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nr. 108- 090585
VERGADERING WERKGROEP INLICHTINGEN dd 070585
1. Aanwezig

N.B. Ver t SMID afwezig zonder bericht van verhindering.
2. Mededelingen VZ
a. Opening vergadering te 10.15 uur.
b. De door LAS nagestreefde automatisering Slo is door externe problemen een halt toegeroepen.
Door HINLA is als tussentijdse oplossing gekozen voor een overbrugging d.m.v. toevallig in het bedrijf aanwezige vaardigheden.
3. Documentatie t.b.v. 1LK
a. Slo documentatie t.b.v. 1LK zal door INLA worden geactualiseerd.
b. Vert 1LK stelt dat:
(1) Naast supintreps toch een behoefte blijft bestaan aan een
standaard boekwerk voornamelijk m.b.t. wijze van optreden als
aanvulling- op het zgn. rode boekje van de SMID.
Hierbij wordt gedacht aan een losbladig systeem, een bundel
waarin deze onderwerpen worden behandeld.
(2) De doelgroep van een dergelijke bundel het brig/ div niveau is
(met voldoende achtergrond info)
Het "rode boekje" van de SMID zal moeten blijven bestaan t.b.v.
het bat niveau.
Actualisering van dit boekje is mogelijk als afgeleide van de
bundel.
(3) De scribenten van de bundel in één team verenigd de hoofdstukken
schrijven. Dit team zal qua tijd- grof geschat- +_ 2 jaar hiervoor nodig hebben.
(4) Een concept van een hoofdstuk is reeds door G2- 1LK opgesteld. —
Dit wordt aan INLA overhandigd met het verzoek om commentaar.
c. VZ merkt in deze op dat:
(1) Voorstel vert 1LK aanvaardbaar is onder aantekening dat:
(a) Alle medewerking t.a.v. gegevensverstrekking noodzakelijk
is;

(b) Participatie van NTC t.a.v. sommige hoofdstukken moet
worden overwogen;
(c) Z.s.m. voorstel voor een inhoudsopgave van vert 1LK wordt
ingewacht;
(d) Op basis hiervan een "produktieplanning" kan worden overeengekomen.
(2) Herziening van het "rode boekje" zoals voorgesteld door PINL
derhalve minder doelmatig wordt geacht.
d. Bijdrage t.b.v. gevechtshandleiding.
(1) Richtlijn van PINL t.a.v. het herschrijven van hfst V en VI
in een gecombineerd werkverband INLA- 2/ G2- 1LK is gezien de
prioriteiten binnen G2- 1LK niet mogelijk.
(2) De wkgp is van mening dat schijnbaar ongecoördineerde afspraken
met de drukker geen reden mogen zijn tot overhaast werk.
(3) HINLA zal contact opnemen met PINL aangaande bovenstaande.
e. Verzoek PL/ SMID t.a.v. US FM 100- 1,2
(1) Bij PL/ SMID zou behoefte bestaan aan NL standpunt t.a.v. gebruik
US FM 100- 1,2 bij (internationale) oefeningenplanning.
Deze vraag is bij HINLA niet bekend. INLA- 2 zal contact opnemen
met PL/ SMID.
N.B. Vert 1LK stelt dat FM 100 niet zonder meer kan worden
gebruikt.
4. Rondvraag
a. Vert 1LK vraagt of er een mogelijkheid is (NL) ondervragers deel te
laten nemen aan nonex ondervragingen.
VZ zal het e.e".a. "onderzoeken.
b. Kan er een overzicht komen van alle aktie punten en besluiten van
voorgaande vergaderingen.
VZ: ja, zo mogelijk volgende vergadering.
5 .Volgende vergadering
Vrijdag 27 september 1985 10.00 te Den Haag.
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