
uari
toestemming van Hfd
INL/VEIL

CORRESPONDENTIE-ADRES: POSTBUS 90711, 2509 LS 's-GRAVENKAGE

LANDMACHTSTAF

Afdeling / SSBBSX INL/VEIL
Thérèse Schwartzestraat 15
Telefoon: Ü70 - 73 ..3.8.4V/ 23Sg205q§l

Aan

zie verzendlijst

Exnr. 5

Men wordt verzocht bij beantwoording dé
nummer van deze brief nauwkeurig te ve

102 -

bijlagen:

uw brief van uw kenmerk

onderwerp: Werkgroep Inlichtingen.

ons nummer

7/P/Geh

's-Gravenhage, \ JAN. 1982

1 • Hierbij doe ik U in bijlagen toekomen het verslag van de
7e vergadering van de Werkgroep Inlichtingen dd. 22 december 1981
alsmede, uitsluitend ten behoeve van de werkgroepleden,een afschrift
van het ontwerp inlichtingenbehoefte (zie ook bijlage 1 punt 3 k).

2. De volgende vergadering zal plaatsvinden op 5 april 1982 te
Gouda.
U wordt verzocht - voor zover van toepassing en mogelijk - voor de komen-
de vergadering de actiepunten in dit verslag uit te voeren en eventuele
nieuwe agendapunten schriftelijk bij de secretaris in te dienen voor
15 maart 1982.

Zonder bijlagen kan deze brief worden gedeklassificeerd tot
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-1- Bijlage 1 bij bri@f nr4-717/P

d.d.1 3 JAN.

VERSLAG VAN DE ?e.VERGADERING VAN DE WERKGROEP INLICHTINGEN

GEHOUDEN OP 22 .DECEMBER 1981 TE HARDERWIJK

1. Deelnemers

Actie: LAS

Actie: 1 Lk

Actie: LAS

INLA2 - LAS

INLA2 - LAS

Sie G2 - 1 Lk

Oplrg GI - SMID

Afwezig

Zonder voorafgaande ke,njaisgeving :'

I .v.m. ziekte

I.v.m. werkzaamheden

Sie PL-

SMID

Sie G2 - NTC

Sie G2 - 1 I

2. Mededelingen van de Vz/Goedkeuring verslag

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

b. Door de leden is ingestemd met de, in het verslag van de
y-\ .vergadering vermelde wijziging van de Analyse van de

werkgroep Inlichtingen.

Deze wijziging zal ter kennis worden gebracht van de secr

van het CCIV.

c. Vz deelde mee, dat dê MIIHjjfcper 011181 bij I NL A 2 was

geplaatst.
ft.

d. Verslag van de 6 vergadering werd goedgekeurd en vast-

gesteld.

3. Actiepunten uit het verslag van de 6 vergadering

a. Pt J>a Inlichtingen hulpmiddelen

Proefexemplaren waren inmiddels, met commentaar, door 1 Lk

teruggestuurd naar MVA5- De produktie zal vermoedelijk

in februari 1982 gereed zijn. Afgedaan.

b. Pt 5b Handboek organisatie en optreden Sovjet strijdkrachten

(1) Hoofdstuk 12 "Sovjet soldaat": concept zal eind januari

1982 voor commentaar worden aangeboden aan de leden van

de werkgroep.

(2) Hoofdstuk 13 "Luchtstrijdkrachten": concept voorgelegd

aan lua school.

Evt commentaar zal voor medio januari 1982 worden gele-

verde Vervolgens zal de tekst worden vastgesteld.
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Acties GI-SMID

Actie: 1 Lk

Actie: 1 Lk

Actie: PL-SMID

(3) Hoofdstuk 14: "EOV" : Alleen het commentaar van SMID op

het concept is nog niet ontvangen. Vert SMID (0plrg Gl)

zal trachten dit commentaar voor medio januari 1982 als-

nog te verzenden naar 1 Lk. Na ontvangst zal EOV

officier 1 Lk een tweede concept opstellen, waarna een

datum voor de bespreking van dit concept zal worden be-

paald.

