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Men wordt verzocht bij beantwoording dati
nummer van deze brief nauwkeurig te vern

bijlagen:

zie verzendlij st

uw brief van uw kenmerk

onderwerp: Werkgroep Inlichtingen.

ons nummer

•s-Gravenhage, 2 8 j U ü 1981

1. Hierbij doe ik U toekomen het verslag van de 5e vergadering van
de werkgroep Inlichtingen d.d. 10 juli 1981.

2. Ik vestig Uw bijzondere aandacht op de punten 4-, 5 en 6 van dit
verslag.

3' De volgende vergadering zal plaatsvinden op 15 oktober 1981 te
Apeldoorn. U wordt verzocht - voor zover van toepassing en mogelijk - voor
de komende vergadering de actiepunten uit dit verslag uit te voeren en evei
tuele nieuwe agendapunten gghriftelijk bij de secretaris in te dienen voor
1 oktober 1981. ' .
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Verzendlijst behorende bij brief GLAS nr . 4-717/M/^BP van ^ö j Ö L! 1981

Vz en leden van de Wkgp Inln:

HINL A2 LAS

H-SLO/a2 1 Lk (2x)

H-G2A NTC

H-GI SMID

H-PL SMID

Intern;

H-INL/VEIL als vz CCIV

H-INL A

HOT-INL A als secr CCIV

INL A2 (2x)

Archief
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1« Deelnemers

Actie; allen

AfwezigJ Sie PI - SMID

Actie.' GI-SM1D

2. Mededelingen van de vz/Goedkeuring verslag

a. De vz heette een ieder welkom, opende de vergadering en deelde

mee dat de ̂•••••MMMM* bericht van verhindering had ge-

zonden.

b. De vz memoreerde, dat er weinig wezenlijk nieuwe onderwerpen op

de agenda stonden.

c. Het verslag van de 4© vergadering dd 160481 werd, na enkele op-

merkingen, goedgekeurd.

3. Actiepunten uit het verslag van de 4e vergadering dd 160481

(m,u,v. de ptn 7 en 8)

a. Pt 3a_. Inlichtingen hulpmiddelen

Geen nadere informatie. Actieptint "blijft gehandhaafd m.b.t.

bewaking actualiteit.

b» Pt b̂;, Handboek organisatie „en optreden Sov.let stri.ldkyaGhten

(1) I.v.mu de opname van hoofdstuk 1J: Luchtstrijdkrachten

±B de titel van het handboek gewijzigd van "Landstrijd-

krachten" in "Strijdkrachten".

(2) Het handboek is dd 110681 aangeboden aan het IUB en wordt

- in afwijking van het gestelde in het vorig verslag - medio

september 1981 teragve3?waohte GI-SMIB zal vervolgens voor

verspreiding sorg »
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ActieilLk

Actie; allen

LAS

Acties 1Lk

Actie: 1Lk

Aotie; PL-SMID

i LAS

PL-SMID

(3) Hoofdstuk 12 Sovjet Soldaat wordt herschreven. I.o.m. de

scribent zal een datum worden vastgesteld waarop het eoncep-i

moet worden aangeboden. (Haders eind september 1981)

(4) Hoofdstuk 13 Luchtstrijdkrachten is dd 130581 besproken.

De tweede versie is nu aageboden aan de leden van de werkgrc

Deze versie is een aanzienlijke verbetering in vergelijking

met de eerste versie. In verband met de drukke werkzaamheder

zal na 17 september 1981 worden bekend gesteld waar en wanne

eventueel commentaar zal v/orden doorgesproken.

(5) Hoofdstuk 14 EOV is nog niet geschreven. De scribent zal

eerst na dd 010881 aanvangen met schrijven. Yert 1Lk maakt

een afspraak m.b.t. de datum waarop het concept zal worden

aangeboden.

(6) Het handboek van 1Lk is becommentarieerd door de leden van

de werkgroep. Een tweede versie zal t.z.t. worden aangeboden

De opmerking van hoofd Sie G2-1Lk in de CCIV vergadering

dd 020681 m.b.t. de uitgifte van dit boekwerk is zodoende ac

haald.

