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-1-

19e VERGADERING WERKGROEP INLICHTINGEN dd 1^286

1. Aanwezig
HINLA

a. LAS/INL

INLA-2
b. 1 LK

H Slo 1 Lk

c. NLC

G2 NLC

d. NTC

G2 NTC

e. Vertegenwoordiger

SMID door ziekte afwezig

2. Mededelingen VZ
a. Opening verg. 10.00 uur
b. Automatisering o»a. slo boek GSVG(1) In de loop van '8^ werd in overleg met 1 Lk besloten een
aantal slagorde-boeken - in afwachting van het geautomatiseerde systeem - niet meer te actualiseren;
(2) Toen de invoering van het geautomatiseerde systeem begin '85
vertraging opliep, is een interim oplossing aangeboden.
Hierbij is echter een verdere vertraging door DEBKL aangekondigd
(3) Een geautomatiseerd slagordeboek GSVG is per

mei '86 niet

haalbaar.
Na vergadering zal separaat met 1 Lk de situatie worden doorgenomen.

1 Lk heeft hierop srjn ^eaaen bekend gemaakt, d.w.z, het
grootste-belang ligt bij:
Ca) update org boek Sovjet ©tuin, t k- en mechinfdiv;
(b). uTjciats aio ,boek NV A,

-2-

rt
J

3- Verslag 18e vergadering

Wkgp Inln dd 29 nov 1985

a. ad pt 4 e (2) (GE) uitgave uniformen/distinctieven
(1) 1 Lk:
HINLA:
(2) NTC:
HINLA:

Hoe staat het met BND bezwaren?

•

Vraag uitgezet, is nog in bewerking.
Vzk uitbreiding handboek met NAVO uniformen.
Wenselijkheid wordt bezien.

b. ad pt *f f (2) Voorstel 1 Lk en SMID vergadering na MC 22k.
1 Lk:

Wordt er voortaan een vergadering gehouden?

HINLA:

In principe wordt er géén aparte vergadering gehouden. Alleen als er saillante wijzigingen zijn
zal in overweging genomen worden een vergadering
uit te schril ven.

c. ad pt 5 c.

Supintrep Lsk

1 Lk:

Hoe is het met supintrep Lsk?

HINLA:

Nog steeds actiept.

d. ad pt 10

Tac tekens en toren nrs Polen.

1 Lk:

Is hetzelfde niet mogelijk t.a.v. GSVG.

HINLA:

Bij LAMID is hierover geen info aanwezig. Mogelijk
in het buitenland.

E.e.a. zal worden nagegaan.

Rondvraag
a. 1 Lk:

Verzoekt

• eensluidend gebruik WP terminologie

(bijv TV, TVD). Antw: In een supintrep zal
t.a.v, da£e terminologie duidelijkheid worden
verschaft *
b. 1 Lk:

Verzocht bij wijz slo publicaties op de hoogte te
worden gesteld van de blzn en kolom waarop de wijzigingen staan.

Afltw: .Voortaan ,aal duidelijk worden

aangegeven welke wijz op welke blz, kolom, regelnr
moet v/orden aangebracht.

(3)

c. 1 Lk:

Vraag: Is het concept verslag automatisering
(bur slo 1 Lk in oorlogstijd t.a.v. 1C&
Wrnverkcie) bij INLA2
Antwoord: niet aanwezig

d. NTC:

Een probleem is en blijft de S2 vulling van de mob
ehdn i.v.m. tekort " Ber/res kap S2„ E.e.a. houdt
in dat niet voldoende opgeleide kap/ritm-GI aanwezig
zijn om alle mob functies te vullen, en dat &n 'feite zou
moeten worden overgegaan op plaatsing van wel beschikbare lts GI i.p.v. de kap/ritm-GI.
Antw.: Dit is in feite geen inl. probleem en zal
moeten worden opgenomen met LAS/OPN,

5. Nieuwe vergadering
Plaats: HARDERWIJK, SMID
Datum: 6 juni
Tijd:
09.30 B
Agendaptn vóór 26 mei 1986.

Bijlage I bij verslag
Wkgp Inln dd 140286

Openstaande besluiten en actiepunten

1. Besluiten.
a. Toetsing intsums 1 Lk alleen door BLS/INLA
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.

2. Aktieptn
Onderwerp

Aktie

a. VS 30-5

werkverband VS 30-5

b. (GE) uitgave Uniformen en

BLS/INLA

Distinctieven + NAVO (?)
c. Te schrijven supintreps

SMID en BLS/INLA

d. Aanvullende Inln opl

SMID

- OTAS uitbreiding
e. Inln voorziening NLG

NLC

f. Boekwerk Tac tekens en torennrs Polen BLS/INLA / 1 Lk (101 MID cïe)