(4) Alg-007: Vert 1 Lk zal intern overleg plegen voor opna-

me van een hoofdstuk Luchtstrijdkrachten (inb gegevens

m.b.t. vlieggedrag van WP vliegtuigen) in dit document.

Dit actiepunt blijft gehandhaafd, totdat de leden een ex

van ALG-007 hebben ontvangen.

c. Ft 5c; VS 50-5

(1) Hoewel extern weinig resultaat werd gezien, verzekerde

vert PL-SMID na de vergadering, dat gestaag werd door-

gewerkt.
6

Van het grootste deel van de hoofdstukken is een 2 con-

cept in bewerking of reeds gereed. Na becommentariëring
Q

van het 2 concept en de verwerking van dit commentaar

zal het concept voorschrift buiten ,de SMID worden geacht.

Verwachting: Binnen een half jaar zullen de algemene

hoofdstukken aan de leden van de werkgroep worden toe-

gezonden.

Overige hoofdstukken komen i.v.m. probleemgebieden (zie

6 verslag) later.

Blijft gehandhaafd als actiepunt.

(2) De beantwoording van de vragen m.b.t. vr 2-1120/4 in het

6 .verslag is als volgt: (a) Neen

(b) Ja

(c) Ja en niet te bepalen

Afgedaan.

d. Ft 5e: Vertegenwoordiging in werkgroepen e.d.

H-PL SMID deelde na afloop van de vergadering mee, dat

(1) Frankrijk afziet van deelname aan het project ARGUS

De verwachting is, dat hierdoor het gehele project

zal vervallen.

(2) Het project SOTAS voorlopig is gestopt i.v.m. de finan-

ciële kant van dit project.



Deze ontwikkelingen hebben een uitermate negatieve invloed

voor de aanschaf van doelopsporingsmiddelen op de langere

termijn.

e. Ft 3fs Materieel handboeken

(1) Stand van zaken

-Deel 1 in bewerking 2e helft 1982

-Deel 2 in bewerking

-Deel J IIJB/gedeelte proefdruk ontvangen

-Deel 4 Begin januari'82 naar IÜB

-Deel 5,6 Verschenen '81

-Deel 7 Proefdruk accoord -» verzonden naar IÜB

-Deel 8 Verschenen '81

-Deel 9 In bewerking/inventarisatie tijdstip uitkomen a*t.b

-Deel 10 N.t.b.

(2) "Voor deel 5'Nbc zijn nieuwe kaften aan 1 Lk toegezonden.

Afgedaan.

(3) De behoefte van 1 Lk voor nog uit te geven delen is 225

exemplaren. Afgedaan.

f. Pt 5g Geluidsbanden

De op de-aan 1 Lk (i.c. 104 Wrnverkcie) ter beschikking ge-

stelde- geluidsbanden voorkomende geluiden van WP materieel

kunnen door de diensplichtigen niet worden herkend. De ban-

den worden nu aangewend als "achtergrondmuziek" voor visuele

herkenning van deze voertuigen. Afgedaan.

ActietLAS

g. Pt 3h; DIA overzicht geclassificeerde boekwerken

Door secretaris opnieuw aangebonden bij (HAT) INLA» Geen

nadere informatie. Blijft gehandhaafd.

Actie: LAS

h. Pt Video apparatuur/banden

(1) Screening door DEBKL zal vermoedelijk in januari '82

plaatsvinden.

(2) De eventuele behoeftestelling door 1 Lk m. b. t. mobiele

videoapparatuur is geen zaak voor de wkgp inln. Der-

halve afgedaan.



3 j i Buitenlandse vertalingen
o

In het verslag van de 5 vergadering is de vraag van 1 Lk

grotendeels afgedaan. Tijdens de vergadering werden de

resterende delen beantwoord: De BND zal zo mogelijk meer

basismateriaal toezenden aan de LAMID. Voor zover van be-

lang zal dit aan 1 Lk worden doorgezonden.

