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2. Mededelingen VZ
a. Opening verg. 10.00

uur

c. ..'erkzaamheden LAS/INIA
(1) :•> wordt een ja-arproductieplan '86 opgesteld voor INLA waarbinnen een prioriteitenplan aal worden opgenomen.
(2) 3eeds nu

kan gesteld worden dat binnen INLA- 2 door diverse

personeelsproblemen

t. g. v. o. m. opgedragen carrière-cursus-

sen, een terugval van de inmiddels weer toegenomen, productiecapaciteit zal optreden.

Mede hierdoor is Slo 1 (Groepen van

Sovjet Strijdkrachten) reeds nu opgedragen offl met prioriteit 1
de voorbereidende werks. .amheden voor de in te voeren automatisering ter hand te nemen.

Publicatie van de MC-22^ gegevens

voorsien van (NL) commentaar zal echter volgens plan geschieden,

5, jissprekin;;; verslag

rgadering d d 270 9.8

Verslag wordt zonder bezwaar goedgekeurd.

'T' Cp^n_s_t_g_ande besluiten '•v'-3rkj_ro_ep Inlichtingen
a. 73 30-5 zal eind '36 gereed zijn.

Blijft actiept,

'-» Toetsing 1 Lk intou.Tis: rege_ling blijft bestaan.

c. Bijdrage Legerkoerier

(1) LAS/INIA (^IflBHtoi) heeft gesprek gehad met Legerkoerier
(2) Afspraak:
- LAS/INIA levert mede met input G2 1 Lk, SMID en NÏC jaarlijks 2 art aan Legerkoerier waarbij de eerste 2 art actie
INLA zijn.
_... '• .',,'-•
- Grootte k x A^ voorzien van kwalitatief goede foto's.
- Onderwerpen: WP oefeningen,

luchtlandingen, het Voorde-

tachement etc.
__3^

- 1e art gereed 1? dec

1985;

2e art gereed 10 juli 1986;
3e art gereed 23 okt

1986.

- Bewaking LAS/INIA (kap 4MPt

d. VS - Sovjet tekens en afkortingen.
(1) "Voorwaar" voldoet niet als alternatief: noodzaak blijft bestaan; blijft actiept.
(2) Capaciteit om een nieuw VS samen te stellen ontbreekt voorlopig,bij zowel de 101 MID cie als INLA.
e. Handboek uniformen/distinctieven

(1) Nieuwste (GS) uitgave is op dit moment in bezit SMID.
(2) Door SMID zal i.o.o. met IUB worden bezien in hoeverre de
GE uitgave voorzien van een (NL) tekst kan worden gebruikt
mits de BND hiertegen geen bezwaren heeft.

f. Inspraak procedure 1 Lk bij Slo boeken
(1) procedure blijft gehandhaafd.
(2) SMID en 1 Lk stellen voor ora na een MC-22^ conferentie een
vergadering te beleggen waarbij de betreffende slo functionarissen van 1 Lk, SMID en INLA wijzigingen en inhoud van het
MC document kunnen evalueren.
(3) HINIA zal dit bezien.

a. Verzendlijst 1 Ik: in overleg met LAS/INIA.

•

'

Verzendlijst NLC: in principe tav ieder supintrep 1 x.
b. De nog te produceren supintreps AANVAL,VEKDEDIQING, MIJNENOORLOGVOEHING worden tno niet geschreven.

T

De onderwerpen worden opgenomen in het nieuw te verschijnen
"Rode Boekje". Als de juiste tekst van dit boekje is vastgesteld, kunnen de onderwerpen vooruitlopend op de definitieve
uitgave van het boekje alvast worden verspreid. :
c. Supintrep Lsk te schrijven door LUID. Blijft als actiept. staan.
LUID heeft interne problemen met de samenstelling. <:
d. I4jst supintreps in uitgave/bewerking:
- Ops in diepte

;£.;

'•.-.'•

- Spetsnaz
- GSVG 80-35 (jan
- Reorg

'86)

90 Tkdiv/6 Gde Mechdiv

- RSC
- Sovjet vbd schema

(jan

'86)

- LSGNIGA

6. Aanvullende cursus Inln tbv -Artillerie, Genie etc.
a. Cursus is op AOG reeds gestart: 1 Lk en SMID hebben reeds een
syllabus ontvangen.

b. SMID zal syllabus tbv INIA copiëren en opsturen.
c. 1 Lk is voorstander van een gestructureerde extra opleiding.
d. Vz:
(1) Brief naar COKL is geschreven;
(2) Alle info tav de cursus zsm naar HINLAj

;
' >|

(3) Na inzage cursusplan zal zsm actie worden ondernomen.

7. Hode boekje

a. 1e vergadering werkverband heeft inmiddels plaatagehad*

b* Vz werkgp heeft een voorstel voor een krijgsmachtbundel.
c. Vz werkverband benadrukt dat werkschema Rode boekje onverkort
van kracht blijft en een mogelijke MABID of LUID bgdrage gjeiï
enkele^ vertraging mag opleveren.
d. NLC wordt geplaatst op de verzendlijst van de verslagen van
het werkverband "Rode boekje".
""
' '

- . ' • • • '
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(

8. Ds problemen tav het wachtwoordensysteem bij NTG zijn doorgespeeld
naar LAS/OPN.

9. Inln behoefte NLC
a. NLC is nog bezig met het vaststellen van zijn behoefte bij 1 Lk,
NTC en ook (GE) WBK;
b. Er bestaat tevens een behoefte aan actuele info via LLC;
c. Een mogelijke studie tbv NLC: Die Bedrohung der Ruckwartigen
Gebieten.

10, Mogelijk handboek Poolse tac tekens en torennrs»
Met 1 Lk is door IAS/INIA de afspraak gemaakt dat:
a. Op grond van ter beschikking staande gegevens mogelijk een
handboek samengesteld kan worden;
b. In combinatie met 101 Midcie een inventarisatie van de werkzaamheden gemaakt zal worden;
c. Advies 1 Lk: contact BAOR ivm daar aanwezige gegevens.

11. Rondvraag:
NTC:

(1) Bij Terrko

NORD is aanwezig een instructief ilffi "Terro-

risme" van het Bundes Krirainal Anst;
(2) Aanvraag via NTG (op persoonlijke basis) is mogelijk»

12e Nieuwe vergadering
Vrijdag lif februari 1986 op SMID

HARDERWIJK.

Tijd 09.30 uur.
Agendapunten vóór 1 februari bij vz*

Bijlage I bij verslag
Wkgp'Inln dd 291185

1, Besluiten
a. Toetsing intsums 1 Lk alleen door BLS/INIA
b. Bijdrage LEGERKOERIER

c» Herziening Handboek Sovjet Tekens en Afkortingen
d. Herziening Handboek Uniformen en Distinctieven
e. Inspraakprocedure 1 Lk t.a.v. samenstellen SLO boeken.

2e Aktiepta

Aktie

Onderwerp

werkverband VS 3O-5

a. VS 30-5

b. afgedaan
c»

(GE) uitgave uniformen en
Distinctieven

d. Te schrijven supintreps

BLS/INIA .
SMID en BLS/IKIA

e. Aanvullende Inln opl
- OTAS uitbreiding

SMID

f. afgedaan
g. Inln voorziening NLG

NLG

h. afgedaan

i. Boekwerk

Tac tekens en torennrs Polen BLS/INIA / 1 Lk (101 MID ei

