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22e Vergadering Werkgroep Inlichtingen dd 04G687

1, Aanwezig

Vertegenwoordiger NTC afwezig,
2, Mededelingen voorzitter
Verslag vorige vergadering dd 120986 werd niet opgemaakt t.g,v. afwezigheid
vaste secretaris, zijn vervanger is om diverse redenen niet in staat geweest
een verslag te stellen,
Besloten wordt het verslag niet alsnog op te maken.
3, Openstaande actiepunten en besluiten
a, Zakboek Sovjet tekens en afkortingen:
- bestaande zakboek is verouderd;
- nieuw boekwerk is gewenst en zal als VS 30-2 worden uitgegeven in
aansluiting op VS 30-1;
- leden werkgroep inln gaan na wat de behoeften zijn en welke bronnen
beschikbaar zijn, teneinde een juiste opdracht te kunnen formuleren
t,b,v, het te vormen werkverband dat met het samenstellen van dit VS zal
worden belast;
- werkverband VS 30-2 zal worden samengesteld zodra VS 30-T gereed is;
- in principe zal worden gestreefd om VS 30-2 eind 1988 concept gereed te
hebben;
- na het verschijnen van VS 30-2 zat het zakboek vervallen worden
verklaard,
b. Handboek uniformerT en distinctieven
- bestaande handboek is verouderd;

- uitsluitend voor inln specialisten is een nieuw handboek gewenst, voor
het overig personeel voldoet de inhoud van handboek soldaat;

- het samenstellen van een nieuw handboek met een oplage van maximaal 35
exemplaren is een te kostbare zaak;
- HINLA zal contact opnemen rnet de BND om 35 exemplaren van de (GE) uitgave^ aan te schaffen.

i.f

c. Artikelen Legerkoerier

- t,b,v, de Legerkoerier zou tweemaal per jaar een artikel geschreven worden;
- als hiertoe weer een verzoek komt, dient te worden aangedrongen op
herhaling van een reeds eerder geschreven artikel (de Sovjet soldaat) of
een nieuw artikel (CVSE) te worden aangeboden.
d. OTAS uitbreiding SMID: volgende vergadering

4. Mededelingen LAS/INLA
Vertegenwoordiger LAS/INLA reikt briefing "Slagorde Basisdocumenten" uit en
licht deze toe,
5. Rondvraag
Vertegenwoordiger l Lk vraagt naar de gang van zaken m.b.t. de videobanden
met WP mat/WP optreden. Vz (tvs HINLA) stelt dat vert G2 l Lk rechtstreeks
contact dient op te nemen met INLA-2 (T.I.) teneinde inzage te krijgen in de
beschikbare banden.
Vertegenwoordiger l Lk vraagt of de supintreps mijnenoorlogvoering en
luchtstrijdkrachten nog van kracht zijn of worden herschreven.
Vertegenwoordiger LAS/INLA stelt dat met het verschijnen van VS 30-1 een aantal supintreps vervalTen kunnen worden verklaard. Door INLA zal bekeken worden welke supintreps hiervoor in aanmerking komen,
6. VpTgende yergade-ring
Plaats: HARDERWIJK, SMID
Datum: 2 oktober L987
Tijd: Q900
Agendapunten vóór 16 september bij secretaris,
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Openbare besluiten en actiepunten

1. Besluiten
a.
b.
c.
d.
e.

Toetsing intsums l Lk alleen door BIS/INLA
Bijdrage LEGERKOERIER
Herziening Handboek Sovjet Tekens en Afkortingen
Vervanging Handboek Uniformen en Distinctieven door ( G E ) Handboeken
Inspraakprocedure l Lk t , a . v , samenstellen SLO boeken.

2, Actiepunten

Onderwerp

Aktie

a. VS 30-1

Werkverband VS 30-1

b. (GE) uitgave Uniformen en
Distinctieven + MAVO (?)

BLS/INLA

c. Te schrijven supintreps

SMID en BLS/INLA

d. Aanvullende Inln opl
- OTAS uitbreiding?

