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VERSLAG VAK DE 66 VERGADERING VAM DE ^ERKGEQBP INLICHTINGEN

GEHOUDEN OF 15 OKTOBER 1981 TE APELDOORN

1. Deelnemers

INLA2

INLA2

S ie G2

Sie G2

Sie G2

Sie PL

- LAS

- LAS

- 1 Lk

- 1 Lk

- NTC

- SMID

Oplrg GI -..SMID

2 . Mededelingen van de vz/Goedkeuring verslag

a. De vz heette een ieder welkom, opende de vergadering om 0925

en bedankte de vertegenwoordiger van 1 Lk voor de gastvrijhei

"b. Door het CCIV is de taak van de werkgroep Inlichtingen -zoals

gesteld in brief ELS nr 52.188/DG dd 22 april 1 980-gewi jzigd

(Zie brief BLS nr 448J/H/̂ BÉ dd 18 september 1981).
t*

Deze luidt nu als volgt: Coördinerend orgaan m. b. t. Inlichti
ti

en aangelegenheden de WP landstrijdkrachten betreffende.

Voorts is een aanvulling gegeven m. b. t. het toezenden van vei

slagen aan het CCIV: Dit zal nu via H-INLA geschieden.

Nader; De gevolgen hiervan voor de analyse (zie verslag wkgp In]

nr 4717/A/Conf dd 21 juli 1980) zijn:
II II

(1) Opdracht: -regel 2 : alle laten vervallen
i*

-regel 3 : aanvullen met de V/P landstrijd-
tt

krachten betreffende

(2) De volgende wijzigingen in de analyse (pt b) worden v<

gesteld:
ii » M

-regell : Na Inlichtingenaangelegenheden invoegen d<
it

WP landstrijdkrachten betreffende
M

-rege!9s A1 en A3 niet en van laten vervallen
II II l! Jjll

-regel 2J: na LAS invoegen
it u n

-regel 28: krijgsmachten wijaigen in krijgsmachtde:

-Na regel 31 opnemen:
"w Om deze reden zullen verslagen van de vergaderingei

van de werkgroep Inlichtingen via HI1JLA aan de voor-
l

zitter en s-ecrétaris van het CCIV worden toegezonden
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Actie; allen De leden wordt verzocht in te stemmer, met bovenvermelde voorges'

de wijzigingen.

c. De v s' deelde cee, dat er sterke aanwijzingen zijn, dat de ritm

|per 011181 zal worden geplaatst bij INLA2.

d. De vz constateerde, dat door de leden geen nieuwe agendapunten

zijn ingediend.

Q

e. Het verslag van de 5 vergadering dd 10 juli 1981 wordt goedge-

keurd, nadat enkele typefouten zijn gecorrigeerd en de zinsnede
" "op blz 2 pt (6) regel 2 Een tweede aangeboden is geschr

Actie: allen

3. Actiepunten uit het verslag van de 5 vergadering dd 10 juli 1981

(m. u. v. de ptn 4 e^ 6)

a. Ft Inlichtingenhulpaiddelen

Geen nadere informatie.

Actie: GI-SMID

Actie: 1 Lk

Actie: 1 Lk
GI-SMID

Actie: allen

Acties 1 Lk

b. Pt 3b« Handboek organisatie en optreden Sovjet strijdkrachten

(1) Door een misverstand is de titel van dit handboek niet
!t

door GI-SMID gewijzigd en luidt deze toch Handboek organi
»!

satie en optreden Sovjet Landstrijdkrachten.

(2) Het handboek is grotendeels verzonden naar de gebruikers e

naar verwachting zal voor eind oktober '81 het restant zij

verzonden, INLA LAS zal 5 extra exemplaren ontvangen.

(3) Hoofdstuk 12 Sovjet Sodaat is i.v.m. de..werkbelasting van

Éĵ lHBlfe(MIDde) nog; niet herschreven,naar verwachting zal

dio november 1981 hierme» worden begonnen. Vert 1 Lk zal dat

doorgeven aan secr, wanneer het concept gereed zal zijn.

(4) Hoofdstuk 1J luchtstrijdkrachten zal, met steun van 1 Lk,

vanaf 091181 worden getikt, waarna het hoofdstuk zal word

aangeboden ter goedkeuring.

(5) Hoofdstuk 14 SOV is toegezonden aan de leden van de wkgp.