Na overleg met vert 1 Lk wordt hiermee brief 1 Lk nr G2/81/

28254 dd mei 81 als afgedaan beschouwd. Afgedaan.

Actie: LAS

Actie: LAS

j. Pt 3k: Air assault c.q. Airmobile eenheden

(1) Aan,_de hand van het van GI-SMID ontvangen document zal

verder gezocht naar een goede vertaling voor de termen

"air mobile1.' en "air assault".

Vert LAS zal een voorstel doen voor de volgende verga-

dering.

(2) Het door de Vz toegezegde "praatstuk""luchtmobiele een-

heden" zal z.s.m. verschijnen. Bespreking/afronding zo

mogelijk tijdens e.TE. vergadering.

Actie: LAS

k. Pt 31t Inlichtingenbehoefte

In overeenstemming met de richtlijnen terzake is de,

door de wkgp opgestelde inventarisatie van de

inlichtingenbehoefte ingediend bij HINLA (eventueel

n̂oodzakelijke verdere behandeling door HINLA).

Aan de werkgroepleden zal (voor eigen gebruik) een

copie ter beschikking worden gesteld»

l. Ft 4: Beleid t.a.v. het hoofdstuk vijand/tegenstander in

voorschriften
6

Uitgevoerd conform de besluiten van de 6 vergadering.

Brief LAS aan DMKL: nr 57357 dd 21 december 1981. VooruiW

lopend op deze wijziging heeft C-COKL brief nr 18.655/1 d.d,

161281 uitgegeven. Afgedaan.

m* Pt 6; Overzicht vastgesteld belangrijk materieel

Actiepunten uitgevoerd. Afgedaan»



n. Ft 7: Inlichtingenpublicaties in de Legerkoerier

Actiepunten uitgevoerd. Legerkoerier gaarne bereid tot pu-

blicatie. Planning en stand van zaken is als volgt:

Vctie: allen Onderwerp

1 . De Sovjet soldaat. I

2. idem II

3. Afghanistan: ervarinr

gen van een Sovjet

soldaat

4. Het dagelijks menu

van een Sovjet sol-

daat

5. De mechinfcie: or-

ganisatie/uitrusting

6. De mechinfcie:

aanval

7. Diversie

j8. Heli's

9. Tkcie: organisatie/

uitrusting

10. Tkcie:

aanval

Planning Legerkoerier

maart 1982 (/

juni 1982

september 1982 ,

december 1982 S

maart 1983 y

juni 1983

september 1983 y

december 1983 \J

maart 1984

juni 1984 ^

Opsteller

1 Lk

1 Lk

LAS

LAS

LAS

1 Lk

NTC

GI-SMID

1 Lk

1 Lk

Stand/Planning

Gereed

Gereed

Commentaar voo:

Gereed 1-3-82

Commentaar voo:

1-2-82

Gereed 1-3-82

Commentaar bes

ken. Definitie

versie opstell

Gereed 1-3-82

Commentaar bes

ken. Definitie

versie opstell

Gereed 1-3-82

Commentaar bes

ken, tweede con

opstellen
l

1 concept

j e

\ concept
i
t

©
1 concept

l
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o. Pt 8b; Informatievoorziening

De huidige regeling waarbij ca 1x per maand de verslagen

van de binnen INLA2 gehouden besprekingen aan de leden

worden toegezondentvoldoet aan de verwachtingen. Afgedaan.

p. Pt 8c; Drie thema's 1 Lk

Afgedaan.

Actie: SMID

Actie: LAS

Actie: 1 Lk

Zakboek Sovjet tekens en afkortingen

Het huidige boek stamt uit 1961 en is verouderd. In 1978 is

reeds een poging gedaan o.l.v. de SMID om tot een update/

herziening te komen, doch dit is niet afgerond.

