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2. De voorzitter opent de vergadering en bespreekt het verslag
van de 33e vergadering van de Werkgroep Inlichtingen gehouden
op 21 augustus 1990. Het verslag wordt na wijziging van de
datum in punt e. (4) en wel 1991 i.p.v. 1-990 goedgekeurd.

3• Mededelingen voorzitter
a. YS_3gbl/'
(1) Op 5 december j.l. heeft horizontaal contact en
coördinatie plaatsgevonden tussen LAS/I & V
en LAS/OPN
_
_ aangaande de wenselijkheid van een
update van zowel VS 30-1 (verantwoordelijkheid LAS/I &
V) als de gevechtshandleiding VS 2-1386 (verantwoordelijkheid LAS/OPN).
(2) Uitgangspunt van I & V was het ATV nr. 7524/1/22 okt
1990), waarin is getracht de wenselijkheid en de
noodzakelijkheid van een "major update" aan te geven.
(3) Het gestelde werd door LAS/OPN onderschreven met de
kanttekening, dat het in de huidige politieke constellatie ongewenst is om over het WP als dreiging te
spreken en wellicht ook over de USSR als zodanig.
binnenkort een Salomonsoordeel over zal vellen. VS 30-1
en VS 2-1386 zullen worden gewijzigd, aangezien zij
wezenlijk zijn voor het functioneren van de KL. Inhoud
en vorm staan nu ter discussie.
(5) Vooruitlopend op de beslissing van SC-0 wordt de eerste
bijeenkomst van het werkverband VS 30-1 gepland op
maandag 21 januari 1991 om 09.30 uur te Ede.
(6) Door aorg van LAS/I & V zal het ongeclassificeerde
Zwitserse boekwerk "Streitkraefte Ost, Einsata" geldig
per l april 1990 worden verspreid i.o.m, hetgeen door
het werkverband VS 30-1 in de inventariserende
vergadering van 15 oktober j.l. is overeengekomen.
b. YS_30-2
(1) Dit voorschrift is inmiddels door DEBKL verspreid, maar
nog niet in het bezit van NTC. Geadviseerd wordt bij de
beheerder boekwerken te informeren.
(2) De vergadering is unaniem van mening dat de brief nr

INL/2447 d. d. 29 oktober 1990 waarin de komst van dit
voorschrift werd aangekondigd overbodig was, aangezien
e.e.a, al)in de Werkgroep Inlichtingen ter sprake was
gekomen.
(3) Voorstellen tot wijziging dienen voor l_mei 1_991
LAS te worden ingediend t.a.v. de
(4) Het onderwerp wordt van de actiepunten!ijst afgevoerd,
c . Werkverband_Divis_ieverbindingen
(1) De voorzitter reikt aan de leden van de werkgroep het
conceptsupintrep "Sovjet divisieverbindingen" uit.
(2) De delen 4 (Divisieverbindingen) en 6 (Optreden en
elektronische oorlogvoering)'sijn nog vacant. Zij
zullen naar verwachting ,ija--het eerste kwartaal van 1991
worden voltooid en nagezonden na accoordering van de
werkgroep.
(3) Aangezien het supintrep volgens de leden van het
werkverband nog niet voldoende is uitgebalanceerd,
wordt besloten het supintrep in concept te verspreiden.
(4) Het "concept"-supintrep zal niet conform het SWL worden
verzonden, maar met een beperkte verzendlijst. Op de
verzendlijst komen in ieder geval alle EOV gerelateerde
onderdelen, secties en opleidingen.
d. Per s. onee I s.mutat ie s.
3 (V7etenschappeli jke en technische inlichtingen) , de
dienst, verlaten. Zijn functie zal worden waargenomen
door
(2) Bij LAS wordt de ^HBHHH^m• ^ • v • l Januari 1990
geplaatst als aoo :TLagoraeT:e^^ver vanging van_de m. i. v,
l _november 1990 naar 11 Afdra overgeplaatste
e . Handboek_urii f.ornien__^n_d31s ti.nct i. even
(1) Dit handboek is in concept gereed en zal week 2 ('91)
(2) Naar verwachting zal het medio 1991 bij de gebruiker
zijn.
(3) Het punt "Realisatie, aanvullende inlichtingenbehoefte
uniformen" wordt van de actiepuntenli jst afgevoerd.
Yan_kr acht
(1) De voorzitter stelt het op de vorige vergadering
u i t g e r e i kt e o versie h t v a s t ,
(2) LAS/I & V is voornemens een aantal slagor-debasisdocumenten Polen en de Sovjet-Unie aangaande in 1991 t-;
verspreiden, alsmede de supintreps "Spetsnaz" en "EOV"
In dit verband zal vertegenwoordiger l Lk het door het

