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VERSLAG
36e Vergadering Werkgroep Inlichtingen dd 10 september '91
1. Aanwezig;
a. LAS
b. l Lk
c. NTC
d. SMID

met kennisgeving afwezig

-e. NLC

2. De voorzitter opent de vergadering. Vervolgens, bespreekt hij
het verslag van de 35e vergadering van de Werkgroep Inlichtingen gehouden op 18 april 1991. Het verslag wordt na de
volgende wijzigingen goedgekeurd:
ad pt 3e: "voorzitter" wordt "vertegenwoordiger l Lk"
ad pt 4c: "geen duidelijk antwoord" wordt "behoefte zal nader
worden bekendgesteld"
3. Mededelingen voorzitter
a. Vz geeft een korte verhandeling over de huidige stand van
zaken in Europa, waarbij aandacht wordt geschonken aan de
ineenstorting van de USSR en de Joegoslavische crisis.
b. VS 30-1

(1) De laatste vergadering van het Werkverband VS 30-1 was
op 3 september j.l. Het werkverband heeft om richtlijnen verzocht m.b.t. het al dan niet voortbestaan van VS
30-1 in de huidige vorm.
(2) Vz is voornemens e.e.a. voor te leggen aan het CCIV
donderdag 12 september a.s. Vz inventariseert of er
behoefte is aan een boekwerk OpFor (Oppositional
Forces) en of er een (separaat) boekwerk moet komen met
"buiten-Europa"-gegevens.
(3) l Lk deelt mede, dat SHAPE recentelijk een oefenslagordeboek heeft verspreid en waaruit de vijandgegevens
worden gehaald voor NAVO-oefeningen. Daarnaast hanteert l Lk een oefenslagordeboek analoog aan de Duitse
"Uebungsgliederung Rot" (gebaseerd op de Sovjet-Unie),
dat vrij eenvoudig kan worden herschreven/bijgesteld.
Er bestaat geen behoefte aan oefengegevens buitenEuropa, wel aan slagordebasisdocumenten (zie ook pt j) .
(4) Ook de SMID heeft geen behoefte aan oefengegevens
buiten-Europa.

(5) Vz deelt mede, dat er toch behoefte bestaat aan
vijandgegevens m.n. bij de Doctrinecommissie, die wordt
geacht een herziene gevechts™ en verzorgingshandleiding
te schrijven.
c. Werkverband Divisieverbindingen
(1) D.z.v. LAS i.s.m. SMID zijn alle organigrammen opnieuw
bezien. De herziene versie zal deze week (37) ter
becommentariëring aan l Lk worden aangeboden.
(2) Na verwerking van het commentaar zal het herziene
supintrep omstreeks week 40 worden verspreid.
(3) l Lk verzoekt dit herziene supintrep t/m divisieniveau
te verspreiden en niet lager.
(4) Vz gaat accoord. Tevens zal hij zich beraden over de
wijze waarop het oude supintrep in bezit van de
brigades dient te worden ingetrokken.
d. Personeelsmutaties
(1) M.i.v. l augustus 1991 is de vacature bi' LAS/INLA-3
l vervuld
ontstaan door het vertrek
"""
(2) Bij NLC heeft ^BBBBBHBBHBBBBBBHBI opgevolgd. De
^BHHHH^ zal niet langer de vergaderingen bijwonen
t.g.v. de integratie G2/G3.
e. VS 30-3 Uniformen en distinctieven in gebruik bil de Sovjet
Stri jdkrachten
(1) Het voorschrift is vastgesteld door GLAS bij brief nr
INL/2818 d.d. 17 januari 1991; 9 augustus j.l. is aan
het CDP de opdracht tot druk/verspreiding gegeven.
(2) Het ligt vooralsnog niet in de bedoeling dit voorschrift uit te breiden met andere landen, b.v. voor
verificatiedoeleinden. De verificateurs (LAS/PLE)
hebben op bilaterale basis hiervoor beeldmateriaal
ontvangen.
f. I HM

(1) I.o.m. l Lk wordt besloten de update van de delen 5
(NBC) en 8 (munitie) niet door te laten gaan.
(2) De tijd en mankracht die hierdoor vrijkomt, zal worden
aangewend om basisdocumenten materieel (BDM) uit te
geven. Een BDM zal een ander format kennen, worden
geautomatiseerd, drie verschillende classificaties
hebben en zich niet beperken tot (voormalig) WPmaterieel.

