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1. Hierbij doe ik U, in bijlage, toekomen het verslag van de
9e vergadering van de werkgroep Inlichtingen welke plaatsvond
d.d. 10 september 1982 te 's-Gravenhage.

2. De volgende vergadering zal plaatsvinden op 12 november 1982
te Harderwijk.

3. Ik verzoek U - voor zover van toepassing en indien mogelijk -
voor de komende vergadering de actiepunten in het verslag uit te voeren
en eventuele nieuwe agendapunten schriftelijk (met korte toelichting)
bij de secretaris in te dienen voor 29 oktober 1982.
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WERKGROEïLlNLICHTINGEN



Verzendlijst behorende bij brief' GLAS nr, 4717/R/Corii van
-4 O KT, 1982

C-1 Lk
t. a. v. : H-Slo/G2

NTC
t. a. v. : H-G2 A

C-SMID
t...a_.y. : H-GI

C-SMID
t. a. v. : E-PL

intern:

HINLA 2

HINLA

INLA 2

Vz CCIV d. t. v. HINLA

Secr CCIV d. t. v. HINLA



Bi,1 lage bij brief nr. 4717/R/Conf d.d.

-4 OK11982

VERSLAG VAN DE 9e VERGADERING VAN DE WERKGROEP INLICHTINGEN (WKGP INLN)

GEHOUDEN OP 10 SEPTEMBER 1982 TE 's-GRAVENHAGE

1. Deelnemers

INLA 2

INLA 2

Sie G2

Sie G2

Sie G2

Sie PL

LAS

LAS

1 Lk

1 Lk

NTC

SMID

afwezig in verband met ziekte: Oplrg GI - SMID

2. Mededelingen van de vz/goedkeuring verslag 8e vergadering

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

b. De vz memoreerde de personeelsmutaties:

geplaatst bij INLA 2 (Sedert 1-8-'82)

per 1-11-'82 benoemd tot officier van vakdiensten.

geplaatst bij INLA 2 als H-Slo.

c. Vz bedankte de aooî B̂lHIIBIBB| die voor het laatst aanwezig was

bij een vergadering van de wkgp, feliciteerde hem met zijn benoeming

tot officier van vakdiensten en wenste hem succes toe in zijn toe-

komstige functie.

d. Nogmaals verzocht de voorzitter, indien leden van de werkgroep zijn

verhinderd een vergadering bij te wonen, zorg te dragen voor een

vervanger.



e. Het verslag van de Be vergadering van de wkgp Inln werd goedgekeurd,

nadat de volgende wijzigingen waren aangebracht.

(1) blz 3 punt 3c regel 2 : "1-1" wijzigen in "één"

(2) blz 3 punt 3d(l) regel 1 : "hem" wijzigen in "NL-delegatie"

(3) blz 3 punt 3d(l) regel 3 : invoegen "door GDT-L" voor "niet"

(4-) blz L, punt 3i regel 2 : "de late" wijzigen in "het tijdstip van"

(5) blz 6 punt 5d : wijzigen in "Vert NTC schetste de problematiek

met betrekking tot 4-90 Centraal krijgsgevangen-

kamp. Als belanghebbende noemde hij BLS, BDL ei

BDZ. NTC heeft de opdracht dit kamp te instal-

leren (alleen de functionele verantwoordelijk-

heid). Vert verzocht om richtlijnen. Ter ver-

gadering werd voor wat betreft organisatie/

werkwijze verwezen naar 101 MIDcie.

N.B. De secretaris van het CCIV en HAT INLA, dit lezende, worden verzocht

deze wijzigingen aan te (laten) brengen in het verslag van de

IctierHOT INLA 8e vergadering.

HAT INLA

3 • Actiepunten uit het verslag van de 8e vergadering

a. Punt 2d: Inlichtingenbehoefte

De inlichtingenbehoefte, zoals deze is vastgesteld door de wkgp Inln

(zie bijlage 2 brief nr. 4/717/P/Geh van 13 januari 1982), wordt op

voorstel van de vert 1 Lk als volgt gewijzigd:

; Blz 1 punt1b(2), vredestijd C-1 Lk, prior 1 in plaats van "Noord-DDR"

"DDR-Noord van de lijn Frankfurt-Magdeburg".