Commentaar moet voor 151181 worden ingediend bij vert 1 I

waarna met de schrijver een afspraak zal worden gemaakt

over de tijd benodigd voor een tweede concept. Zo nodig 23£

een bespreking van het commentaar plaatsvinden. -

(6) Het handboek 1 Lk is verzonden naar het ITJB en. sal versch:

onder stafverantwoordelijkheid van G3-1 Lk onder nummer

Alg-007.

De leden van de werkgroep zullen t.a.te een exemplaar hie:

van ontvangeno
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c. Ft 3 c; YS 30-5

(1) liet tijdschema -zoals vastgelegd in het versla.g van de
Q

4 vergadering- is door de werkbelasting Pl-SMIL niet g

realiseerd. Vert Pl-SMID geeft als de huidige stand van

zaken:

(a) vrijwel alle hoofdstukken zijn in concept gereed

(b) probleemgebieden, en daardoor onderwerp en/van dis-

cussie binnen-;de SMID zijn:-vijandelijke intenties

-misleiding

-nbc

-militaire veiligheid

Vert Pl-SMID merkte op, dat, hoewel gestaag wordt doorgewerkt,

Actie; Pl-SMID hij geen tijdstip kan aangeven waarop het concept gereed zal z

; (2) VS 2-1120/4 is een oud voorschrift, waarvan nog slechts

een beperkt aantal bij het IUB aanwezig is. E.a.v. een

van DMKL/LOG nr SBG/2230-II/81 zal door SMID de volgenc

vragen worden beantwoord:
/ \ «
(a) Wordt de inhoud van VS 2-1120/4 gedekt door de inhoud

het, in bewerking zijnde, nieuwe VS JO-5 ?

(b) Indien dit ten dele of geheel niet het geval is, blijf 1

behoefte aan een afzonderlijk VS 2-1120/4 ?

(c) Zoja, is dan een wijziging/herziening van VS 2-1120/4 *

zakelijk ? Hoeveel tijd zal dit vergen ?

d. Ft 5d;

Vz deelt mede dat de opvolging van de in het l

' dere kader van de behoefte aan krijgsgevangenondervragers(]

binnen de wkgp personeel aan de orde is (zie o.a. brief BL>

4717/K/Conf dd 15 juni '81).

Op voorstel van de vz wordt dit agendapt afgevoerd.

e. Pt Jet Vertegenwoordiging in werkgroepen ed

(1) Vert Pl-SMID hield een korte inleiding over de problem;

rond het gebied van inlichtingenverantwoordelijkheid e:

langstelling en reikte de tekst uit van de inleiding, •

de NL vert had gehouden op de PIRABEL L vergadering.

(2) Vert Pl-SMID gaf vervolgens een kort overzicht van de

werpen, welke ter sprake zijn gekomen tijdens verschil

internationale vergaderingen (zie bijvoegsel).
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Aotie: LAS

Actie: 1 LK

f. Pt 3f: Mat erieelhandbo eken

(l) Stand van zaken:

- Deel 3 e» 4 in bewerking

- Deel 5 en 6 uitgegeven en verzonden

- Deel 7 proefdruk ontvangen

- Deel 8 commentaar op 2
6

op 5

drukproef ingeleverd)

(2) Vert 1 Lk merkte op dat het plastic om de kaften van

deel 5 loslaat. Vz zegde toe stappen te zullen onder-

nemen om hierin verbetering te brengen.

(Nader: 1 61081 contact met IUB. De oorzaak is een fout

in het procédé. IUB neemt contact op met de Staats-

drukkerij. Mogelijk vervanging oude kaften).

(3) N.a.v. brief 1 Lk nr. 9092/J dd 9 oktober 1981 zal vert

1 Lk z.s.m. de behoefte opgeven voor de nog uit te geven

delen.

Actie? 1 Lk

Jtie: .1 Lk

g. Pt 3ht Geluidsbanden

Vz verzocht vert 1 Lk op de volgende vergadering verslag uit

te brengen over de ervaringen met het gebruik van de ge-

luidsbanden bij 104 Vrn-en verkcie.

h. Pt 3i: Militaire tijdschriften ed

DIA overzicht geclassificeerde boekwerken nog niet door INLA

ontvangen. Secr verzocht vert 1 Lk na te gaan welk nummer

dit boekwerk heeft, zodat gericht kan worden gezocht.

Nader: 1 Lk kan geen nummer verstrekken.

i. Pt 3.̂ : Video apparatuur/banden

(1) Navraag door INL-LAS heeft uitgewezen dat de nieuw aan te

schaffen video-apparatuur, ter vervanging •van de huidige,

het UMATIC systeem zal zijn. Dit betekent dat de nieuwe

apparatuur geschikt zal zijn om de in het verslag van de

derde vergadering van de wkgp inln (pt 9e) vermelde

banden af te spelen.