Ter vergadering werd besloten een nieuwe poging te doen. Vert

1 Lk bood aan dit te doen uitvoeren doorÉ̂ ^̂ ^̂ W(MIDcie) .

Hiertoe zal:

-vert SMID de niet-afgeronde documenten uit 1978 toezenden

-vert LAS de beschikbare basisinformatie eveneens toezenden

4ÊÊÊÊÊÊÈ een planning maken m.b.t. de opzet/indeling van het

te herziene VS, gekoppeld aan wie, wat en wanneer.

Tijdens de volgende vergadering zal deze planning van de M^

4Ĥ  worden besproken en zullen definitieve afspraken worden

gemaakt.

Actie: 1 Lk

5. Front organisatie

D.m.v. atv 409/4 - 051181 dd 021281 werd een document toege-

stuurd m.b.t. een mogelijke Prontorganisatie. N.a.v. de in

het atv gestelde vragen werd geconcludeerd,dat verdere ver-

spreiding in NL niet noodzakelijk is m.u.v. een exemplaar

voor 101 MIDcie. Vert 1 Lk zal hiervoor zorg dragen.

6. Rondvraag

a. Het Handboek militaire uniformen en distinctieven van het

Oostblok, uitgave 1974 (?)(1 Lk)

Dit handboek is verspreid tot op het niveau bataljon/zelf-

standige compagnie.

Ter vergadering weré de vraag gesteld in hoeverre dit ba-

sis boekwerk nog bij was.
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Actie: GI-SMID

Besloten werd de SMID, door 4e als COKL aangewezen monitor

voor dit ressort, te vragen e.e.a. te onderzoeken. Tevens

dient te worden onderzocht a) de omvang van de noodzakelijke

wijzigingen, en b) of een wijziging van confidentieel in

dienstgeheim mogelijk is. Daarnaast dient door de SMID een

tijdschema te worden voorgesteld m.b.t. de uitvoering.

E.e.a. zal tijdens de volgende vergadering vorder besproken

en vastgelegd.

Ac . Je; 1 Lk,
LAS

b. Identificatie eenheden (1 Lk)

Bij meerdere eenheden van de WP strijdkrachten worden op

voertuigen onderdeelssymbolen gevoerd. Indien mogelijk zou

e.e.a. eventueel kunnen worden opgenomen in slo-boeken.

M.b.t. dit onderwerp zal de ̂ Êjjffj^(^°^ MIDcie) contact

opnemen met H-Slo INLA2.

Actie; 1 Lk,
LAS

c. Mil tijdschriften (1 Lk)

Ondanks toezeggingen m.b.t. tijdschriften (brief nr 5529/A/

Conf dd 040581) is e.e.a. nog niet gerealiseerd.

4Ĥ l̂ft(l01 MIDcie) zal hierover contact opnemen met secr-

taris.

d. Oefening HKS

Vz deelde mee, dat i.v.m. een oefening te houden door het

oudste jaar van de HKS in het oorlogsgebied 1 Lk, door INL

en OPN LAS is bezien in hoeverre gevaar bestaat voor com-

promitatie van geclassificeerde gegevens.

De kans op compromitatie wordt uiterst klein geacht. Vert

HKS is gewezen op het Cl-aspect.

7. De volgende vergadering zal plaatsvinden te Gouda op 5 april

1982. Aanvang 10.00 uur.

Agendapunten dienen voor 15 maart 1982 schriftelijk te wor-

den ingediend.

De vz sluit de vergadering om 12.05 uur.



Bijlage 2 bij brief GLAS nr. 4-717/P/Geh

dd- 1 3 JAK, 1982

INLICHTINGEHBEHQEFTE

Referten; a.. Brief nr. 52.188/j(| dd. 22 april 1980

b. Brief BLS nr. 41H/A/^jf dd. 21 juli 1980

c. Brief BLS nr. 4483/C/̂ d̂d. 15 oktober 1980

d. Brief BLS nr. 4717/L/̂ d̂d. 25 juni 1981

1. T.b.v. de uitvoering van de opdracht, haar gegeven door het CCIV

(ref a), heeft de wkgp inln naast haar reeds goedgekeurde analyse

(ref b en c) behoefte aan een nadere uitwerking van de inlichtinge

aangelegenheden waarmee de leden van de wkgp zich, als vertegen-

woordigers van de verschillende staven dienen bezig te houden. In

het vervolg van dit document zal dit worden aangeduid als de in-

lichtingenbehoefte .

