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Hierbij doe ik U ter informatie toekomen het
verslag van de 26e vergadering van de Werkgroep
Inlichtingen, gehouden op 1 december 1988.

HET HOOFD VAN DE SECTIE INL A

• LIDE 1

MILITAIRE INLICHTINGENDIENST
REDE GORBATSJOV VOOR VN 071288

BINNEN 2 JAAR
1. REDUCTIE SOVJET STRIJDKRACHTEN MET 500.000 MAN.

2. TERUGTREKKING 50.000 MAN, 5000 TANKS VAN O.A. 6 TANKDIVISIES, LLSTORM-, AMFGNEN ANDERE (SOVJET) EENHEDEN UIT DDR, TSJECHOSLOWAKIJE EN HONGARIJE.
REORGANISATIE REST DIVISIES VAN SOVJET STRIJDKRACHTEN IN OOST-EUROPA TOT DEFENSIEVE
STRUCTUUR.

3. REDUCTIE BIJ SOVJET STRIJDKRACHTEN IN OOST-EUROPA EN EUROPEES DEEL SOVJET-UNIE
10.000 TANKS
8.500 ARTILLERIE SYSTEMEN
800 GEVECHTSVLIEGTUIGEN.

4. REDUCTIE STRIJDKRACHTEN IN AZIATISCH DEEL SOVJET-UNIE,
TEVENS TERUGTREKKING GROOT DEEL SOVJET TROEPEN UIT MONGOLIË.

Verzendlijst behorende bij brief nr. 2425/1/191288 dd 19 december 1988
1LK
NTC
SMID
NLC
LAS/HINL
LAS/INL

VERSLAG
27e Vergadering Werkgroep Inlichtingen dd l dec '88

1. Aanwezig:

a. LAS

b. l Lk
c. NTC
d. SMID
Vertegenwoordiger NLC met kennisgeving afwezig.

2. a. VS 30-1
(1) Het CDP te Emmen heeft in week 47 de eerste twee
exemplaren van de Ie opgave van wijzigingen aangeboden.
Deze zijn door de secretaris goedgekeurd. Naar
verwachting sullen de wijzigingen in week 48 bij de
beheerder boekwerken liggen. De Ie opgave van
wijzigingen zal in brede kring worden bekendgesteld.
(2) Het werkverband VS 30-1 is inmiddels begonnen met de 2e
opgave van wijzigingen n.a.v. de coördinerende
vergadering op 3 november en de uitvoerende vergadering
op l december '88.
b. Trilogie
(1) Dreiging tegen Nederland: op 19 november heeft PBLS de
studie geaccordeerd. Het stuk zal in de loop van week
48 worden verspreid.
(2) Opbouwoperatie: de analyse is voltooid. De studie zal
de huidige status van eenheden in beschouwing nemen, de
mobilisatie en de verplaatsing van eenheden naar en in
de "Central Region". Doel is te komen tot een overzicht
van gevechtskracht
(eenheden en materieel) in tijd en
deae eventueel te vergelijken met NAVO. De studie van
het legerkorpsgebied
tot de RIPL door de sectie
meteo/geo is afgerond en zal worden toegezonden.

c. VS 30-2
(1) De vaststellingsbrief is opgesteld en zal worden
verzonden, zodra het voorschrift gereed is.
(2) Het verslag van de 4e vergadering Werkgroep-VS 30-2
wordt ter vergadering uitgereikt. (Ex NLC zal separaat
met dit verslag worden toegestuurd).
d. Overplaatsingen
(1) De funktie van H-TI sal m.i.v. 28 november worden
vervuld door de ^^^____ma^^__^ii
(2) De 4HllHMHPvan het""vert aal bureau is de dienst uit
en inmiddels vervangen door de
e. CCIV-beraad
De va

zal in het CCIV-beraad opnieuw het probleem

"coördinatie vertaalcapaciteit" aan de orde stellen,
aangezien de vergadering hierover door de betrokken
vertalers niet tot een oplossing heeft geleid.
f• Echelonnering
Een studie aangaande echelonnering is in voorbereiding.
Deze studie zal echelonnering op het strategische,
operatieve en tactische niveau in beschouwing nemen. Doel
is ondermeer relevante basis(doel)informatie te verschaffen
om de uitvoering van FOFA mogelijk te maken. De NORTHAGstudie over middelen t.b.v. FOFA zal worden opgevraagd.
g. Jaaroverzicht
(1) Het jaaroverzicht aal dit jaar worden verspreid tot op
brigadeniveau en geen bijdrage bevatten van l Lk.
(2) In het jaaroverzicht zal een overzicht worden opgenomen
van van kracht zijnde publicaties. T.b.v. de
legerkorpseenheden zal deze om administratieve redenen
als losse bijlage worden bijgevoegd/toegestuurd.
(3) Het supintrep (WP) landstrijdkrachten over de maand
december zal separaat worden aangeboden.
h- Supintrep nieuwe stijl
M.i.v. november '88 zal het oude supintrep
landstrijdkrachten worden vervangen door het supintrep
Warschaupact-landstrijdkrachten. In dit supintrep nieuwe
stijl zullen ook onderwerpen als aktiviteiten/oefeningen,
logistiek en wetenschappelijke ontwikkelingen worden
opgenomen. Het supintrep zal worden opgemaakt volgens een
standaardparagrafenindeling. Indien over een bepaald
onderwerp geen bijzonderheden zijn te melden, zal in de
inhoudsopgave de aanduiding "geen bijzonderheden" worden
opgenomen.
i. Aanvullende inlichtingenbehoefte
Gezien de werklast van met name de bureaus technische
inlichtingen en landstrijdkrachten wordt de leden van de
werkgroep verzocht hun (eventuele) aanvullende
inlichtingenbehoefte (waartoe ook fotomateriaal behoort)
voor 1989 vast te stellen en op papier bij HINLA in te
dienen.
J• Basisstudie Verzorging
A-2/log heeft het voornemen een basisstudie verzorging te
schrijven en te verspreiden conform de andere basisstudies.
l Lk en SMID hebben te .kennen gegeven hier vooralsnog geen
behoefte aan te hebben.
k. ADIOS
DEBKL/WACO is aangevangen met de aanpassing van ADIOS, Naar
verwachting kan eerste helft '89 een ADIOS-netbestand aan l
Lk worden aangeboden. Dit netbestand bedekt de g-serie van
de slagordebasisdocumenten en voorziet in enige aanvullende
informatie omtrent het materieelbestand voorzover in de B-