De nieuwe aanschaf wordt momenteel bij DEBKL gesereend.
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(2) Vert 1 Lk wees op de wens/noodzaak van mobiele video

apparatuur t.b.v. 101 MIDcie om daarmee op inlich-

tingendagen bij de verschillende onderdelen gegevens

betreffende het WP te kunnen tonen.

Vz wees erop dat dit onderwerp reeds in het CCIV aan de

orde is geweest eind 1978* Baar is besloten dat 1 Lk

formeel de behoefte zou stellen en de afhandeling volgens

de bestaande procedures t.a.v. de aanschaffing van nieuw

materieel zou worden afgehandeld.

Deze behoefte is tot heden nooit formeel gesteld.

Vert 1 Lk zal e.e.a. nagaan, en zonodig in gang zetten.

(3) Vz wijst erop dat een behoefte aan video apparatuur t.b.v

de opleiding t.a.v. WP zaken slechts kan worden bezien in

het bredere kader van het totaal aan opleidingen. Dit

brede scala valt buiten de verantwoordelijkheid van de

wkgp inln.

Afgedaan.

j. Pt 3m: Buitenlandse vertalingen

Actie; LAS Deze vraag zal in november 1981 worden gesteld tijdens bilate

rale besprekingen.

k. Pt 35Len 5: Air assault eq Airmobile eenheden

(1) Vz constateerde dat het door GI-SMID toegezegde concept

] niet was ontvangen. Vert GI-SMID legde in het kort uit

wat hiervan de reden was en verzocht in deze steun.

Actie t LAS Vz zegde toe dat in (de) Russische publicaties, zal worde

gezocht naar de officiële Russische benamingen, teneinde

zo mogelijk daarvan goede Nederlandse vertalingen te kum

afleiden.

Actie; SMID Vert GI-SMID zal alsnog ongeveer 5 weken voor de volgend*

vergadering een concept toesturen»

(2) Na het commentaar van de leden te hebben ontvangen op he-

"praatstuk" "luchtmobiele eenheden" zegde de vz een

Actie: LAS tweede versie toe. Dit zal voor de eerstvolgende vergade:

worden toegezonden. Bespreking ter vergadering.



Actie ; LAS

Actie; LAS

Actie: allen

LAS

1. Pt 6bs Inlichtingen behoefte

I, v. m. de ontwikkelingen in aug/sep 81 m. la» t. vervanging van

de peilbasis heeft OPN-LAS een concept "Inlichtingenbehoefte"

opgesteld, uitgaande van de taken van de BLS. S. e. a. is ge-

coSrdineerd met 1 Lk. Dit concept ligt nu ter comment ariër ing

bij HIHLA. De bedoeling is, dat dit document via OPN aan SC-0

wordt aangeboden. Daarna kan in principe de afgeleide inln-

behoefte van de leden van de wkgp Inln worden bezien en

goedgekeurd.

4« Pt 4: Beleid t. a. v. het hoofdstuk vi.land/tegenstander in voor-

schriften

a. De meningen van de leden is vastgelegd in de volgende brieven:

INLA2-LAS brief nr. 52.119/1 dd. 5 oktober 1981

Slo/G2-1 Lk

G2A-NTC

GI-SMID

brief nr. 32.1Ó3/A dd. 6 oktober 1981

brief nr. 17.440/- dd. 16 september 1981

brief nr ongenummerd dd. 2? juli 1981

Na een korte uiteenzetting van hun standpunt gevolgd door een

discussie zijn de leden het er over eens dat hoofdzakelijk

i. v. m. de werkbelasting, voor centralisatie moet worden ge-

kozen.

Besloten wordt dat LAS een nieuw concept zal opstellen, waarn

de leden telefonisch eventueel commentaar zullen doorgeven.

Vert LAS zal vervolgens contact opnemen met COEL en tenslotte

via OPNC, DMKL verzoeken het voorschriftenbeleid bij te steil

(NB. Zie ook Terslag CCIV nr. 1559/A/Conf dd. 3 juli 1978 pt

Rondvraag)

b. VS 6-20/3

Door INLA, namens GLAS, is een brief gestuurd (nr. 57.357/A/I

dd. 7 augustus 1981) naar COKL« De leden van de wfcgp hebben

deze brief in afschrift ontvangen,

C-COKL heeft in brief nr. 18655/F dd. 12 september 1981 toe-

gezegd dit voorschrift in te trekken* Tevens werd toegezegd

datf na verwerking van het commentaar* het herziene ontwerp

ter beoordeling zal worden aangeboden aan

If gedaan .
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5. CoSrdinatie van inlichtingenpublicaties

Vz memoreerde dat zowel in het CCIV (zie o.a. een verslag uit

1974) als in de wkgp inln (zie analyse en verslagen van de 2e

en J vergadering) overeenstemming bestaat over de uit voering

van de coSrdinatie.