(?) Deze actiepunten blijven gehandhaafd.

c. Pt 5o: vs 50-5

Geen nadere informatie. Actiepunt blijft gehandhaafd.

d. Pt 3dï Plo aoo Loohmans - onderdeels^eschiedenis

Geen nadere informatie. Actiepunt blijft gehandhaafd.

e. Pt 3e: Vertegenwoordiging in werkgroepen ed

(l) Gebied van inlichtingen belangstelling/-verantwoordelijkheid

Op de vergadering dd 160481 was afgesproken,dat PL-SMID

een concept zou toesturen aan de leden van de werkgroep voor

oktober 1981. I.o.m. EAT-INLA is besloten deae terminologie

los te laten en over te gaan op een andere term,

(Naderï In overleg tussen H-IMLA2 en H-PL SMID is besloten

door de va, dat dit ©erste concept nog niet zal worden toege

stmtrd aan de leden van de werkgroep» De redenen sullen op

d© volgende vergadering worden



Actie; allen

Actie: LAS

(2) "Counter stgyeillance"

I.V.EU het voomaiaelij k technische karakter van de verkregeï

informatie tijdens dit symposium werd hiervan geen verslag

gedaan» Afgedaan,

(3) Planner sdag

Vz liet de leden kennis nemen van een brief van PL-SMTD

nr 1685/1004 dd 220681 m. b. t. opties van LAS-PL in geval

van bezuinigingen Defensie.

f» Pt ,3f :. Materieel handboeken

( 1 ) Stand van zaken

~ Deel 3, 4 in bewerking

- Deel 5» 6 proefdrukken goedgekeurd

- Deel 7 verzonden naar IUB, wachten op proefdruk

- Deel 8 2e drukproef ten dele afgekeurd dd 140781.

(2) Vert 1Lk verzocht, niet alleen op aanvraag, doch ook

"spontaan", conform Inlichtingenbehoefte 1Lk, technische gege-v

te mogen ontvangen.

Va deelde mee, dat de mogelijkheden daartoe zullen worden

onderzocht (o. a. MO). Sen probleem hierbij is echter dat

niets "onverkort" wordt doorgegeven, omdat eerst bij LAS

het gegeven moet worden verwerkt tot een inlichting. Ook, is

het noodzakelijk, dat 1Lk, HTC en SMID inlichtingen verkrege

uit andere bronnen, door ge ven aan LAS, waarna een nationale

mening kan worden gevormd.

g. P t Actuele informatie

Vert 1Lk was content met de bijdrage in MO mei '81, doch vroeg of

het mogelijk was, meer gedetailleerde informatie op te nemen

m. b. t» bijv Slo.

Vs deelde mee dat v* w. b „het MO rekening moet worden gehouden me

de verschillende afnemers.

Toegezegd werden voor d© uitgave juni/juli ' 81 : AT-4, AT-5, SS-21

SS-22, SS-2J en belang-rijkste wijzigingen in de MC 161/81.

De va deelde mee, dat s©», voorgenomen publicatie in het MO sub, t

de SA-systemen, nader zal worden bszien? daar de L.S in één van

haar recente ISAMs een soortgelijk ovarsioht heeft gegeven (HTC

1Lk op da verzendlijst),



Acties LAS Indien niet tot uitgave wordt overgegaan, sal SMID een copie

ontvangen van eerder genoemde uitgave van het ISAM danwei de

geplande uitgave van IHLA t.b.v» het MO» Afgedaan.

Actie: 1Lk

h. Pt ?h; Geluidsbanden

Banden met codelijst en oversiohtslyst zijn door 1Lk ontvangen,

(Brief BLS nrs 5912 en 5912/A/Geh dd. 120681).