legerkorps uitgegeven supintrep "EOV" naar LAS/I & V
opsturen, teneinde doublures te voorkomen.
-J
(3) In het SWL over januari 1991 aal worden aangegeven
welke jaargangen van het SWL zijn vervallen en welke
incidentele exemplaren uit die jaargangen dienen te
worden gehandhaafd. Tevens zal medio '91 een nieuw
overzicht "Van kracht zijnde publicaties" verschijnen.
(4) Het onderwerp wordt van de actiepuntenlijst afgevoerd,
g. IHM
(1) De delen 5 (NBC) en 8 (munitie) zullen naar verwachting
in april 1991 worden gewijzigd.
(2) Op 6 september heeft het werkverband J HM in Den Haag
vergaderd. Besloten werd .twee nieuwe series te gaan
ontwikkelen. Een (uitgebreide) geheim geclassificeerde
serie t.b.v. de hogere niveaus en een dienstgeheim
geclassificeerde versie t.b.v. de lagere niveaus.
h. Bepantsering. _WP-tanks
Het supintrep Bepantsering WP-tanks zal naar verwachting
medio '91 verschijnen.
i• Mid-spectrum agents
Het supintrep Mid-spectrum agents aal naar verwachting
eveneens medio '91 verschijnen.
J• Troepenreclucties en reorganisaties
In het SWL met verslagperiode december 1990 zal een
themanummer worden opgenomen, waarin de inmiddels voltooide
unilaterale reducties worden beschouwd.

a. SMID: Wanneer vinden de inspecties in het kader van het
CFE-verdrag plaats?
Voorzitter: Naar verwachting vinden deze plaats in de
periode juli-augustus-september, uitgaande van 120 dagen
baseline-inspecties.
b. SMID: Wat is bekend t.a.v. de voorgenomen vorming van een
(NL) lumblbrig?
Voorzitter: E.e.a. wacht op goedkeuring van Mindef. LAS/OPN
geeft l januari 1991 een VR uit omtrent het optreden van
een lumblbrig.
c. SMID: SMID geeft aan dat de lescyclus t.b.v. de verificateurs zal worden aangepast. De opleiding t.b.v. KL en Klu
wordt eenduidig en er zal minder nadruk worden gelegd OP de
organisatie en het optreden van de Sovjet-Unie.
Voorzitter: voorzitter verzoekt SMID de C-syllabus
(lesonderwerpen) naar LAS op te sturen om doublures bij de
door LAS/I & V te veraorgen briefings te voorkomen.
d. SMID: Op welke wijze vinden inlichtingenrapportages plaats
binnen NTC en hoe zijn deae geformatteerd?

NTC: aal opgave doen.
e. SMID: SMID ge:£ft aan dat in week 51 van dit jaar een
artikel over de SMID zal verschijnen in Vrij Nederland.
f. l Lk : Hoe zit het met de dreigingsdocumenten zoals b. v. het
"Scenario WP-of f ensief "?
Voorzitter: Eerst zal de "Basisstudie Dreiging" op instigatie van LAS/PL moeten worden geconcipieerd. Vervolgens
sullen de documenten "Opbouwoperatie" , "Scenario WPof f ensief" en "Dreiging tegen Nederland" worden bezien.
g. l Lk: Hoe sit het met onze brief aangaande de vorming van
een Mi-bataljon?
Voorzitter: Het commentaar van LAS/I & V is afgerond en het
geheel is doorgestuurd naar LAS/PL.
h. l LK: Wenst gaarne een formeel -standpunt omtrent het
verstrekken van informatie aan derden over de Golf crisis.
Voorzitter: Onderdelen als b. v. het Korps Mariniers dienen
bij hun eigen krijgsmachtdeel i. c. MID/KM te rade te gaan.
MID/KM zal in voorkomend geval LAS/I & V (lees: MID/KL)
raadplegen, zoals is geschied bij het uitzenden van de
Witte de With, de Pieter Floress en de Zuiderkruis.
i. l Lk: Is LAS/I & V personeel bezet tussen Kerstmis en de
jaarwisseling?
Voorzitter: ja.
j. NTC/NLC: Kunnen wij een wekelijks overzicht krijgen van de
Golf crisis?
l Lk: de door ons gemaakte intsums kunnen we U desgewenst
toesenden.
k. Allen: Vragen zich af wat de zin is van het toezenden van
een erratum bestaande uit de zin "Brief GLAS nr INL/2229
van 31 augustus 1990 gaarne nummer wijzigen in INL/432/
Conf " in tigvoud met het verzoek dit binnen het eigen
ressort te verspreiden.
Voorzitter: zoekt dit uit.

QgenstaancLe . agt iepunten en besluiten
a- £ 31;: s zs temen (LAS) (niet in '91)
b. Handboek,, uniformen en _.dós_tinctj,even (SMID, LAS, l Lk)
c. Diyisieyerbindingen (Werkverband verbindingsstructuren)
d . Bepantsering WP- t ank s ( LAS )
e • M ± d^j>pe_ctrum_a£ent.s ( LAS )
f • T£oep_enredu5ties._^n_r ecjrjjan_i £>at ies ( LAS )
g- VS_J30;:i (Werkverband. VS 30-1)

De eerstvolgende vergadering' wordt vastgesteld op 5 april 1931
10,00 uur te Ede,

