYENHAGE

ALGEMEEN
1. Deelnemers
INLA-2 - LAS
INLA-2 - LAS
Sie G2 - 1 Lk
Sie G2 - NIC

Oplrg GI - SMID

Mededelingen/Goedkeuring

verslag

a. De Vz opende de vergadering, heette een ieder welkom.

-'

b.. In zijn openingswoord legde de Vz uit dat door het toch wel druk bezette
programma van INLA-2, een aantal actiepunten uit het vorige verslag niet
kon ^

worden behandeld en zegde toe er naar te streven deze zo spoedig

mogelijk uit te voeren.
c. Het verslag van de 10e vergadering van de wkgp Inln werd goedgekeurd,
nadat de volgende wijziging werd aangebracht:
.- pt 2.1 .: laatste regel vervallen omdat dit niet expliciet door
vert NTG is gezegd.
Actie; HAT INLA

N.B. De secr van het CCIV en HAT INLA, dit lezende, worden verzocht
deze wijziging aan te (laten) brengen in het verslag van de
10e vergadering.

INLICHTINGEN ALGEMEEN
3j| Inlichtingenbehoefte
l De vert LAS stelde dat de

Inlnbehoefte, zoals die was vastgesteld in de

wkgp Inln (zie bijlage 2 van brief nr 4717/P/Geh van 13 januari 1982), niet
kan worden goedgekeurd, omdat ten eerste niet alle facetten met betrekking
tot de Inln behoefte van 1 Lk en NTC zijn opgenomen (nl alleen landstrijdkrachten) en ten tweede de inlnbehoefte officieel moet worden aangeboden
aan OPN-LAS door de secties G3 van 1 Lk en NTG.
Besloten werd over te gaan tot de volgende separate acties:

A.ctie;1 Lk
NTC

a. de verts van 1 Lk en NTC zullen erop aandringen bij hun secties G3 de
aangepaste inlnbehoefte officieel aan te bieden.

Actie:allen

b. Tijdens de volgende vergadering zullen de voorgestelde wijzigingen op de
door de wkgp Inln vastgestelde inlnbehoefte, worden behandeld en vastgesteld.

Actie:LAS

Nadat OPN-LAS de inlnbehoeften van 1 Lk en NTC heeft ontvangen en coördinai
met INLA heeft plaatsgevonden zal worden aangedrongen op effectuering.
VS 3t-5
Hét concept deel A is voor commentaar verzonden door de SMID. Naar aanleid.
van een vraag van vert 1 Lk betreffende het gestelde in punt 2.2.1 van het

Actie:SMID

vorige verslag, zal vert SMID contact opnemen met sie PL SMID met de vraag
waarom geen exemplaar is toegezonden .aan de leden van de wkgp.
5. Vertegenwoordiging in wkgpn e.d.
In verband met de afwezigheid van vert sie PL-SMID n.t.r.

Actie:LAS

6. Verwerkingscapaciteit
Geen bijzonderheden.
Blijft gehandhaafd.
WP LMISTRIJIKRACHTEN

Actie: 1 Lk

7. Algemeen
, a. Vert 1 Lk moet nog contact opnemen met TRADOC over het overzicht
DIA geclassificeerde boekwerken.

Actie:LAS

b.l Vert LAS deelde mee, dat nog geen brief was verzonden betreffende de te
t\e ."air assault" en "air mobile" en zegde toe dit actiepunt alsn
Ivoor de volgende vergadering uit te voeren.

Actie:LAS

c. Vert LAS zal voor de volgende vergadering actie ondernemen betreffende
militaire tijdschriften ten behoeve van 101 MIDcie.
8. Technische inlichtingen
a. De inlichtingen hulpmiddelen (art/luverd mal) zijn nog niet door 1 Lk
ontvangen hoewel ze zijn opgenomen in de OTAS. Vert 1 Lk zou het

Actie: 1 Lk
LAS

NATOstocknummer doorgeven aan vert LAS zodat deze gericht, navraag kan
doen.

l». Van de materieel handboeken is deel 10 uitgegeven. Naar verwachting
zal deel 1 eind mei 1983 uitkomen. Van deel 9 kan nog niet worden bepaald wanneer een en ander gereed is.
<K De vraag betreffende MC documenten is gesteld in het CCIV door vert 1 Lk
Actie: 1 Lk

Vert LAS stelde voor dat G2 1 Lk rechtstreeks deze vraag zal stellen aar
HINLA zodat dit punt kan worden afgevoerd van de agenda.
9. Slagorde/organisatie
a. Vert 1 Lk verzocht de overeengekomen procedure bij het produceren van
slo/org boeken te mogen aanvullen betreffende het bespreken van wijzigingen.
De procedure is nu als volgt vastgesteld;

Act-e: LAS

(1) Door LAS wordt de afsluitingsdatum vastgesteld en bekend gemaakt.