Yert 1Lk stelde een vraag m.b.t. de classificatie van de codelij

Besloten werd de overzichtslijst 20 te wijzigen dat de oodelijst

niet behoeft te worden gehanteerd en waardoor het werken niet de

banden door 104 Wmverkcie wordt vergemakkelijkt.

Afgedaan.

Actie; LAS

ziActies LAS

i. Pt 3i: Militaire tijdschriften

(1) Afgedaan bij brief BLS nr 5529/A/Conf dd 040531 m.b.t.

militaire tijdschriften t.b.v. 101 MID cie.

(2) DIA overzicht geclassificeerde boekwerken.

Geen nadere informatie. Blijft gehandhaafd.

j» Pt 3k; 7ideo apparatuur/banden

Geen nadere informatie: Blijft gehandhaafd.

Actie? LAS

k. Pt 51: Dagelijks INTSUM

Vert 1Lk verzocht niet alleen het begin aan te geven van activi-

teiten,welke de internationale spanningen verhogen, maar ook aan

te geven wanneer deze activiteiten verminderen of achterwege

blijven. Gedacht werd hierbij aan bijv oproep én afzwaaien van

reservisten, opbouw en de-activering C 3 systeem.

Het bovenstaande is onontbeerlijk voor een juiste beoordeling

(en briefing) op Lk niveau.

VB onderschreef het vzk van vert iLk en zegde toe dit bij Ïï-Sitc

INLA naar voren te gullen brengen.

Afgedaan.

m. Pt 5ï Buitenlandse yertalingen

Op de brief van 1Lk nr G2/81/28254 dd mei 1981 werd een voorlopi

mondeling antwoord gegeven.
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t.a.v. pt 1a Gestopt in 1977? was kosteloos

1b Geolassificeerd; verwijden -voor ongeclsssifioee:

vertalingen naar Library of Congres: niet koste!

1e önbekends zelfstandig aanschrijven, verraoedeliji

verbonden aan universiteit

ld Ontvangen vertalingen van de "Bundes Nachriohtej

Dienst" alleen speciale artikelen. Traag tijdens

bilaterale bespreking

1e Taleninstituut: idem item 1d m. b. t. vraag.

Aotiet LAS Na nader onderzoek zal definitief antwoord volgen.

o« Ft 10a: Aankoop WP handyuurwaBens

Afgedaan bij brief BLS nr 56.744/A dd 2 juni 1981.

I.v.m. de kosten zal niet worden overgegaan tot aanschaf.

Pt Pt IQci Doorzenden brieven 1Lk

Brief nr 51386/a betreft onderwerp CIA studie welke is behan-

deld door IULB. Yert 1Lk wordt verwezen naar werkgroep

Veiligheid. Afgedaan.

q.. Pt 10 d, e

Afgedaan.

r. Pt 1Qfi Boekwerk verkenningen

Door vertaler IITLA is een gedeelte betreffende Inlichtingen

procedure op de band ingesproken.

Na beluistering van de band, werd geconcludeerd, dat de inhoud

geen nieuwe gegevens bevatte, sodat niet wordt overgegaan tot hel

vertalen van dit boekwerk. Afgedaan.

> ss Pt 10g; Wi.laiging MC l6l/Air assault cq Airmobile,

Actig t LAS (l) Wijzigingen in MC 1 61/81 sullen worden aangegeven in het MO

juni/ juli.

Actie GI-SMID (2) Vert Gï-SMID' ,sal nogmaals aandacht besteden aan een goede

Nederlandse vertaling voor de termen " air moMle" en

gal hij @©n concept opstellen @n d© leden in septeal

1981 toesturen*



•o-

4» geleid t.a.v. het hoofdstuk yil'|and/teigenstander.._in_vog.r_schriften

a» ÏTaar aanleiding van deze hoofdstukken ia de ontx«rerpherz.iening

Gevechtshandleiding '80 en YS 6-20/3 is het noodzakelijk te

komen tot een verantwoorde re geling ra. b. t» dit onderwerp.

Twee modellen werden naar voren gebracht t. w.