Vert LAS wees erop, dat de respectievelijke secties G3, in principe,

de lichtingenbehoefte moeten opstellen. De secties G2 moeten worden belast

met de concrete invulling.

b. Punt 3a: Inlichtingenhulpmiddelen

Vert 1 Lk deelde mee, dat hoewel reeds opgenomen in OTAS de mallen

Art/Luverd nog niet waren ontvangen.

Besloten werd dat met betrekking tot de bewaking van de gegevens, voor-

tie: LAS(TI) komende op deze mallen, INLA 2 de stafverantwoordelijkheid draagt.

c. Punt 3b: Handboek organisatie en tactisch optreden Sovjet Landstrijdkrachi

In verband met ziekte vert GI-SMIDrN.T.R.

Uitgesproken werd dat verschillende hoofdstukken moeten worden aangepast.



ictie: PL-SMID

•Ictie: allen

ictie: LAS

Punt 3c: VS 30-5

In concept gereed; is echter nog onderwerp van gesprek op SMID.

Een en ander moet in het licht worden gezien van de verwarring rond

de definities.

Door H-Sie PL SMID was een discussiestuk met betrekking tot deze

definities toegezonden (brief C-SMID nr 2786 d.d. 22 april 1982)

welke werd besproken op een vergadering d.d. 26 mei 1982. (Verslag

wkgp Inln nr 52.119/P d.d. 3 juni 1982).

Hoewel tijdens die - ad hoe-vergadering enkele besluiten waren genomen

met betrekking tot te nemen acties, is de vz van mening om voors-

hands alle in gang gezette acties te bevriezen om de volgende redenen:

- het formuleren van definities zal vermoedelijk enige jaren vergen;

- de werkzaamheden van de definiëring van (inlichtingen) begrippen

heeft raakvlakken met opdrachten die verstrekt zijn aan andere

instanties/personen, bijvoorbeeld in verband met de herschrijving

gev. handle iding;

- bedoelde raakvlakken, instanties, en competentiegebieden dienen

vooraf nauwkeurig te worden vastgesteld, vooraleer het GCIV goed-

keuring wordt verzocht om de werkzaamheden te mogen beginnen.

Vz stelt derhalve de volgende procedure voor:

- SMID/PL concipieert de Inleiding en formuleert de Opdracht voor

een studie van de wkgp Inln naar de mogelijkheden, voorwaarden en

beperkingen van de definiè'ringswerkzaamheden voor einde 1982;

- vervolgens zal de wkgp gezamenlijk - in separate zittingen - een

analyse van het onderwerp verzorgen, om dan, met de hieruit resul-

terende conclusies en aanbevelingen, het onderwerp "definities"

voor te leggen voor goedkeuring bij het CCIV; een en ander om te

voorkomen dat dit belangrijke onderwerp, door gebrek aan onderbouwing,

in dit college wordt "teruggefloten".

De vergadering stemt in met dit voorstel.

Vert PL-SMID nodigde vert LAS/INLA, als bewaker/vaststeller uit de

vergadering van de wkgp "VS 30-5" van de SMID eens te bezoeken, ten-

einde een meer omlijnd beeld te krijgen, hoe deze verlopen.

(Tijdstip: 08.30 uur vrijdags).



e. Pt 3d: Vertegenwoordiging in wkgpn e.d.

N.t.r.

F. Pt 3e Materieelhandboeken
\) Stand van zaken

Deel 1

Deel 2

Deel 3, 4-

Deel 5

Deel 6

Deel 7, 8

Deel 9

Deel 10

Bewerking 1e helft 1983

gereed zo spoedig mogelijk verzenden

verschenen

aanvulling naar I.U.B.

aanvulling gereed

verschenen

Bewerking F.t.b.

Voor eind september 1982 naar I.U.B.

(2) Met betrekking tot kaften

Nieuwe kaften zijn/zullen worden uitgereikt. Ontwikkelingen

worden afwachtend gevolgd.

Actie: LAS (3) Vert 1 Lk deelde mee dat TIC pl£j01 MIDcie in staat is bepaalde)

openstaande items van deze materieelhandboeken in te vullen.

Vz zegde toe een en ander door te geven aan H-TI INLA LAS.

Actie: LAS (fjl̂  (4.) Vert 1 Lk verzocht om hoger geclassificeerde gegevens dan die

welke in de materieelhandboeken voorkomen.