N.B. Bij het uitkomen van dit document is ref d vervallen.

2. Doel van het navolgende document is:

- een uitputtende opsomming te geven van de onderwerpen (zie

kolom 1),

- waarvan bij verschillende staven, zowel in vredes- en oorlogs-

tijd (zie kolommen 2 en 3)»

- binnen nader aangegeven grenzen en prioriteiten (zie kolom 4)f

behoefte aan "inlichtingen" bestaat, teneinde een doelgericht

handelen mogelijk te maken c.q. te vereenvoudigen.

k

3. Hierbij dient te worden bedacht dat,

a. CLAS/BLS een aanzienlijke inlichtingenbehoefte heeft af te

dekken, komend van c.q. liggend op ministerieel niveau,

b. naast CLAS/BLS alleen de gebiedscommandanten der KL in oorlogs*

tijd, zijnde C-1 Lk en NTC in beschouwing zijn genomen,

c. de behoefte van 1 Lk in principe is toegespitst op de tegen-

stander die het in het oorlogsgebied tegenover zich zal vinden



d. de behoefte van NTG eveneens is afgestemd op de concrete tegen-

stander, doch deze komt in dit geval door of vanuit de lucht

(en misschien uit zee),

e. de inlichtingenbehoefte van de opleidingsrichting gevechtsinlic

tingen en de Sie PL van de SMID niet afzonderlijk is vermeld,

daar deze valt binnen de gegeven opsomming van onderwerpen en

anders van aard is, n.l. niet direct t.b.v. een operationele

commandant.

4. Alhoewel in de opdracht van de Wkgp inlichtingen geheel resp ge-

deeltelijk uitgesloten, wordt in pt 2 t/m 4 van bijgaand document

volledigheidshalve toch de inlichtingenbehoefte gerelateerd aan

de bureaus A-1, A-3 resp A-5 en Sitcen van INLA-LAS vermeld.

5. Op grond van actuele situaties zijn met name voor CLAS/BLS

(tijdelijke) wijzigingen in begrenzing en prioriteitsstelling

denkbaar.

Dergelijke wijzigingen dienen in voorkomend geval, voor zover

het de landstrijdkrachten betreft, te worden vastgelegd in bij-

gaand document.



Bijvoegsel bij bijlage bij brief GLAS nr. 4 7/P,

«a. 13 JAN. 1982
blad 1 van 8

Landstri .1 dkracht en

a» politieke situatie in de strijd- CLAS/BLS

krachten (zoals motivatie, moreel,

betrouwbaarheid, indoctrinatie)

o-ti.ldGeografische begrenzing en prioriteitsstelling

prior 1: Sk in WP landen

prior 2» Sk in Joegoslavië, Albanië, Afghanistan

prior J: Sk in China

b. militaire strategie

(l) theorie (zoals te evalueren CLAS/BLS

uit militaire geschriften)

(2) praktijk (resulterend in

een concrete dreiging

uitgaand van)

C-1Lk,NTC

CLAS/BLS

C-1Lk

NTC

prior 1: WP

prior 2: Joegoslavië (Albanië?), Afghanistan

prior 3 s China

SU

prior 1: Sk in de regio DDR.Polen.Tsjechoslowaky© 01
J ¥ MDï

prior 2j Sk in de regio Hongarije en SU (tot de Oera]

prior 3: Sk in de regio Roemenië, Bulgarije, Joegoe]

vië, Albanië, Afghanistan en China

prior 1: Noord-DDR, MD Pommeren- Polen, SGV

prior 2: 2WMDn SU (BAMD, BEMD)

prior 3* overige deel van de DDR, rest Polen

prior 1: luchtlandingseenheden, LAVS/diversieplgn

prior 2: NBC dreiging tegen NL

(v.w.b. Isk: luchtdrei ging inb raketten en

kruisraketten tegen NL)

(v.w.b. zsk: mogelijkheden tot optreden ^

zeelandingseenheden).

