LAS/INL (tvs MID/KL)
INLA-2 (Lask)

Wkgp inln

2 okt '87.

1. VS 30-1:
lü. wordt na l okt '87 verspreid.

11. verzoeken om info over de inhoud:
tfn (16) 7643
tfn (16) 7642.
12. sep 88, eerste opgave van wijziging resp aanvulling: hfdstn 13 (vbdn)
en 20 (beperkingen en zwakheden), paragrafen 152 (gevn in oorden),
153 (gevn in bossen) en 154 (nachtgev); in overleg met G2-lLk, G2-NTC
en SMID.
Project off LAS: Kap
2. SBD'n
20, gereed zijn:
(SU)
(DDR)

(Polen)
(CSSR)

I-A-1

II-A-1
III-A-1
IV-A-1

I-B-1
I-B-2
II-B-1
III-B-1
IV-B-1

I-C-1

II-C-1
III-C-1

21. in bewerking zijn (planning: gereed vóór l jan '88):
(SU)
I-A-2
I-B-3
I-C-2 (NGF)
(org
div)
(CGF)
I-C-3 (CGF)
IV-C-1 (CSSR).
22. planning '88:

220. I-B-4, I-B-5 en I-B-6.
221. up-date daar waar nodig,
3. EM-spectrum
3Ü. zie schema.

Onze EOV richt zich op WP com en" noncom systemen, REB richt zich op
onze com en noncom.
31. supintrep "EQV bij Sovjety PooTse en Oostduitse sk": indien commentaar, sturen naar/contact opnemen met INLA-2.

32, supintrep "gebruik EM-spectrum door Sovjet reg": vbd deel gereed,
noncom deel in bewerking;
naar verwachting l jan gereed.
In '88 uitbouw naar div niveau.

4. VS-2-I386
4ü. herziene delen "dreiging" l sep ingediend bij Tac commissie.
41. gebaseerd op VS 30-1.
42. overleg geweest rnet Luas over luchtdreiging, goede inbreng Luas.

5, Tri log i e

50. Opbouwop: in bewerking,
51. Scenario: 1987 is verschenen, evt commentaar naar INLA-2 ivm mog herziene versie 1988.
52. Dreiging tegen NL: in bewerking, naar verwachting l jan gereed.

6. studie onderwerpen '88:
60. ruimtelijke ordening.
6üü. mog vzgeb/ugs oost IGB voor 2 Gde Tklr.
601. oost VRW bij doorbraaksector.
61. overleven lumbl ehd.
62. info tbv FOFA (zoaTs afstanden tussen echelons, reactietijden 2e
echelon).
63. WP genie potentfee-T.
64. Basfsstudie Dreiging (BDR) 1988 - 2007, in het kader van het KLPP.