Nader: Bestaande afspraken: - "MC doen in te zien door vert 1 Lk

! - Na MC 260 serie info door H-TI INLA LA

- ad hoc vragen mogelijk.

g. Pt 3f: DIA overzicht geclassificeerde boekwerken

Blijft gehandhaafd,

h. Pt 3h: Air assault eq, Air mobile_ee._nhederi

Voorstel: "Air assault" dit is "luchtlandings storm" -> •

"Airmobile" dit is "luchtmobiel", f? ,"i
Actie: allen Volgende vergadering zal een en ander worden beslist.

i• Pt 3i: Zakboek Sovjet tekens en afkortingen

Naar aanleiding van een ad hoc vergadering bij 101 MIDcie is door de

secr een verslag opgesteld (zie bijvoegsel 1).

Vert 1 Lk deelde mee, dat, in verband met de duur van de werkzaamheden,

de detachering van een dienstplichtige vertaler niet zinvol is en dat

zijn gedachten uitgingen naar een KW vertaler.

—L,—



Actie: 1 Lk

Vert-LAS wees erop, dat dit niet gerealiseerd kon worden en stelde voor

te bezien of interne detachering binnen 101 MIDcie misschien een moge-

lijkheid is.

Vert 1 Lk zal contact opnemen met C-101 MIDcie met betrekking tot dit

probleem.

j• Pt. 3 ij, Handboek_Militaire uniformen en distinctieven van het Oostblok

Actie: G-I-SMID Geen voorstel ontvangen. Blijft gehandhaafd,

k• Ft 31: Militaire tijdschriften

Naar aanleiding van gesprek tussen kap Ros en secr is een verslag op-

gesteld, (zie bijvoegsel 2).

Actie: LAS Een en ander is nog niet goedgekeurd in verband met

- financiën

- vertaalcapaciteit Pools 101 MIDcie.

1. Pt 4.: Slp-bpek Sovj et-Unie e. d.

(1) Vz schetste de planning met betrekking tot de uitgifte van Slo-boek

Sovjet-Unie

- BAMD: eind september 1982 in druk

- BEMD: juni 1983

- CPMD: december 1983

- Rest Sovjet: n.t.b.

(2) In verband met vacature/cursus is de planning van de overige Slo-

boeken voorlopig als volgt:

- NVA : concept gereed

- TsGV : eind 1983

- SGV : eind 1983

- CVA : medio 1984-.

(3) Overzicht vastgesteld belangrijk gevechtsmaterieel GSVG zal begin

november 1982 in druk worden gegeven.

(4-) Organisatie boek Sov j et-Unie zal worden gewijzigd - in delen - na

de vergadering van MC 22-4 in oktober 1982.

in• Pt 5a: Belangrijke_ wijzigingen MC 161/82

Vert LAS deelde mee, dat een en ander 'is verwerkt in een gedeelte van

de concept B?T, hetgeen separaat zou worden uitgegeven.

Actie: LAS De vergadering besloot dat alsnog wijzigingen dienen te worden geplaat:

in MO.

-5-



n. Punt 5b "speurwerk" door SMID

Blijft, gehandhaafd.

o. Punt $c(1): Informatie ten behoeve van 1 Lk

Vz confronteerde verts met de - vernieuwde - opzet van de verslagen

van de werkvergadering van INLA 2. Voor zover ter vergadering kon

worden beoordeeld, juichte vert 1 Lk deze opzet toe.

Nadere verzoeken/adviezen zullen de volgende vergadering ter sprake

komen.

p. Punt 5 e U) : Slo-boek Polen

Wijziging verschenen. Afgedaan.

q. Punt $c(5); Oefening LOWLANDS

Enkele medewerkers van het bureau Slo INLA 2 LAS hebben op 9 augustus 1

een bezoek gebracht aan de oefening van 1 Lk.

Naast het kennisnemen van het operationele gebruik van de Slo-boeken

en "vastgesteld belangrijk gevechtsmaterieel" kon ook worden gecon-

cludeerd dat : - 1 Lk niet over voldoende "uptodate" informatie

beschikt

- automatisering van de verwerking van Slo gegevens

een noodzaak voor 1 Lk is .

