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1,7e VERGADERING WERKGROEP INLICHTINGEN dd 27098̂

1 . Aanwezig

a. Opening verg. 13» 10 uur.

b. Vert. NLC, als lid toegevoegd aan de werkgroep Inlichtingen,

neemt voor eerste maal deel aan deze vergadering (Welkeaï)

c . Wijziging aanvangstijdstip verg. is geschied op verzoek van

G-2 1LK.

d. Verzoeken tot wijziging van vastgestelde vergaderdata en/of

aanvangstijds tippen dienen via de secr. van de werkgroep te

worden ingediend!

e. De agenda zal i. v. m. de inhoud van de onderwerpen in een an-

dere volgorde worden afgewerkt.

Inlichtingen dd. 21 aug 1985

Verslag wordt zonder bezwaar goedgekeurd.

0^enstaandG_ b_esl.u±ten Werkgroep Inlichtingen

a» Herziening VS 30-5

b. Toetsing 1 LK-Intsura's

c. Inlichtingen bijdragen tbv LEGS5RKOERIE.R

d. Herziening Zakboek Sovjet tekens en afkortingen

e. Herziening Handboek Uniform en distinctieven

f. Inspraak procedure 1 LK t.a.v» samenstellen slo handboeken
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ad 4a. Herziening Vs 30~5

(1) Samenstelling bevindt zich in eindfase;

(2) Laatste commentaar (van 1LK) wordt per 30/9/85

verwacht;

O) blijft actiepunt

ad *tb. Toetsing 1LK Intsuma,

(1) De Werkgroep besluit:

- Controle vooraf alléén door BLS/INIA (voorheen

alle leden werkgroep inln)

- Bijdragen voor 1LK intsum of verzoeken tot opna-

men van speciale onderwerpen kunnen van alle le-

den van de Werkgroep Inln komen.

ad *fc. Inl bijdrage t.b.v. LEGERKOERIER

De Werkgroep besluit:

(1) frequentie wordt teruggebracht van 1 artikel per

3 mndn tot 1 artikel per 6 mndn.

(2) De eerstvolgende inlichtingen-bijdragen t.b.v. de

LECJfcRKQIi'FIER zullen worden verzorgd door:

- BLS/INLA 2e helft '85.

- G2- 1LK 1e helft '86.

ad *td. Herziening Handboek Sovjet Tekens en Afkortingen.

De werkgroep besluit:

(1) Herziening blijft noodzakelijk

(2) Bezien of bestaande studie van de MID cie welke in

de serie Voor-waay. werd gepubliceerd als equivalent

gebruikt kan worden (actie: 1LK en INLA).

ad ê. Herziening Handboek Uniformen en Distinctieven»

De werkgroep besluit:

(1) Nagaan of (GE) uitgave (100 x) in het verleden

reeds is aangevraagd en of deze (3E) uitgave vol-

doet aan de behoefte (actie-BLS/INLA).

(2) Als actiepunt handhaven



ad ^f. Inspraakprocedure 1LK t. a. v. samenstelling SLO boeken

De bestaande procedure voldoet en blijft derhalve ge-

handhaafd.

Qp_ens t aand

a. Supintreps.

(1) Supintreps "SPETSNAZ" en "OPERATIES IN DE DIEPTE" zijn con-

cept gereed, publicatie is binnenkort te verwachten;

(2) Supintreps "AANVAL", "VERDEDIGING",' en "MIJNENOORLOGVOERING"

dienen nog geschreven te worden;

(3) Supintrep LSK moet door LUID geschreven worden. BLS/INLA

zal navraag doen t. a. v, te verwachten verschijningsdatum.

Voortgezette/aanvullende Inlichtingen opleiding t. b. v» specialisten

(1) COKL is bezig met het samenstellen van een opleidingssyllabus

voor inlichtingen-specialisten van Art, lua en gn;

(2) BLS/INLA en BÎ ü/OPN C zijn hierin niet betrokken, reden waar-

om een schrijven naar COKL gestuurd wordt waarin om opheldering

gevraagd wordt.

(3) De werkgroep is van mening dat:

(a) géén decentralisatie van inl. opleidingen moet plaatsvinden;

(b) SMID in deze "leading" dient te zijn;

(c) Nagegaan dient te worden of e. e. a. een uitbreiding van de

OTAS van ds SMID ten gevolge zou moeten hebben. Hierbij

dient tevens rekening gehouden te worden met een eventuele

uitbreiding van capaciteit t. b. v. de opleiding van reserve

officieren GI en een door NTG op te geven opleidingsbehoef-

te t. a. v. officieren/onderofficieren S2 in de territoriale

sector (zie onder) (actie SMID).

(d) Indien e. e. a. geen Otas uitbreiding rechtvaardigt dient na-

gegaan te worden hoe de Werkgroep Inlichtingen via de SMID

invloed kan blijven uitoefenen op deze mogelijk decentraal

uitgevoerde gespecialiseerde inlichtingen-opleiding.



