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^2B-Vergadering Werkgroep Inlichtingen dd 9 oktober 1987

i. Aanwezig:

a. LAS/INL
(tvs MID/KL)

b. l LK
c. NTC
d. SMID

Vertegenwoordiger NLC met kennisgeving afwezig,

HINLA
HOPTR
H-SLO/G2
H-G2A
Oplrg GI

2. Mededelingen vz

a. VS 30-1
(1) Het voorschrift is bij de LAS goed ontvangen en een briefing is in

voorbereiding. Naar het zich laat aanzien zal voor een gedecentrali-
seerde presentatie door l LK, NLC e.d. worden gekozen.
De LAS kan desgewenst steun verlenen.

(2) Verspreiding
- 9 oktober toestemming DEBKL;
- verspreiding in 12 regio's met een snelheid van l regio per dag.

(3) Aanvullingen en/of (voorstellen tot) wijzigingen kunnen zowel
rechtstreeks als door tussenkomst van de resp G-2 Sies van l Lk, MTC
en NLC worden toegezonden aan LAS I/V.

(4-) Van INL zijde zal niet worden deelgenomen aan eventuele discussies in
open bronnen zoals de Militaire Spectator.

(5) - Nagaan welke VS'n moeten worden aangepast (zie VS 2-2506)
l Lk, MTC, NLC doen opgave;

- LAS INLA verz opgaven en doet opdracht tot aanpassing aan de verant-
woordelijke instanties uitgaan (zo mogelijk SC 0).

- Nieuw uit te geven VS'n waarin een dreiging/UP paragraaf is opgeno-
men, dienen ter goedkeuring aan de Wkgp Inln te worden voorgelegd.

(6) Er zal worden nagegaan welke supintreps/publicaties kunnen vervallen
c.q. dienen te worden aangepast na verschijnen VS 30-1.
Voorstellen/opgave indienen bij LAS/INLA,



(7) Er wordt naar gestreefd om de hoofdstukken 13 en 20 door LAS en de
paragrafen 152, 153 en 154 door SMID omstreeks januari /februari in
concept gereed te hebben. Werkwijze conform eerdere aanpak.

b. SBD'n
(1) Een overzicht uitgereikt aan de werkgroep.
(2) Regelmatige update is noodzakelijk.

Verzendlijst wordt aangepast conform opgave l Lk.

c. EM-spectrum
(1) - l Lk beziet of supintrep EOY verdere verspreiding tot op brigade-

niveau behoeft, dan wel dat een aangepast supintrep noodzakelijk
is.

(2) Supintrep "Gebruik EM-spectrum door Sovjet Reg" is in bewerking.

d. VS 2-1386
Herziene versie l sep ingediend bij Tactische commissie.

e. Trilogie
Bestaat uit:
(1) - opbouwoperatie;

- scenario (reeds verschenen);
- dreiging tegen Nederland.

(2) Tot uitgave herschreven/nieuw deel Dreiging tegen Nederland en
opbouwoperatie blijven de oude supintreps (Scenario) "Dreiging" en
"Dreiging tegen Nederland" naast de nieuw uit te geven Trilogie delen
gehandhaafd.

(3) Scenario keuze (volledige opbouw) ter discussie gesteld. Keuze volle-
dige opbouw gebaseerd op meest ongunstige krachtsverhouding. Ter
discussie stellen onjuiste besluitvorming is niet gewenst. "Worst
Case" blijft 48 uur waarschuwingstijd voor l Lk.

f. Studie-onderwerpen '88
(1) Vz geeft aan welke studies voor'88 op het programma staan (zie bijl).
(2) Bij de studie "Doorbraaksector" zal zo mogelijk rekening worden

gehouden met een door l Lk gewenste locatie.
(3) l Lk zal studie WP geniepotentieel overnemen van LAS INLA,

g.. INTSUM LASK '87

Ter voorkoming van duplicatie zal het door LAS/INLA en het door l Lk uit
ie geven INTSUM LAS '87 op elkaar worden afgestemd.
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3. Openstaande actiepunten en besluiten

a. Zakboek SU tekens en afkortingen
=-- (i) Werkverband wordt ^amengesteld

LAS/INLA
SMID vert.
MIDcie vert.

(2) Tussentijds zal een "update" (supintrep) worden uitgegeven.
(3) Syllabus wordt door werkverband opgesteld en ter goedkeuring aangebo-

den.

b. Handboek uniformen
(1) Aanschaf 35 ex. is te duur.
(2) Overwegen wordt om met eigen repro capaciteit een beperkte bundel

samen te stellen waarin de noodzakelijke gegevens zijn verwerkt t.D.v.
de Inl specialisten op legerkorps- en divisieniveau. SMID en LAS/
INLA.
Toestemming BND is echter vereist doch is in principe reeds toe-
gezegd,

(3) De door de SMIO aangegeven items zullen worden opgenomen.

c. Legerkoerier
De vertegenwoordiger NTC zal een artikel schrijven over de KGB en het con-
cept ter goedkeuring voorleggen.

4. Rondvraag

a. l^
M.a.v. het verschijnen van VS 30-1 acht l Lk het wenselijk om een Ik uit
te geven.
Vz is accoord, mits opzet en inhoud accoord van de Wkgp inln heeft.

b. Informatie over WP tactiek
l Lk heeft behoefte aan meer info t,a.v. tac/optreden. Vz verzoekt een
teder om hier aandacht aan te besteden.

5, Volgende vergadering

Plaats: HARDERWIJK, SMID
Datum: 22 januari 1988 ?
Tijd: 09. ÜO (
Agendapunten vóór 8 januari bij secretaris



Bijlage I

Openbare besluiten en actiepunten

Besluiten
a. Gedecentraliseerde briefings VS 30-1.
b. Geen inmenging in openbare discussies aangaande VS 30-1 door leden van

de werkgroep.
c. Generaalsbrief aanpassen.
d. Oprichting werkverband VS 30-2.

2. Actiepunten
a. Aanpassen/vervallen supintrep t.g.v. uitgave VS 30-1
b. VS 30-1 hoofdstukken 13 en 20
c. VS 30-1 paragrafen 152, 153 en 154
d. Supintrep "gebruik EM-spectrum door Sovjet regiment"
e. Trilogie
f. WP geniepotentieel
g. INTSUM '87
h. Supintrep VS 30-2
i. Handboek uniformen en distinctieven
j. Artikel Legerkoerier
k. IK "VS 30-1"

LAS
LAS
SMID
LAS
LAS
l Lk
LAS/1 Lk
werkverband
LAS/SMID
NTC
l Lk