Door zowel vert 1 Lk als medewerkers bureau Slo INLA 2 LAS werd dit

bezoek als zinvol ervaren en aanbevolen dit in de toekomst te con-

tinueren.

• l+. Verwerkings capaciteit

Naar aanleiding van de telefonisch gestelde vraag, ontspon zich een

levendige discussie, waaruit bleek dat een en ander niet duidelijk

was gesteld.

Conclusies : a. Aangegeven moet worden op welke gebieden steun moet

worden verleend.

b. Capaciteit is aanwezig binnen de opdracht van de

verwerkers.

o. Alle bronnen ter beschikking stellen, indien steun

moet worden verleend.

Actie: LAS Vz zou een en ander voor de volgende vergadering duidelijk uiteen zetten.

—o —



5- OMG

Vz deelde mee bezig te zijn met het formuleren van het INLA standpunt.

Slechts kort werd vastgesteld dat:

- C01-!NORTHAG niet gerechtigd is dit verschijnsel op te nemen in zijn

"assessement" omdat het gegeven niet "NATO agreed" is.

- de relatie tussen moderniseringen/reorganisatie en het optreden van een

OMG niet zonder meer mag worden gelegd.

- de terminologie niet wordt gebruikt in de Sovjet literatuur

- de Sovjet Militaire Encyclopedie spreekt met betrekking tot de "mobile

Group" uit,dat de noodzaak van het optreden van deze groep niet meer nood-

zakelijk is.

- uit oefeningen niet éénduidig is gebleken dat een OMG optreedt.

6. Rondvraag

a. 1 Lk

(1) Vert verzoekt, indien afspraken moeten worden gemaakt met medewerkers

van 101 MIDcie deze via H-Slo G2 1 Lk te maken.

(2) Vert heeft videobanden, welke echter niet afspeelbaar zijn op in-

gebruik zijnde video apparatuur. Verzocht werd een en ander over te

spoelen op bruikbare banden. Vert LAS deelde mee, dat eerst duidelijk

moet worden op welk systeem bij 1 Lk wordt overgegaan. Een en ander
•4

is ook besproken op de vergadering van de wkgp d.d. 22 december 198J?

(zie verslag nr. 4717/P/Geh d.d. 13 januari 1982 punt 3h). Afgedaan.

(3) Vert verzocht, ondanks het antwoord van BLS (brief nr. 56.674/A

d.d. 2 juni 1981) toch met klem het ¥P-gevechts materieel,zoals

verzocht in brief 1 Lk (nr. 27131 d.d. 14 april 1981) te verkrijgen.

Een en ander in verband met de veiligheid en de opleiding.

Vert 1 Lk zal opnieuw de behoefte via de gebruikelijke weg indienen.

aanwezig te zijn bij zijn beëdiging op 051-430 nov '82 op de

Generaal Spoorkazerne te Ermelo.

b- NTC

Vert stelde een vraag met betrekking tot het aantal BMD-1 in de lldiv/llrc

7. De volgende vergadering van de werkgroep Inlichtingen zal plaatsvinden te

Harderwijk op 1 2 novtriber T9S2.Aanvang 10.00 uur.

Agendapunten disnenvoor 2° oktober 1982 schriftelijk (door middel van tgm of

brief) te worden Ingediend.
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brief nr. L| -) , •)

d'd' -'tOKT,1982

VERSLAG VAN DE AD HOC VERGADERING VAM DE WKGP INLN MET BETREKKING TOT

HET ZAKBOEK SOVJET TEKENS EN AFKORTINGEN D.D. 23 APRIL 1982 TE APELDOORN

1. Algemeen

Op d.d. 23 april 1982 werd te Apeldoorn een vergadering gehouden, waarbij

aanwezig waren:

~~ vert-1 Lk

vert-NTC

vert-101 MIDcie

vert-LAS

De vert Oplrg GI was verhinderd in verband met cursussen.

Onderwerp van gesprek vormde 1 Lk document G2/Intern/82-94-.

2. Voorgeschiedenis

a. Het zakboek "Sovjet tekens en afkortingen" is een G2 publicatie van

het hoofdkwartier van de Koninklijke landmacht van augustus 1963 (vast-

gesteld 24 oktober 1961).

b. Tijdens de vergadering van de wkgp Inlichtingen d.d. 22 december 1981

is het zakboek in verband met veroudering van de inhoud op de agenda

geplaatst.