SMID

e. Inln voorziening MLC

MLC

f. VS 30-2

Leden werkgroep Inln

il uij

Werkgroep Inln dd 04Ü687
tti l i tajre I nl ichti noendienst/KL

(tvs Afdeling Inlichtingen en Veiligheid
van de Landmachtstaf)
Sectie Inlichtingen
Briefing voor de Werkgroep Inlichtingen
Onderwerp: slagorde basisdocumenten

1. Ooor de Militaire Inlichtingendienst/KL (tevens Afdeling Inlichtingen en
Veiligheid van de Landmachtstaf) wordt periodiek een normbeeld vastgesteld
van de Warschaupact landstrijdkrachten. Dit normbeeld is gesplitst in de
deelaspecten MATERIEEL, ORGANISATIE en OPTREDEN, Het normbeeld is vastgelegd
in:
a. identificatie handboeken materieel;
b. slagordebasisdocumenten;
c. VS 30-1: organisatie en optreden Sovjet strijdkrachten,
Deze boekwerken worden minimaal eenmaal per jaar van een up-date voordien, in
de vorm van een opgave van w i j z i g i n g of een compleet nieuwe uitgave.

2. De slagordebasisdocumenten bevatten informatie over de organisatie, de slagorde en het belangrijk vastgesteld gevechtsmaterieel.
Elk slagordebasisdocument heeft een code-aanduiding die bestaat uit drie componenten :
- een romeins cijfer duidt op de nationaliteit,
- een T etter dufdt op de aard van hret document, en
- één cijfer geeft de strijdmacHt aan.
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4, Oe slagordebasisdocumenten kunnen worden gebruikt voor het kwantificeren, het
identificeren en het kwalificeren van de dreiging die uitgaat van eenheden.
Kwantificeren:
In het hoofdstuk organisatie wordt de standaardorganisatie van een eenheid
beschreven,
b , v , een tankregiment heeft 94 tanks, 43 mechinfanterievoertuigen en 18
stukken a r t i l l e r i e .
Identificeren:
Met het slagordehoofdstuk kunnen eenheden worden geïdentificeerd, met behulp
van:
- de eenheidsaanduiding;
- de naam van de commandant;

- het veldpostnummer;
- de erenaam; en/of
- de vredeslocatie,
Zo kan een waargenomen tank regiment worden geïdentificeerd als b , v. 8 Tkreg
van 26 T k d i v ,
Kwal i f i_cer&n:

Met het hoofdstuk overzicht Gevtcrttsmateriêel kan vervolcjftrïs wórden feepaald
over weTk soort materieel net geïdentificeerde 8 Tkrtg feeschik t: twee
bataljons T-64-A (totaal 62), een bataljon (T--64B ( 3 1 ) , een bataljon van 43
BMP-l en een afdeling van 18 stukken 231,

S. Sfj MIG/KL ts op dit moment het geautomatiseerde systeem ADI'OS operationeel,
ADLOS staat voor Adrnirns-trative Databank met _Informatie over OpP os " } ' tione " le
£trfjdmachten. frr dit compu-tersysteem wordt de slagorde van WP-strljdmacfiten
teligehoiuten. een u.it-ctraa?ï van het systeem levert a l l e karit--en-klare slagordeba-sistiöcarffêïTt'en v-sn de B-§erfé (I-B--1,. 1-8-2, II--B-1 etc).-
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levert ca. 30% op van de overzichten gevechtsmaterieel, Oe resterende 2Q%
wordt nog handmatig toegevoegd. Uiteindelijk worden dan de overzichten
gevechtsmaterieel vervaardigd, waarbij gebruik wordt gemaakt van standaardfortnats op tekstverwerker.
Het vervaardigen c.q, actualiseren van de standaardorganisatie is de laatste
stap. Oit gebeurt nog steeds handmatig op basis van de B-serie van de slagerdebasisdocumenten, alhoewel hierbij gebruik wordt gemaakt van tekstverwerker,
In de loop van 1987 zal een begin worden gemaakt voor de standaardorganisatie
gebruik te maken van een IBM-PC computer.

5. Qe

slagordebasisdocumenten
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niet

worden
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omvangrijke donkergroene mappen, maar op A4-formaat worden vermenigvuldigd.
Elk SBO wordt separaat vervaardigd en verspreid. Als een gebruiker, b . v . een
brigade S2, de drie SBD'n van de EGA wil samenvoegen, is hij daar uiteraard
vrij in; de SBD'n zijn daartoe geperforeerd en van binders voorzien.
Het is de bedoeling de SBD'n minimaal éénmaal per jaar te actualiseren, door
een compleet nieuwe versie te verspreiden. Wanneer zich tussendoor iets bijzonders voordoet, b , v . de terugtrekking van een Sovjetdivisie uit de DDR
zoals in 1979, kunnen de gebruikers op vrij korte termijn (één i twee weken)
een geactualiseerde versie van een S8D krijgen,