Desondanks is nu zeer recentelijk door 1 Lk Intsum nr. 1/81 (na

Intsum 1/80 en Supintrep EOV) uitgegeven zonder coördinatie met

INLA-LAS, met als gevolg dat 1 Lk van IN LA afwijkende gegevens

publi ceert.

Vz constateerde dat de uitvoering van de coördinatie sterk

diende te verbeteren en dat hij Vz-CCIV van zijn standpunt in

kennis had gesteld.

Met name Tert 1 Lk zegde toe de noodzakelijke aandacht aan de

uitvoering van de coördinatie te zullen besteden.

Afgedaan.

6. Overzicht vastgesteld belangrijk materieel

Het door INLA uitgegeven Supintrep zal wederom worden bi j ge werk'

Vert 1 Lk werd verzocht zo spoedig mogelijk voorstellen in te

Actie: 1 Lk dienen m.b.t. gewenste wijzigingen van de daarin voorkomende

kolommen.

Vert 1 Lk vroeg i.v.m. de voorbereiding van de oefening "LOW-

LANDS" of het mogelijk was dit Supintrep medio december 1981 ui

te geven.

l Nader: Bit is niet mogelijk i.v.m. de geringe bezetting van

bureau Slo-INLA tot en met januari 1982.

Slo-1 Lk wordt verzocht z.s.m. eventueel telefonisch een opgave

Actie: 1 Lk te doen, welke eenheden zijn betrokken bij deze oefening, zodat

de gegevens van deze eenheden, tijdig, separaat kunnen worden

verstuurd.

7. Pt 6: Inlichtingen publicaties in de Legerkoerier

De toezending van artikelen door de leden van de wkgp is slecht

ten dele gerealiseerd. NTC heeft tijdig, LAS laat en 1 Lk en

GI-SMID in het geheel geen artikel toegezonden.

Ter vergadering bleken de artikelen wel alle op schrift te staa



Actie; 1 Lk

GI-SMID

Actie: LAS

Actie? allen

Actie: LAS

Deze zullen z.s.nu alsnog aan de leden worden toegezonden.

Na ontvangst zal Vert LAS een informatief gesprek voeren met

de redactie van de Legerkoerier.

Toezending commentaar voor 23.11.81.

Afzonderlijke vergadering eind nov 81. Afspraak te maken door

secretaris.

Actie: LAS

8. Rondvraag

a. Vert NTC merkte op, dat in de oorlogsorganisatie van het NODOl

geen krijgsgevangenondervrager (s) van de Klu aanwezig is/zijn,

Vz zegde toe één en ander te zullen verifiëren en het resul-

taat door te zullen bellen aan NTC.

Naderi

1. Volgens de Luchtmacht s taf (LS) "bestaat er geen behoefte-*

stelling van kgvnondvrs t.b.v. NTC, hoewel deze door LS

wel wordt onderkend.

2. Hoewel in de OTAS van 1 Lk wel 2 officieren kgvnondvr

zijn opgenomen, wordei deze plaatsen niet gevuld i.v.m. ge-

brek aan personeel.

3. LS onderzoekt momenteel de mogelijkheden om personeel op

te laten leiden door de SMID. Mogelijk dat hiervoor KW

personeel op een inlnfunctie, in aanmerking komt, zodat de

vulling van deze functies in de toekomst is gewaarborgd.

4. Na het afronden van het onderzoek zal LS de eigen OTAS

wijzigen en een voorstel voor wijziging van de OTAS

(org type nr. 25.1011.02 van 490 Ctrkgvnkamp

(org/73.6011/20/L dd. 27.09.73) ) indienen.

Afgedaan.