(zie brief nr. 4717/P̂ p| d.d. 13 januari 1982).

c. Tijdens deze vergadering werd besloten, alvorens over te gaan tot her-

ziening, een planning met betrekking tot wie, wanneer en waar op te

stellen. Deze opdracht werd verstrekt aan vert G2-1Lk en werd uitgevoerd

d. Tijdens de vergadering van de wkgp Inlichtingen d.d. 5 april 1982 werd

besloten een afzonderlijke vergadering te beleggen met betrekking tot

de herziening van het zakboek (zie brief nr. 4-717/Q/(̂ Hl d.d. 19 april 19

3- Discussie

Als belangrijkste punten kwamen naar voren:

a. De inhoud (punt D1 van voornoemd document)

De voorgestelde inhoud is te uitgebreid. Besloten werd als selectie

criterium aan te houden het divisieniveau van de Sovjets.

Tijdens de productie van het concept zal in een aparte vergadering exact

worden aangegeven welke tekens en afkortingen zullen worden opgenomen.

Als tweede criterium werd vastgesteld dat slechts een boekwerk met het



formaat van de doorsnee identificatie handboeken zou worden uitgegeven.

b. De samensteller

In het verleden is door de Oplrg GI van de SMID een poging ondernomen

dit zakboek te herzien. Door niet te achterhalen, omstandigheden is

deze poging mislukt. Gezien de personeelswisseling, de personeels-

bezetting en de niet voldoende aanwezig know-how bij de Oplrg GI

is het niet mogelijk de opdracht te geven aan de SMID.

Omdat de know-hov wel aanwezig is bij 101 MIDcie werd besloten, onder

bepaalde voorwaarden, de opdracht te laten uitvoeren door C-SlopJLg

101 MIDcie.

c. De voorwaarden

(1) De personeelsbezetting van de Sloplg 101 MIDcie is zodanig dat de

"oneigenlijke" taak niet zonder steun van buiten 101 MIDcie kan

worden uitgevoerd. Zo moet nog een aantal tijdschriften met betrekking

tot het apsect tekens en afkortingen worden verwerkt teneinde een

zo recent mogelijk zakboek te kunnen uitgeven. Daarvoor is steun

benodigd van één vertaler welke in verband met de nauwe coördinatie

met de samensteller gedurende maximaal 6 maanden moet worden gedeta-

cheerd bij 101 MIDcie.

Daarnaast is steun nodig van een technisch tekenaar. Mogelijk is

dat tekenkamer LAS basis symbolen levert.

(2) De opdracht schriftelijk wordt vastgelegd.

d. De_ tijdsplanning

De in het document voorgestelde termijn van /4~5 maanden is te optimistisch

vastgesteld. Overeengekomen is de termijn, waarop het concept aan INLA

wordt aangeboden, te houden op maximaal één jaar na het geven van de

opdracht.

4- Besluiten

a. G2-1 Lk de opdracht te geven het "zakboek Sovjet tekens en afkortingen

te herzien. Deze opdracht - te verstrekken door LAS - zal luiden:

"-Herzie het zakboek Sovjet tekens en afkortingen (uitgave augustus '63)

waarbij de volgende criteria moeten worden gehanteerd:

(1) Ten behoeve van inlichtingen functionarissen op divisie-, brigade-,

batalj ons/afdelings- en zelfstandig compagnies/eskadrons/ batterij s

en overeenkomstig niveau bij NTC en 1 Lk.

(2) Het niveau van divisie niet te bovengaand, in relatie met het hand-

boek organisatie en tactisch optreden Sovjet Landstrijdkrachten en



tevens met Noordduitse laagvlakte en Nederland.

(3) Beperkt blijven tot één handboek ter grootte van identificatie

(materieel) handboeken.

- Biedt het ontwerp zakboek aan ter goedkeuring binnen één jaar na dag-

tekening van deze opdracht.