(1) Centralisaties

Laten vervallen van deze hoofdstukken en vervangen door een

verwijzing naar één voorschrift "Optreden vijand/tegenstande

De bewaking van dit voorschrift zou geschieden door de

werkgroep inlichtingen.

(2) Decentralisatie:

Het toestaan van hoofdstukken vijand/tegenstander in meerder

voorschriften met dien verstande, dat als "bron gebruik

moet worden gemaakt van één voorschrift cfm (1), en dat

voor uitgave toestemming moet worden verleend door LAS IÏÏLA

c g SMID.

I.v.m. deze problematiek verzocht de vz alle leden hun gedac

Actie; allen over een mogelijke oplossing schriftelijk, 14 dagen voor de

volgende vergadering aan elkaar kenbaar te maken.

b. 7S 6-20/3

U. a. v. het hoofdstuk Yijand in dit voorschrift is door INLA

namens BLS een brief gestuurd (nr 57.357 dd 080781) naar COKL

Ac* "'.et LAS met daarin het verzoek te overwegen dit voorschrift voorlopig in

te trekken tot dat commentaar is verwerkt.

5» Luchtmobiele eenheden
/

Yert 1Lk toonde zich con^tent met het toegezonden document

(Brief nr HAS 19-747/<̂ dd 1 20681 ).

Actie,:.,, .allen Dit onderwerp zal op de volgende vergadering (in relatie met pt 3S)

worden behandeld»

6. a. In^ighjinenpuMoatiea in

Cfm de afspraak, gemaakt op de vorige vergadering» werd een aant

artikelen door d© leden voorgelegd*,



Besloten werd tot de volgende artikelen serie®

Aotiej__l£fe- (O De (enkele) soldaat: Premilitaire opleiding» procedure m.b.t

in diensttreding, opleiding (basis en voortgezette)

Acties LAS (2) Organisatie/materieel groep, peloton en compagnie.

Idem bataljon (onder voorbehoud)

Actie: 'ILk (3) Aanval mechinf/tank ehdn

Actie: NTC (4) Diversie eenheden

Actie; GI-SMID (5) Hoe vallen heli's aan.

Drie weken voor de volgende vergadering zullen de artikelen, voor

eonuBgïitsax1»worden toegezonden aan de leden.

De opzet is eerst een aantal artikelen geheel gereed te maken en

de voorbereiding van volgende artikelen in gang te zetten. Daarn

zal met de Legerkoerie» nader contact worden opgenomen.

b. Inli ch t ingenbehoefte

Na enkele opmerkingen wordt de tweede versie goedgekeurd.

?z deelt mee, dat gezien de opdracht aan de ¥kgp in feite

HINLA vs aou behoren te zijn van de werkgroep»

Acties LAS Om die reden zal alvorens de definitieve versie wordt aangeboden

aan het CCIV, EINLA het stuk voor commentaar worden aangeboden.

7. Rondvraag

a. Vert 1Lk stelde een vraag m.b.t. de gebruikte terminologie t.a»v

eehelonnering. Er werd besloten te allen tijde nationaal

te spreken ©ver het eerste en tweede echelon»

b. Yert NTC deelde mee gelezen te hebben .dat een normale Ittcht-

landings eenheid ter sterkte van een compagnie kan optreden in

het achterland met als belangrijkste opdracht het uitvoeren van

sabotagedaden in compagnies verband» Een link-up sou niet nodig

aijn.

Tg gei dat e„e9a8 onwaarschijnlijk overkeam en dat hij hierover

geen informatie bezat. De wkgp besluit ai ja, mening, tot nader

O3?dö3?,niet te wijaigeru



Be volgande vergadering sal plaatsvinden te Apeldoorn op

15 oktober 1981 om 09*15 uur* De daaropvolgende vergadering wordt

voorlgpjg vastgesteld op dd 221281»

Agendapunten dienen 14 dagen voor de vergadering schriftelijk te

worden ingediend»

De Vz sluit de vergadering te 14»45 uur.