BLScfm v-tijd



blad 2 van 8

v-tijdo-tiid

C-lLk

NTC

prior 1: leger(s) in 1e strategische echelon tegen-

over 1Lk

prior 2: 2e strategische echelon, vzv tegenover en vi

belang voor 1Lk

prior 3* activiteiten tegenover de vakken van neveneï

van 1Lk, vzv van belang voor 1Lk.

prior 1: cfm v-tijd

prior 2 s relevante info m. b. t. de onder v-tij d ver-

melde onderwerpen in gebn grenzend aan NL,

t.w. BE, RCZ-NORTHAG en Noordzee (ten dele).

o. slagorde factoren (samenstel-

ling, opstelling, sterkte, ac-

tiviteiten, eigenaardigheden en

beperkingen)

CLAS/BLS

C-1Lk,NTC
BLS,

C-1Lk,HTC

v.Wob. de ehdn vallend binnen de geografische be-

grenzing en volgens prioriteitsstelling zoals

vermeld onder pt 1b(2).

d. doctrine, tactiek, geoefend-
heid

CLAS/BLS

C-lLk

prior 1» Sü

prior 2; DDR, Polen

prior 3* overige VP-landen, Joegoslavië, Albanië,

Afghanistan

cfm pt 1b (2) v-tijd.

Accent op div- en regniveau



blad 3 van 8

v-ti.1d

NTC

BLS

C-1Lk

NTC

prior 1: luchtlandingseenheden, LAVS ploegen en gere-

lateerd aan inzet N3C middelen tegen NL

prior 2: Isk in te zetten tegen NL

prior 3t zsk, in het bijzonder zeelandingaeenheden

mogelijk in te zetten tegen NL

cfm v-tijd

prior 1: leger(a) in 1e strategische echelon tegen-

over 1Lk

prior 2: 2e strategische echelon, vzv tegenover en vi

belang voor 1Lk

prior J* ehdn tegenover de vakken van nevenehdn van
1Lk, vzv belang voor 1Lk

prior 1: cfm v-tijd

prior 2: vzv belang voor NTC de "nevenvakken" (BE,

RCZ-NORTHAG en Noordzee) (ten dele)

Logistiek, uitrusting, uni-

formen, bewapening
(1) Logistiek systeemCLAS/BLSprior 11 SU

prior 2: DDR en-Polen

prior 3s overige WP-landen, Joegoslavië, Albanië,
Afghanistan



blad 4 van 8

(2) log insts en vrdn bij

(3) Logistiek systeem

(4) log insts en vrdn bij

v-ti.ld

C-1Lk

NTC

o-ti.1d

CLAS/BLS

C-1Lk

NTC

BLS

C-1Lk

NTC

BLS

C-1Lk

NTC

prior 1: SU
prior 2: DDR en Polen

prior 1$ Sovjet luchtlandingseenheden en LAYS

ploegen

prior 2: Poolse luchtlandingseenheden en Poolse en I

LAVS ploegen

cfm pt 1b (2) v-tijd

minus China

cfm pt 1b (2) v-tijd

cfm pt 1e (1) v-tijd

prior 1: SU
prior 2: DDR en Polen

cfm pt 1e (1) v-tijd

cfm pt 1e (1) v-tijd

prior 1: Noord-DDR, MD Pommeren-Polen

prior 2: 3 Westelijke MDn SU

prior 3* rest DDR en rest Polen

cfm pt 1d o-tijd

cfm v-tijd



blad 5 van 8

v-ti.1d o-ti.1d

(5) Uitrusting, uniformen, be- CLAS/BLS

wapening

f» Infrastructuur

ge 'Current" activiteiten

C-1Lk

NTC

BLS

C-1Lk

NTC

CLAS/BLS BLS

CLAS/BLS

prior 1: SU, DDR, Polen

prior 2: Tajechoslowakijer Hongarije

prior 5: overige WP-landen, Joegoslavië, Albanië,

Afghanistan

cfm pt 1b (2) v-tijd

prior 1: luchtlandingseenheden, LAVS ploegen»

