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20 VERGADERING WERKGROEP INLICHTINGEN dd 060686

1. Aanwezig

a. LAS/INL

b. 1 LK

c. NLC

d. SMID

Vertegenwoordiger NTC met kennisgeving afwezig.

HINLA

INLA-2

H Slo 1 LK

G2 NLC

Oplrg GI

2. Mededelingen VZ

a. Verslag 19e vergadering Wkgp Inln.

(1) ad pt 3 a (GE) uitgave uniformen/ distinctieven.

Vertegenwoordiger 1 LK vraagt hoe het met de voortgang

staat.

HINLA stelt dat gebruik van de (GS) uitgave in principe geen

probleem is doch dat overwogen dient te worden of de uitgave

volledig of gedeeltelijk moet worden overgenomen.

Deze overweging zal door SMID worden bezien.

(2) ad pt 3 c Supintrep Lsk.

Vertegenwoordiger 1 LK vraagt hoe het met de voortgang staat,

aangezien bij 1 LK een grote behoefte aan dit Supintrep bestaati

HINLA stelt (nogmaals) dat het niet tot de competentie van

INLA behoort zo'n Supintrep te schrijven en dat INLA daartoe

bovendien niet de tijd en de mankracht heeft.

Het standpunt van de LUID is dat bij ASOC voldoende gegevens

aanwezig zijn om dat Supintrep up to date te maken cq te her-

schrijven. LUID zelf kan daarvoor geen mankracht vrijmaken.

Vert. 1 Lk overweegt om betreffend Supintrep via H LAMID aan

H LUID aan te bieden, doch zal eerst nagaan of ASOC inderdaad

in staat is om dit Supintrep up to date te maken»



(3) Verslag 19e vergadering goedgekeurd.

b. Automatisering INLA2.

Wederom is er door een externe oorzaak vertraging opgetreden binnen

de automatisering slo gegevens. Toch aal de planning - zoals afge-

sproken tussen INLA2 en 1 LK - zoveel mogelijk gehandhaafd blijven.

c. Personeelssituatie INLA.

Door diverse oorzaken zal de personeelssituatie binnen INLA in de

komende maanden gewijzigd worden, waardoor veel vertragingen niet

uitgesloten zullen zijn.

d. OTAS uitbreiding SMID?

Vanuit het Lk is de behoefte gekomen om een aanvullende wapen-

technische gerichte inlichtingencursus te doen geven in aansluiting

op de algemene GI cursus ( t.b.v. Art Lua en GN-Inl-offn).

Aangezien de SMID over onvoldoende capaciteit beschikt om deze

cursussen te verzorgen zullen deze cursussen voorlopig door zorg

van de wapenscholen worden gegeven onder toezicht van de SMID.

Aangezien de werkgroep van mening is dat ook dergelijke aanvullende

opleidingen door de SMID gegeven dienen te worden, zal moeten wor-

den nagegaan of deze cursussen, te zamen met aanvullende Gl-oplei-

dingswensen van NTC/NLC en een verwachte toename van cursussen voor

herhalers, mogelijk een OTAS uitbreiding voor de SMID rechtvaardigen.

De SMID zal e.e.a. inventariseren en in overleg met BLS initiëren.

e. Videobanden TV opnamen WP mat.

INLA heeft regelmatig beschikking over videobanden waarop WP materi-

aal in actie is te zien.

1 LK en SMID zullen in het vervolg in de gelegenheid gesteld worden

deze banden te bekijken teneinde vast te kunnen stellen of deze van

belang kunnen zijn voor opleidingsdoeleinden.
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3» Rondvraag

Vertegenwoordiger 1 LK vraagt om t.a»v. de te hanteren afkortingen

van Sovjet Groepen van Strijdkrachten, Militaire Districten en

NSWP legers, uniformiteit te betrachten.

1 LK stelt voor de NAVO (Engelstalige) afkortingen hiervoor te ge-

bruiken, teneinde op één lijn te komen met de in de NATO rapporten

gebruikte terminologie^.

HINLA verklaart zich accoord en wijst INLA2 aan dit bekend te stellen.

k* Volgende vergadering:

Plaats: HARDERWIJK, SMID, "Blauwe zaal".

Datum: 12 september 1986.

Tijd: 09.00

Agendapntn vóór 01 september 1986 bij Secr Wkgp Inln.



V/kgp Inln dd 060606

Openstaande besluiten en actiepunten

1. Besluiten

a. Toetsing intsums 1 Lk alleen door BLS/INLA

b. Bijdrage LEGERKOERIER

c. Herziening Handboek Sovjet Tekens en Afkortingen

d. Herziening Handboek Uniformen en Distinctieven

e. Inspraakprocedure 1 Lk t.a,v. samenstellen SLO boeken.

2. Aktieptn

Onderwerp

a. VS 30-1

b. (GE) uitgave Uniformen en

Distinctieven -t- NAVO (?)

c. Te schrijven supintreps

d. Aanvullende Inln opl

~̂ .̂  .̂ .D .

e. Inln voorziening NLC

Aktie

Werkverband VS 30-1

BLS/INLA

SMID en BLS/INLA

SMID

NLC

f. Boekwerk Tac tekens en torennrs Polen BLS/INLA/1 Lk (101 MID cie),


