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Met verwijzing naar de U, met referte, toegezonden conceptopdracht voor de Werkgroep Inlichtingen, bericht ik U dat geen commentaar
hierop is binnengekomen.
Derhalve wordt hierbij de opdracht voor de Werkgroep vastgesteld.
Het Hoofd van mijn Sectie Inlichtingen zal U zo spoedig mogelijk datum,
en agenda voor de eerste vergadering van de Werkgroep toezenden.
DE BEVE.

SER DER LANDSTRIJDKRACHTEN

Werkgroep Inlichtingen

1. Opdracht:
Het coördineren van de KL-inspanning m.b.t. inlichtingenaangelegenheden,
teneinde de van de Warschaupact strijdkrachten uitgaande dreiging t.o.v.
(delen van) de KL, te kunnen beoordelen.
2. Toelichting
a. Het coördineren van de KL-inspanning houdt in, het op elkaar afstemmen
van activiteiten van KL-elementen die zich met inlichtingen verwerkende
activiteiten bezig houden (LAS-INL , G2-1LK, G2-NTC, SMID/GI en PL),
teneinde een optimaal resultaat te bereiken en de aanwezige know-how
en beschikbare tijd zo efficiënt mogelijk te benutten.
b. De werkgroep stelt hiertoe een planning van werkzaamheden op, gekoppeld
aan een taakverdeling onder de leden van de werkgroep.
c. De leden van de werkgroep delen elkaar zo spoedig mogelijk ad hoc
inlichtingenbehoeften, die op hun staven zijn ontstaan, mede. In de
werkgroep worden dgl. ad hoc behoeften opgenomen in de planning.
d. Onder de in de opdracht genoemde inlichtingen aangelegenheden, dienen
te worden verstaan: het registreren, evalueren, interpreteren en verspreiden binnen de KL van inlichtingen. Verspreiden buiten de KL geschiedt d.t.v. H-INLA/LAS.
3. Overige bepalingen
a. Voorzitter van de Werkgroep Inlichtingen is Hoofd INLA/LAS, die één
van zijn officieren als secretaris aanwijst.
b. De werkgroep vergadert tenminste één maal per kwartaal.

c. Het verslag van de vergaderingen van de werkgroep wordt gezonden aan:
- Voorzitter CCIV
- Secretaris CCIV
- Leden van de werkgroep.

d. Coördinatie met andere krijgsmachtdelen vindt in principe plaats door
INLA/LAS. Uitzonderingen op deze regel behoeven de goedkeuring van
H-INLA/LAS.
e. De werkgroep kan voor bepaalde projecten subcommissies instellen.