Actie: 1 Lk

(2) 1 Lk wordt in staat gesteld één week na de afsluitingsdatum de
gegevens door te geven aan LAS.
(3) Na verwerking van alle beschikbare gegevens door de desbetreffende
functionaris van LAS zal, na telefonisch contact met 1 Lk over de

Actie; LAS
1 Lk
SMID

afwijkingen van 4e

1 Lk gegevenssde wijzigingen worden doorgesprok

met verts 1 Lk en SMID.
Substantieel commentaar op andere items, dan die welke telefonisch
aan 1 Lk zijn doorgegeven, is dan niet meer mogelijk.
b. De MC documenten (zie punt 8.c.).

I

Het gestelde in punt 3- 3.1.3

van het vorige verslag is niet van toepassi

voor de GROBAT. Deze is reeds in het bezit van 1 Lk.

c. Vert 1 Lk deelde mee dat ten behoeve van 104 Wrn- en Verkcie de behoeft
Actie: LAS

blijft bestaan aan een deel overzicht vastgesteld belangrijk gevechts-

^

materieel waarin daadwerkelijk aantallen staan naast de uitgave met kruize
10. Optreden
a. Ten aanzien van het handboek Organisatie en tactisch optreden Sovjet
landstri.1 dkrachten kan het volgende worden gesteld:
Actie; 1 Lk
Actie: SMID

(1) Hoofdstuk 12 wordt herschreven door 101 MIDcie.
l (2) Hoofdstuk 13 en 1/4 worden gereed gemaakt voor het IUB. Na gereed
"4

komen zullen deze hoofdstukken ter goedkeuring worden aangeboden.
(3) De hoofdstukken, welke voor updating in aanmerking komen zijn hooft
stuk 1, 2, 4, 7 en 15.
Na het uitkomen van het SUPINTREP aanval zal hoofdstuk 1 worden hè:
schreven.

De inhoud van hoofdstuk 2 zal bij INLA-2-LAS de komende periode
worden bekeken.
Hoofdstuk 4 zal ook op basis van een uit te geven SUPINTREP worden
herschreven.
Hoofdstuk 7 kan eerst na bijstelling van het SUPINTREP "Luchtlandingsen Luchtmobiele eenheden" worden bijgesteld.
Delen van hoofdstuk 15 kunnen reeds worden bijgesteld.

;tie: LAS

b. Het zakboek Sovj et tekens en afkortingen zal, zoals gesteld in het verslag
nr 4-717/R/Conf van L, oktober 1982 bijvoegsel 1, moe ten worden gewijzigd.
Vert LAS zegde toe actie te zullen ondernemen om een en ander te realiseren.

ie: LASJ
ïtie

3tie: LASJ

c. Vert LAS informeerde de vergadering over de MC 161/83 conferentie met
betrekking tot de belangrijkste wijzigingen en zegde toe na de ontvangst
van het document een overzicht van deze wijzigingen te publiceren.
Tijdens de MC conferentie is een lezing gehouden door DIA betreffende
"Soviet force generation process".
Als belangrijkste items kwamen naar voren de categorisatie en "combat
effectiveness" van divisies.Een en ander zal volgend jaar worden ingebracht in de conferentie. Teneinde een standpunt in te kunnen nemen zal
vert LAS een copie van de studie sturen naar 1 Lk en SMID met het verzoek
om commentaar.
d. Het gestelde in punt L,.3 van het vorige verslag door vert 1 Lk bleek onjuist.

RONDVRAAG
LAS

11. Vert 1 Lk verzocht geïnformeerd te worden over een mogelijke reorganisatie
van DDR grenstroepen.

12. Volgende vergadering zal worden gehouden te Apeldoorn op lojuni 1983
/ Aanvang 10.00 uur .
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