7. Herziening Handboek Sovjet optreden (Rode Boekje)

a. Vz reikt een mogelijke werkwijze ter vervaardiging van

bovenvermeld handboek uit (zie Bijl.. A)

b. De werkgroep is in principe accoord met de uitgereikte bijlagen

c. De werkgroep besluit tot het instellen van een werkverband

onder voorzitterschap van BLS/INLA (kap Petri) welke het be-

treffende handboek zal gaan hsrschrjgven..

d. De werkgroep besluit tot het geven van de navolgende voorlopige

richtlijnen aan het betreffende werkverband:

(1) Het document dient het karakter van een handboek en geen VS

te hebben;

(2) Het document dient in principe niet hoger dan(

te .*Wfl*m 'geclacsdf iceerd;

(3) Aan het document dient een hoger geclassificeerde l

bijlage te worden toegevoegd welke niveau-gebonden verspreid

dient te kunnen worden (opm. Deze bijlage dient te worden

voorzien van een separate duidelijk herkenbare kaft!)$

('t) Het document dient losbladig te worden uitgevoerd, waarby

teksten, organigrammen, schetsen en/of foto's van elkaar

gescheiden dienen te zijn;

(5) De opleidingseisen van alle niveaux dienen in het handboek

verwerkt te worden. Het werkverband zal bestaan uit vert.

van BLS/1LK/SMID/NTC/NLC en zal 15/11/85 om 10.00 uur voor

de eerste maal samen komen op de SMID.

(6) Ontwerp teksten dienen zo mogelijk van begin af aan op een

tekstverwerker te worden gezet om onnodig veel handarbeid

té voorkomen.

8. .Rondvraag

NTG: a. NTG stelt behoefte te hebben aan een opleiding voor of f n/

ooffn S 2 op territoriaal niveau, en zal hiervoor een syl-

labus uitwerken, welke aan de werkgroep inlichtingen ter

goedkeuring zal worden aangeboden.

b. Vraagt aandacht voor een wachtwoordensysteem dat in de

nationale sector kan worden toegepast en mogelijk aansluit

met dat van NLG en 1LK. Het huidige systeem werkt in de

practijk niet!. Vz zegt toe e.e.a. met BL£/QPN ®P 't© tornen,



ondanks het feit dat dit geen inl probleem is.

NLC: Stelt dat de inl voorziening van NLC niet naar wens verloopt.

NLC zal zijn behoefte inventariseren opdat daarop kan worden

ingespeeld.

SMID: Vzk opname in verzendlijst ISAM. Vz zegt toe e.e.a.

LUID op te nemen.

V?,. Deelt mee dat navraag b\j Bril) heeft uitgewezen dat de Hondakte

Ost een minder betrouwbare inln waarde heeft.
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Actualisering van het "Rode boekje"

1. Het boekje "Organisatie en optreden van de Warschau Pakt land-

strijdkrachten" (Rode boekje) wordt binnen de sectoren Legerkorps,

NTC, COKL en HKS/KMA op uitgebreide schaal gebruikt als hét na-

slagdocument op het gebied van de Warschau Pakt landstrijdkrachten.

Waaneer in dit boekje onjuiste/verouderde informatie staat, wordt

binnen al die sectoren op basis van die onjuiste/verouderde in-

formatie les gegeven/planning gedaan/geoefend/operatieplannen

verkend.

Het huidige Rode boekje dateert van 1983. Teneinde uiterlijk begin

1987 een geactualiseerde versie te laten verschijnen, dient reeds

begin 1986 een aanvang te worden gemaakt met de werkzaamheden.

2. De opleidingsrichting Gevechtsinlichtingen (GI) van de SMID, die

het boekje zou moeten actualiseren, heeft daarvoor onvoldoende

capaciteit. Personele aanvulling is op korte termijn niet te ver-

wachten.

3. Geen enkele instantie kan een nieuw Rood boekje alléén schrijven,

naast de dagelijkse routine werkzaamheden. De inbreng van SMID,

G2-1Lk,101 MID-cie, G-2 NTC, G-2 NLG en INLA-2 is daarbij onont-

beerlijk. Bureau INLA-2 kan bij een ac tualiseringsoperatie het

voortouw nemen.

^. Het Hode boekje dient niet een boekwerk te worden dat op zichzelf

staat. Het dient tenminste qua terminologie aan te sluiten bij de

Gevechtshandleiding (VS 2-1386). Daarom is het aan te bevelen een

toehoorder van Las/OPN óf de HKS uit te nodigen.

Een nieuw Rood boekje dient te worden gemaakt door een werkverband,

waarin zitting hebben: SMID (opl rg GI), 1Lk (G-2), 101 MID-cie,

NTG (G-2), Las OPN of HKS (Leergroep IV) als toehoorder, onder

voorzitterschap van INIA-2. Door de werkgroep INLN dient bij INLA-2

een projectofficier te worden benoemd, die optreedt als voorzitter

van het werkverband. Door INLA-2 wordt dê iMBHHjfc voorgesteld.

In het werkverband wordt een werkverdeling, een tijdschema, een plan



-1.1-

van aanpak en een inhoudsopgave vastgesteld. Het werkverband zal

regelmatig aan de werkgroep INLN verslag uitbrengen van de vorde-

ringen.