(3) De eerstvolgende vergadering zal door een medewerker
van LAS/INLA-3 de opzet/plan van aanpak worden
toegelicht/gepresenteerd, l Lk verzoekt om inzage
vooraf, teneinde commentaar te kunnen voorbereiden. Dit
zal nader door vz worden bezien .
(4) N.a.v. een korte discussie blijken zowel LAS als l Lk
van plan te zijn Jane's Information System aan te
schaffen. Nader overleg zal worden gevoerd over een
eventuele informatie- en kostendeling.
g. Supintrep Spetsnaz
Het supintrep is 8 augustus j.l. verspreid. Een aantal
leden van de werkgroep hebben het inmiddels ontvangen en
noemen het een duidelijke verbetering, t.o.v. het vorige
supintrep.
h. Supintrep EOV
(1) 4HHIHHH^ heeft contact opgenomen met diverse EOVfunctionarissen m.b.t. een plan van aanpak en het
becommentariëren van het concept.

(2)

(tijdelijk gedetacheerd vooruitlopend op zijn
ring bij SHAPE als opvolger van
heeft hand en spandiensten verleend.

(3) l Lk verzoekt ^IHliHiiHHv contact op te laten nemen
(4) Overigens is nog geen besluit genomen over de scope van
dit supintrep, m.n. of ook non-Sovjet gegevens dienen
te worden verwerkt (t.b.v. EOV-component van de
luchtmobiele brigade).
i. De strijdkrachten van de USSR post-CFE
(1) N.a.v. een SHAPE Intel Request is een (geheim geclassificeerde) bijdrage door LAS/INLA-2 opgesteld.
(2) Een exemplaar wordt ter vergadering uitgereikt.
j. Slaaordebasisdocumenten
(1) N.a.v. de recente gebeurtenissen in de USSR zal de
prioriteit in verschijnen van de slagordebasisdocumenten van de te onderscheiden Militaire Districten
wijzigen. BAMD zal b.v. niet meer worden uitgegeven
(maar natuurlijk wel bijgehouden). E.e.a. zal o.m. tot
uiting komen in de jaarlijks update van van kracht
zijnde publicaties.

(2) In de nabije toekomst zullen ook slagordebasisdocumenten worden uitgegeven m.b.t. zgn. risicolanden (Irak,
Syrië, Iran, Libye).
(3) Vz verzoekt de aanwezigen om de eerstvolgende vergadering met hun behoeftestelling te komen. In deze
. behoeftestelling dient niet alleen tot uiting te komen
van welke landen/militaire districten men slagordebasisdocumenten wenst (ook een nihilbehoefte is mogelijk), maar ook tot in welk detail (b.v. t/m regimentsniveau, wel of geen veldpostnummers, ere- en commandantennamen e . d. ) .
4. Rondvraag
a. l Lk verzoekt om informatie over "eigen" satellieten. Dit
wordt niet door LAS bijgehouden. Vz verwijst naar de 4MP
(••fl^van MID/CO (auteur van een recent artikel dienaangaande in de Militaire Spectator).
b. l Lk informeert naar de besluitvorming binnen LAS over een
mogelijke convenant LAS - l Lk m.b.t. werkverdeling tussen
o.m. LAS en 101 Midcie. Vz deelt mede, dat dit i.v.m. de
werkdruk in relatie tot de reducties Haagse staven op een
laag pitje heeft gestaan. Hij is nog steeds voornemens om
een gezelschap bijeen te roepen van beleidsmakers én
werkbijen van zowel LAS als l Lk, teneinde tot werkaf^
spraken te komen.
c. l Lk vraagt LAS of deze participeert in de vorming van een
centraal Intelligence Fusion Center binnen de NAVO. Vz
antwoordt ontkennend.
d. Op de vraag van LAS of l Lk beschikt over een vertaler
"Arabisch" wordt bevestigend geantwoord.
e. Tot slot vraagt LAS of l Lk beschikt over informatie
omtrent Joegoslavië, l Lk antwoordt bevestigend en zal
e.e.a. opsturen.
5. Openstaande actiepunten en besluiten
a. Divisieverbindingen (Werkverband verbindingsstructuren)
b-

VS 30-1 (Werkverband VS 30-1)

c. Supintrep EOV (LAS)
d. BDM (LAS)
e. inventarisatie SBD-behoefte (allen)
6. Eerstvolgende vergadering
De eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld op 11 december
1991 te Ede om 10.00 uur.