Actie; LAS

b. Vert PL-SMID merkte op behoefte te hebben aan regelmatig ver-

schijnende overzichten m.b.t. nieuw ingevoerd[materieel in de
&ts*.—„_^ „ , ... i-..-j

GSVG, niet gekoppeld aan eenheden. Vert 1 Lk stelde eveneens
een dergelijke behoefte, doch 1 Lk heeft er wel behoefte aan

te weten bij welke eenheden dit materieel is waargenomen»
Vz zegde toe e.e.a. te bezien.
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Actie 8 LAS

Actie; LAS

t ~ 1 Lk

•-tie: LAS

(1) Vert 1 Lk vroeg aandacht voor het a. s. flo van aoo

(2) In een publicatie van DIA m. b. t. de rivierovergang

staan gegevens vermeld m. b. t. de maximale hellingshoeke

welke snorkelende tanks nog kunnen verwerken.

Vraag: hanteert NL deze gegevens ook ?

Kader; Ja met dien verstande» dat over de samenstelling

van de bodem geen uitspraak wordt gedaan*

(3) Van 104 Wra verkcie ontving vert 1 Lk een aantal dia's

met nieuw materieel* Verzoek aan INLA technische gege-

vens te verstrekken*

Actie; allen

9. De volgende vergadering zal plaatsvinden te Harderwijk op

22 december 1931. Aanvang 09*15 uur.

Agendapunten dienen voor 8 december 1981 schriftelijk te

worden ingediend.

De vz sluit de vergadering om 15«49 uur.



Bijvoegsel bi.i Bi.1 lage bij brief BLS nr. 4717/Q Ê  i l i l 7 il D Kt. t9S1

Referte: Bijvoegsel bij bijlage bij brief BLS nr. 4?17/B/<

dd. 12 januari 1981

Vertegenwoordiging in werkgroepen e «d. van PL—SMID naar de toestand

15 oktober 1981

1. FINABEL-LIMA (maart'81 - Pari.is. oktober'81 - Londen)

a. De onderwerpen van gesprek kwamen overeen met de in referte

vermelde onderwerpen m.u.v. BIPP en Gegevens verwerking,

b. Vert PL-SMID heeft tijdens deze vergadering een inleiding

gehouden over het onderwerp "Gebied van inlichtingen verant-

woordelijkheid/- belangstelling" (tekst uitgereikt aan de

leden).

c. Van de studie betreffende de BPV, is de finale versie uit-

gekomen en ter goedkeuring aangeboden (toesing aan eigen

GS Concept).

2. Symposium "Counter Surveillance" (OS) Cmei'81 - Brussel)

a. CS omvat een enorm groot gebied, waarvan niet duidelijk is

wie/welk panel CS onder zijn hoede moet nemen. Om de gedachte

te bepalen, handelt CS over zowel de camouflage van de enkele

man als het beveiligen van het eov spectrum.

In januari 1982 wordt mogelijk een.uitspraak gedaan weüc panel

verantwoordelijk wordt gesteld.

Deze vraag, te weten: "Welke afdeling/sectie heeft stafverant-

woordelijkheid" is ook nationaal van belang.

b. Tijdens het symposium werden ongeveer 20 presentaties gehoudeï

over o.a.:

(1) Eén wargame met en zonder decoys

(2) Kwetsbaarheid van de thermische beeldvormer

(Dit is geen passief, doch actief systeem).
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3» HATO AC/245 CPanel III) RSG 11 (mei'81 - Den Haag)

Twee probleemgebieden worden nog in deze werkgroep behandeld

m.b.t. onbemande grondsensoren t.w.

a. De significante trillingen van voertuigen.

b. Intermediair (regen, mist ..... e.d.), locatiegebonden resul-

taten.

Be oplossing van deze problemen is een kwestie van tijd en

geld.

De grondsensoren zijn in het Nederlandse materieelplan - 1989

opgenomen.

4. NATO AC/225 (Panel VI) (.juni'81 - Brussel)

a. Van de studie "Remote ground sensors" is de "outline NATO

staf f target (ONST)M gereed.

b. Tijdens deze vergadering werd de SOTAS gepresenteerd.

De belangrijkste kenmerken:

- heli met een inzethoogte tot 3 km»

- 1 systeem omvat 4 heli's ($ 68 miljoen);

- inzet + 15 km achter VLET;

- goede EG CM mogelijkheden;

- goede gebiedsbedekking tegenover 1 Lk.

5. LO 2000 (juni'81 - Carlisle USA)

a. Deze werkgroep behandelt "multi national exercise on

Battlefield Surveillance and Target Acquisition" met als

doel richtlijnen op te stellen voor de planning op zeer

lange termijn.

b. De leden van deze werkgroep zijn enerzijds wetenschappers

en anderzijds militaire praotioi.

c. De eerste studie komt op zeer korte termijn uit.

6. Externe plannersdag (.juni'81 - Den Haag)

N.T.H.