5. Aangezien de titel en de kaft van het huidige boekje al jaren ge-

ruime bekendheid genieten, dienen beide te worden gehandhaafd.

6. Het nieuwe boekje dient de classificatie dHHHIBte kriJSeri» ten-

einde de hanteerbaarheid te vergroten. Wanneer informatie in het

boekje wordt opgenomen diê m̂ is, dient de hanteerbaarheid van

het vs te worden afgewogen tegen het al dan niet opnemen van die

informatie.

7. Het Rode boekje moet bruikbaar zijn zowel op compagniesniveau als op

legerkorpsniveau. De inhoud moet kort en bondig zijn, met voldoende

achtergrondinformatie, óók voor de G-2 Legerkorps. Er moeten ver-

eenvoudigde tekeningen en schema's in komen.

Er moet worden overwogen in de tekeningen en schema's de tactische

eenheden, vakgrenzen e.d. met Sovjet-tekens aan te geven, aangevuld

met Nederlandse afkortingen.

8. Conform VS 2-7200 dienen de hoofdstukken te worden gescheiden door

tabbladen.

9. Het boekwerk dient te worden voorzien van een nummer, door de Glas

te worden vastgesteld en te worden opgenomen in de Autorisatie Staat

Boekwerken (ASB).



11. reg

a. org schema + foto's mat

b. wijze van optreden (off en def)

c. typische groepering van sen reg (off en def)

12. bat

a. org schema + foto's mat

b. wijze van optreden (off en def)

c. typische groepering van een bat (off en def)

13- cie en lager

a. org schema + foto's mat

b. wijze van optreden (off en def)

c. typische groepering van een c ie en lager (off en def)

1̂ . operaties in de diepte

a. 11 ehdn

b. lula storm ehdn

c. lumbl ehdn

d. Spetsnaz

e. operatieve gpn

f. voordetachementen

g. OMG

15« bijzondere vormen van optreden

a. RECS

b. C3 systemen

c. maskirovka

do riv ovg

e. ge v in oorden

f. nachtgev

16» helicopter ehdn

17» vust (lus, art, mrn, lua, at)

18. gn ost

19. log

20. beperkingen en zwakheden.
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Voorgestelde inhoud

1. inhoudsopgave

2. inleiding

a» doel van het vs

b, waarschuwing dat vs een normbeeld aangeeft waarvan kan worden

afgeweken

c. vs beschrijft Sovjet lask, deze zijn voorbeeld voor de NSWP skn

3. opbouw Sovjet lask

a. schema topstructuur

b. TV'n, TVD'n, operatieve/strategische richtingen

c. Stavka, fronten, legers

d. relaties lask. - Isk - vloten

.̂ doctrine

a. alg

b. invloed historie en geografie Sovjet-Unie

c. kenmerken

d. beperkingen/zwakheden

5. verkenningen

6. verpln

7. NBC-oorlogvoering

8. front

a» org schema + foto's mat

b. wijze van optreden (offensief en defensief)

c. typische groepering van een front (off en def)

9. leger

a. org schema + foto's mat

b. wijze van optreden (off en def)

c. typische groepering van een leger (off en def)

10. div

a. org schema + foto's mat

b. wijze van optreden (off en def)

c. typische groepering van een div (off en def)



11. reg

a. org schema + foto's mat

b. wijze van optreden (off en def)

c. typische groepering van een reg (off en def)

12. bat

a. org schema + foto's mat

b. wijze van optreden (off en def)

c. typische groepering van een bat (off en def)

13« cie en lager

a. org schema + foto's mat

b. wijze van optreden (off en def)

c. typische groepering van een c ie en lager (off en def)

'\k. operaties in de diepte

a. 11 ehdn

b. lula storm ehdn

c. lumbl ehdn

d. Spetsnaa

e« operatieve gpn

f. voordetachementen

g. OMG

15» bijzondere vormen vaa optreden

a. REGS

b. C3 systemen

c. maskirovka

d» riv ovg

e. gev in oorden

f. nachtgev

16, helicopter ehdn

1?» vust (lus, art, mrn, lua, at)

18. gn ost

19. log

20. beperkingen en zwakheden.
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Wkgp Inln dd.270985

Openstaande besluiten en actieptn,

1. Besluiten

a. Toetsing inteunis 1 Lk alleen door BLS/INLA
b. Bijdrage LEGERKOERIER

c. Herziening Handboek Sovjet Tekens en Afkortingen

d. Herziening Handboek Uniformen en Distinctieven

e. Inspraakprocedure 1LK t.a.v. samenstellen SLO boeken.

2. Aktieptn

Onderwerp

a. VS 30-5

b. Studie MID cie t.a.v.

Sovjet tekens en afkortingen

c. (GE) uitgave Uniformen en
Distinctieven

d. Te schrijven supintreps

e. Aanvullende Inln opl

- OTAS uitbreiding

f. Wachtwoordensysteem NTG

g. Inln voorziening NLC

h. SMID op verzendlijst ISAM

Aktie

werkverband VS 30-5

1 LK en BLS/INLA

BLS/INLA

SMID en BLS/INLA

SMID

BLS/INLA

NLC

BLS/INLA