documenten vermeld,
l. Handboek uniformen en distinctieven
101 Midcie en de SMID hebben l nov 88 een conceptopgave
samengesteld. Besloten is het handboek zo mogelijk in kleur
te drukken en te verspreiden conform de
identificatiehandboeken materieel, afhankelijk van de
hieraan verbonden drukkosten. 101 Midcie en de SMID zullen
z.s.m. een proefexemplaar samenmtellen en aanbieden.
Hierbij zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden met
het reeds bestaande in VS-1350 (Handboek soldaat). Als
enige van de paramilitaire eenheden zullen de grenstroepen
van de DDR worden vermeld, bovendien zal aandacht worden
besteed aan onderscheidingstekens op camouflagepakken.
m. Artikel Legerkoerier
Op 25 okt 88 is door NTC contact opgenomen met LAS/INLA.
Concept volgt. De leden van de werkgroep verzoeken de
steller enige snelheid te betrachten.
n. WP-radardreiging tegenover l Lk
HINLA-3 verricht op dit moment een studie naar de WPradardreiging tegenover l Lk. Naar verwachting zal deze
studie begin '89 gereed zijn.
o. Bepantsering WP-tanks
HINLA-3 verricht studie op dit onderwerp. Naar verwachting
zal deze studie medio '89 gereed zijn.
P- Chemisch/biologische

oorlogvoering

HINLA-3 verricht op dit moment studie en zal
dit onderwerp publiceren.

eind '89 over

1- C3I-systemen
HINLA-3 zal eind '89 een supintrep C3I-systemen uitbrengen,
r. Mijnenoorlogvoering
l Lk legt de laatste hand aan een supintrep
mijnenoorlogvoering, waarin aandacht voor het
opsporen/ruimen/leggen van mijnenvelden en met name voor de
technische capaciteit van de diverse middelen. Dit
supintrep is bestemd voor hogere staven, manoeuvre- en
vuursteuneenheden.
3. Openstaande ac-bieptn en besluiten
a- WP-geniePotentieel (l Lk)
b. Handboek uniformen en distinctieven
c. Artikel Legerkoerier (NTC)
d- 2e OvW VS 30-1 (Werkverband)

(LAS, SMID, l Lk)

e. Opbouwoperatie (HINLA-2)
f. VS 30-2 (Werkgroep)
g. Echelonnering (HINLA-2)
h. Jaaroverzicht (HINLA)
i. Qpgave
NLC)

aanvullende inlichtingenbehoefte, (l Lk, SMID, NTC,

j. Basisstudie Verzorging (HINLA-2)
k- WP-radardreiging tegenover l Lk (HINLA-3)_
l- Bepantsering WP-tanks (HINLA-3)
m. Chemisch/biologische oorlogvoering (HINLA-3)
n. C3I-systemen (HINLA-3)
o. Werkverband Verbindingsstructuren (INLA, l Lk, SMID)
M.i.v. l januari '89 zal een werkverband van start gaan,
die zich zal bezighouden met de WP-verbindingsstructuren
boven regimentsniveau.
4. Rondvraag
a. Instructiefilm DTN
NTC vraagt welke beelden kunnen worden vertoond in een
ongeclassificeerde instructiefilm "Dreiging tegen
Nederland". Verwezen wordt naar INLB.
b. Geclassificeerde foto's
l Lk vraagt toegang tot geclassificeerde foto's. Vz stelt
dat deze in principe voor inzage beschikbaar zijn en zo
mogelijk ter hand zullen worden gesteld.
c. Verbindingsinlichtingeneenheden GSFG
l Lk vraagt of er naast een (DIA)studie
"Verbindingsinlichtingeneenheden CPA" ook eenselfde studie
aangaande de GSFG beschikbaar is. Voorzover bekend is dat
niet het geval.
5- Volgende vergadering
Plaats: EDE, SMID
Transport: SMID wordt veraocht transport ter beschikking te
stellen op station Ede-Wageningen, vertrek ca.
08.20
Datum: donderdag 23 maart '89
Tijd: 09.00