Bewapening gerelateerd aan de NBC-dreiging

tegen NL

prior 2: lak in te zetten tegen NL

prior 3* zak, i.h.b. zeelandingseenheden mogelijk ir

te zetten tegen NL

cfm v-tijd

cfm v-tijd

cfm v-tij d

cfm pt 1 b(2)

prior 1: WP

prior 2: Joegoslavië, (Albanië), Afghanistan

prior 5' actuele brandhaarden daarbuiten

C-1Lkcfm C-1Lk pt 1b (2) v-tijd
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v-ti.ld

NTC

o-tijd

BLS

C-1Lk

NTC

cfm NTC pt 1b (2) v-tijd

cfm BLS pt 1b (2) o-tijd

cfm C-1Lk pt 1b (2) o-tijd

of m NTC pt 11) (2) o-tijd

h. Mobilisatievoorbereiding

i» Civiele verdediging

k. Wetgeving betreffende de

strijdkrachten

CLAS/BLS

C-1Lk

NTC

CLAS/BLS

j» pre- en paramilitaire organisa- CLAS/BLS

ties

CLAS/BLS

cfm pt 1 b(2) v-ti4.d

prior 1t DDR, Polen, SU

prior 2: Tsjechoslowakije en Hongarije

prior 3: Overige WP-landen, Joegoslavië, (Albanië)

cfm pt i

prior 1: Sïï

prior 2: DDR, Polen, Tsjechoslowakije

prior 3: overige WP-landen, Joegoslavië, (Albanië)»
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v-ti.1d

2. Politiek/strategische aspecten

a. staats-, regerings- en partijstructuur CLAS/BLS

be interne stabiliteit CLAS/BLS

c. strategische doctrine CLAS/BLS

d. defensie politiek CLAS/BLS

e» internationale samenwerking CLAS/BLS

3» Economie, oorloffspotentieel. defensie-

inspanning

a„ economisch potentieel CLAS/BLS

b. militaire productie CLAS/BLS

c. strategische groniiBtoffen en voorraden CLAS/BLS

d. defensie uitgaven CLAS/BLS

o-t i.1 d

BLS

BLS

BLS

BLS \

BLS

ee verhouding mil pers/beroepsbevolking CLAS/BLS

BLS

BLS

BLS

BLS

BLS

f. buitenlandse mil econ hulp CLAS/BLS BLS
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g. tramsport en verkeer

4» Vetenschap en technologie

a. beleid t.a.v. wetenschap en technolo-

gie

b. research activiteiten

c. nieuwe vindingen/toepassingen

d. technische karakteristieken mil uit-

rusting betr»

(1) covoering, vbdntechnieken, automa-

tisering

(2) eov, nbc-oorlogsvoering

(3) "advanced" wapensystemen

(4) overige landmacht wapensystemen

en materieel

v-1 i.ld

CLAS/BLS, C-1Lk, NTC

CLAS/BLS

CLAS/BLS

CLAS/BLS, C-1Lk, NTC

CLAS/BLS, C-1Lk, NTC

CLAS/BLS, C-1Lk, NTC

CLAS/BLS, C-1Lk, NTC

CLAS/BLS, C-1Lk, NTC

o-ti.ld

BLS, C-1Lk, NTC

BLS

BLS

BLS, C-1Lk, NTC

BLS, C-1Lk, NTC

BLS, C-1Lk, NTC

BLS, C-1Lk, NTC

BLS, C-1Lk, NTC

cfm pt 1b (2)

cfm pt 1b (2)

cfm pt 1b (2)

cfm pt 1b (2)

cfm pt 1b (2)

cfm pt 1b (2)