- De voortgang van de werkzaamheden dient op de vergadering van de werk-

groep Inlichtingen te worden gerapporteerd.

b. Gedurende minimaal vier en maximaal zes maanden een vertaler Russisch

te detacheren bij 101 MIDcie ten behoeve van het verwerken van tekens

en afkortingen welke voorkomen in Sovjet tijdschriften.

c. Vert LAS zal een eri ander voorstellen aan Hfd Sie Inln LAS.



bij brief nr. '-\ \

VERSLAG VAN HET GESPREK TUSSEN DE SECRETARIS VAN DE WKGP INLN VERT 101 MIDcie

MET BETREKKING TOT "WP-TIJDSCHRIFTEN" D.D. U APRIL 1982 TE 'S-GRAVENHAGE

Referte: a. Brief GLAS nr. 55̂ 9/MBjP van 4. mei 1981.

b. Brief wkgp Inln nr. 4717/P/̂ pvan 13 januari 1982.

c. Brief wkgp Inln nr. 4717/Q/1BP van 19 april 1982.

1. Algemeen

a. Naar aanleiding van vragen met betrekking tot W-tijdschriften van

vert 1 Lk tijdens de vergadering van wkgp Inln (referte b en'c) vond

d.d. 14- april'1982 een gesprek plaats tussen̂ jj|JHHIB (""̂ 1 MIDcie)

en steller, waarbij ter sprake kwam een brief welke door C-101 MIDcie

was toegezonden aan het hoofd van de sectie G2 1 Lk (d.d. -22 februari 19£

Deze brief was destijds door vert INLA van commentaar voorzien (bijge-

voegd) .

b. In referte a werd door GLAS toegezegd na het concretiseren van de Inln

behoefte door de wkgp Inln over de WP-tijdschriften een beslissing

zal worden genomen.

c. De Inln behoefte van 1 Lk is in principe toegespitst op de eenheden

die het in het oorlogsgebied tegenover zich zal kunnen vinden. Hoewel

de Inln behoefte alleen ingaat op de landstrijdkrachten is het evident

dat ook luchtstrijdkrachten en marine infanterie ehdn (achtergebied)

in het gebied van belangstelling/verantwoordelijkheid van C-1 Lk kunnen

optreden.

2. Inhoud van het gesprek

Met betrekking tot de aangevraagde tijdschriften valt het volgende op te

merken.

a. Algemeen

(1) De WP-tijdschriften zijn bestemd voor gebruik door de vertaal/

ondervraag ploegen, technische inlichtingenploeg en slagorde ploeg

van 101 MIDcie (eventueel is het ook mogelijk dat Oplrg GI-SMID

in -verband met monitorschap uniformen van deze tijdschriften gebruik

maakt).

(2) Het is niet de bedoeling, dat artikelen volledig worden vertaald.

Ee Sloplg bijvoorbeeld leest deze tijdschriften alleen met het



oogmerk, de slagorde factoren conform bijlage 9 van VS 30-5.

(3) Een aantal tijdschriften worden door 101 MIDcie van INLA ver-

knipt ontvangen, waardoor voor 101 MIDcie informatie verloren

kan gaan.

(4) De aangevraagde tijdschriften zijn overeenkomstig de Inlichtingen-

behoefte zoals die is vastgesteld door de wkgp Inln zoals tot

uitdrukking komt in punt 1.b. (2) te weten voor C-1 Lk

- prior 1 : ND DDR, (Nd van de lijn MAGDEBURG - FRANKFURT) MD-POMMEREN-

POLEN, SGV

- prior 2: 2 WMDn SU (BAMD,BEMD)

- prior 3: overige deel DDR, rest Polen.

b. Specifiek (zie brief C-101 MIDcie d.d. 22 februari 1980)

(1) Russisch

(a) Nr 1: van belang met betrekking tot Lk achtergebied voor wat be-

treft uniformen, luchtkussenvaartuigen etc.

(b) Nr 2: van belang voor wat betreft helikopters en vliegtuigen

(c) Nr 3: van belang voor wat betreft erenamen, commandanten namen

en materieel. Hoewel dit tijdschrift reeds wordt toegezonde:

komt dit tijdschrift verknipt aan.

(d) Nr ̂ : van belang voor wat betreft onder andere uniformen.

Hoewel 101 MIDcie een abonnement had, is de toezending

in 1980 gestopt. Dit tijdschrift wordt af en toe ver-

knipt toegezonden.

(e) Nr 5: van belang met betrekking tot organisatie.

