vertoonden, zijn gereed en zullen worden toegezonden aan l Lk.
c. MC documenten
Zie punt lO.c.
9. Slagorde/organisatie
a. De tijdens de lle vergadering overeengekomen procedure is voor allen
acceptabel.
Actie: LAS

N.B. : H-Slo INLA2 wordt verzocht, dit lezende, de procedure kenbaar
te maken aan zijn personeel en te bewaken, dat een en ander wordt
uitgevoerd conform. (Zie verslag nr 4717/T/^Bfc d.d. 31 mei 1983).
b. MC documenten
Zie punt l . c.
c. Vert LAS gaf een overzicht met betrekking tot de planning van de slagorde/organisatiepublicaties. In verband met de herindeling van het bureau
Slo INLA2 en de mogelijke automatisering is bij benadering niet aan te
geven wanneer publicaties zullen geschieden. Vrijwel zeker zijn de
uitgaven van BEMD en CPMDvoor januari 1984.

Actie : LAS

N.B. : H-Slo INLA2 wordt verzocht, dit lezende, vóór de volgende vergadering
een planning gereed te hebben te weten Slo-, org- en overzicht vast-

Actie: SMID

gesteld belangrijk gevechts materieelpublicaties.
d. Handboek militaire uniformen en distinctieven van het Oostblok
Vert SMID zegde toe, dat zijn personeel, dat belast is met de herziening,^
met een voorstel naar LAS zal komen.
10. Optreden
a. Handboek organisatie en tactisch optreden Sovjet Landstrijdkrachten

Actie: l Lk

(1) Hoofdstuk 12 : wordt herschreven (maximaal 10 bladzijden).

Actie: SMID

(2) Hoofdstuk 13 : moet nog eenmaal worden aangeboden aan V.I. SMID

Actie: SMID

(3) Hoofdstuk 14 : zal in verband met reorganisatie luchtstrijdkrachten

LAS

Actie: LAS
SMID

nog eenmaal worden voorgelegd aan LS.
(4) Hoofdstuk 15 : concept aangeboden van bataljon en regiment, aan
LAS ter goedkeuring.
b. Zakboek Sovjet tekens en afkortingen

Actie: l Lk

^ __ _ _ , , , .

Actie'g'éstaakt in verband met wjgj^keJa-sting 101 MIDcie.
~m-a^rT~wartn-eer^-het--weeF~meg^M4k-~i&~(-Fia -Atla-nt-ie -

c. MC 161

Actie: LAS
l Lk
SMID

Op de vergadering van het CCIV d.d. l juni 1983 (zie brief nr 7784/A/Conf
d.d. 7 juni 1983) is de volgende toezegging door HAT INLA gedaan:
"In de toekomst zullen, de door G2 ILk gewenste MC documenten ter beschikking worden gesteld, voorzien van begeleidend commentaar".
Naar aanleiding hiervan legde vert LAS uit, dat MC documenten op een
vaak politieke wijze tot stand komen, daardoor veel compromissen bevat
en dat NL publicaties altijd de nationale mening moeten weergeven.
Overeengekomen werd dat voor ontvangst van een MC document de achtergronden zullen worden vermeld welke een rol hebben gespeeld bij de tot
standkoming.
RONDVRAAG/DIVERSEN
11. Vert LAS zegde toe dat vertalingen door LAS van Sovjet Literatuur op het
gebied van de WP Strijdkrachten zullen worden toegezonden aan de leden van
de wkgp Inln en verzocht tevens eventueel vertalingen te ontvangen van
l Lk en SMID. Tevens is de mogelijkheid aanwezig aan LAS kenbaar te maken
waar de belangstelling van de leden op is gericht.

Actie: LAS

12. Vert NTC verzocht na te gaan hoe wordt opgetreden met een 11 div uitgerustj
met BMD's (3 regn).
\

Actie: LAS

13. Vert l Lk stelde een vraag met betrekking tot de inhoud van de M.O.'s
Vz zegde toe aan dit aspect aandacht te besteden.

_£

14. Volgende vergadering zal worden gehouden te Gouda op 6 oktober 1983.
Aanvang 10.00 uur.

\

\e_r_ Allen