(2) Pools

(a) Nr 6: hoewel in referte a toegezegd, is dit tijdschrift nog

nooit naar 101 MIDcie gestuurd.

(b) Nr 7: van belang met betrekking tot namen en erenamen.

(c) Nr 8: wordt niet toegestuurd naar 101 MIDcie hoewel dit in

referte a wel wordt gesteld.

(d) Nr 9: Militair tijdschrift.

(e) Nr 10:komt overeen met nr. 1.

(f) Nr 11 :komt overeen met nr. 4- hoewel in referte a wordt aangeboder

het tijdschrift dat wordt opgeslagen door H-TI, te



's-Gravenhage in te zien en eventueel relevante delen te copiëren

wegen de kosten van een abonnement niet op tegen de kosten van een

dienstreis en tijdverlies.

(g) VOYENNO ISTORISCHESKIY ZHURNAL: van belang met betrekking onderdeels

geschiedenis.

c. Door vert 101 MIDcie werd op basis van de Inln behoefte een selectie gemaakt

uit de bestaande tijdschriften.

De in punt 4 genoemde tijdschriften hebben voor 101 MIDcie prioriteit 1

met uitzondering van nr. 5 (prior 2) en nr. 7 (prior 3)-

d. Door vert 101 MIDcie is contact opgenomen met de Lk bibliotheek, welke

toezegde abonnementen te zullen aanschaffen, indien daarvoor toestemming

werd verleend door HINLA.

3- Besluit

Secr wkgp Inln zal trachten toestemming te verkrijgen tot de aanschaf van

abonnementen.

3 -



"n'I e r v; e r T; Laatste 'rer"? 3,

" . WP gegeven? in voor- 47^/P/Geh dd 130"82

schriften

2. Benoeming eenheden 47^7/3/Conf dd 120181

3. Buitenlandse verta- 4717/P/Geh dd 130182

lingen

4. Coördinatie In- 4717/P/Geh dd 130182

lichtingen publica-

ties

5- Onderdeelsgeschiede- 4717/P/Conf dd 281081

nis

6. Geluidsbanden 4717/P/Geh dd 130182

7. Inlichtingen be-

hoefte

8. Inlichtingen hulp-

middelen

4717/P/Geh dd 130182

4717/P/Geh dd 130182

nlichtingenpubli- 4717/P/Geh dd 1301S2

aties legerkoerier

''' -* OKT.1982
3esluit!"

- Hogelijk in alg vsn

- Niet in wpn/dienstvak vsn

- Goedkeuring LAS IITLA

(Brief GLAS nr 57-357 dd 211281

- Mechinf/mech

(Brief BLS nr 54.866/DG dd 2411

- T.b.v. 1 LK, antwoord mondelir

aan 1 LK

(Brief 1 LK nr G2/81/28452 dd n

1981)

- Voor uitgifte coördineren

(atv 115 _ 260881)

- Opvolging Lochmans, naar wkgj

Opleidingen/Personeel

(Brief BLS nr 4717/K/Conf dd 1;

81)

- Niet te gebruiken voor herker

nen

Blijft wel in bezit 104Wrnve

cie

- Alleen te gebruiken binnen wl

verband

(Brief BLS 4717/L/Geh dd 25068'

- Productie V/P artilleriemat

- Bewaking door wkgp

- Beleidsnorm

(Brief GLAS nr 4553/A/Conf dd

0380)

- Planning, 1 x 3 nrnd



0. Instellirg wkgp

I n In

1. Militaire tijd-

schriften

2. YS 30 - 200

^17/3/Conf dd 120-31

47'7/M/Conf dd 280781

4717/A/Conf dd 210780

- Analyse door CCIV goedge-

keurd

(Brief BLS nr 52.188/DG dd 2;

0480)

- Brief BLS nrs 5912 en 5921<

A/Conf dd 040581

- Vervallen

- PDV 62/HDY 71 besteld

'LOPENDE"OOERVERPEN dd 010982

. Handboek Organisatie en tactisch optreden Sovjet landstrijdkrachten.

. Handboek militaire uniformen en distinctieven van het oostblok (1974)*

. Benaming luchtmobiele eenheden.

. Materieel handboeken.

. Militaire tijdschriften.

. DIA overzicht.

. VS 30 - 5.

. Zakboek Sovjet tekens en afkortingen.


