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VERSLAG

29e Vergadering Werkgroep InMohj^Lngep dd 29 juni '89

1. Aartwezig:

a- LAS B̂H|̂ HHHBh»(wnd va tvs. secr)
b. l Lk
c. NTC
d. SMID

Vs met kennisgeving afwezig; vertegenwoordiger NLC zonder
kennisgeving afwezig.

2- a, VS 30-1

(1) Het CDP te Emmen heeft de 2e opgave van wijzigingen in
druk genomen. Naar verwachting zal de eerste drukproef
l augustus gereed zijn.

(2) Zo gauw de eerste drukproef beschikbaar is, zal de
secretaris de Werkgroep VS 30-1 convoceren om e.e.a.
kritisch na te lopen.

b. Qpbouwoperatie

(1) De gegevens die zijn benodigd, voor het berekenen van
verplaatsingstijden afkomstig uit de MC-199/200 serie
blijken sterk te zijn verouderd. Het betreft hier een
Amerikaanse input, waaraan nooit werd getwijfeld,
totdat de logistieke medewerker van LAS/INLA-2 e.e.a,
narekende.

(2) Deze verouderde gegevens gingen o.m. uit van enkel
verplaatsingen per spoor, terwijl een gecombineerd
vervoer per spoor en over de weg de realiteit aal zijn.

(3) Een extra probleem is het categorisatiesysteem voor
divisies en brigades, dat onvoldoende inzicht geeft in
wanneer een zekere eenheid oorlogsinzetbaar is.

(4) SHAPE zal binnenkort een studie publiceren over de
opbouwoperatie, helaas mede gebaseerd op de MC-199/200
serie. Indien echter de gevolgde methodiek juist is,
kan worden volstaan met het aanpassen van slechts
enkele data.

(5) De eigen studie zal moeten wachten op bijstelling van
de gegevens in de MC-199/200 serie.

(6) Vertegenwoordiger l Lk merkte op dat van de hand van

formules zijn verschenen.

c, VS 30-2

(1) Het concept VS 30-2 is begin september '89 gereed.
Hoofdstuk 9 (Milgeo) levert nog enkele overkoombare
problemen op.



cl.

(2) Voorzitter Werkgroep VS 30-2 sal - voordat e. e. a» voor
de eerste drukproef wordt aangeboden - tersake
deskundigen benaderen om commentaar te leveren, op het
concept .

Dit werkverband komt vrijdag 30 juni voor de eerste keer
samen op de Frederikkazerne.

e. Schelonnering

De datum van het verschijnen van het concept is verschoven
naar eind '89. Met l Lk is de informele afspraak gemaakt,
dat ook daar het onderwerp wordt bestudeerd,

f. Aapvullende inlicht i ngenbehoMte

(1) De aanvullende inlichtingenbehoefte voor 1989 van de
SMID is ter vergadering ingediend.

(2) Vertegenwoordiger NTC komt mogelijk met een aanvullende
behoefte op hetgeen reeds in VS 30-1 staat omtrent het
optreden van luchtlandings-, luchtlandings storm- en
luchtmobiele eenheden.

g. ADIOS

De update van Polen heeft plaatsgevonden, l Lk heeft
inmiddels een copy van het gehele bestand ontvangen.
In dit kader vraagt vertegenwoordiger l Lk of het mogelijk
is wijsigingen in nieuw verschenen slagordebasisdocumenten
aan te geven d. m. v. bv. een verticale lijn.
Vertegenwoordiger LAS sal de technische mogelijkheid
hiervan ondersoeken.

h. Handboek uniformen en distinctieven

De inhoudsopgave is vastgesteld. De verzamelactiviteiten
zullen in oktober aijn voltooid t. g. v. het verschijnen van
nieuwe uniformen tijdens EQC-waarnemingen, De lay-out is
naar verwachting eind '89 gereed.
Ter vergadering werd hut voortgangsverslag van de
vooraxtter van het desbetreffende werkverband uitgereikt,

i . Art i kei ...... Le ge r koe -r i_er

Het oonoept is becommentarieerd door LAS/I & V en kan na
verwerking van het commentaar worden, aangeboden voor
plaatsing,

•'•-'• • '• _.••«•*-

Het verspreiden van een overzicht vun van .kracht nï jnde
publicaties stuit op rmoverkoombare
problemen, omdat niet all© publicaties

en d@j»a versendli j sten
bovendien in de loop der jaren wijzigen. LAS/INL sal
volstaan met U op de hoogte te houden van vervallen
publicaties (in aanvulling op het reeds uitgegeven



over3Iebt),

(2) Vertegenwoordiger l Lk veraoekt om een éénmalige
verstrekking van een extra slagordebasisdocument ter
vervanging van een verloren gegaan exemplaar.

k - Troepenreducties en reorganisatie WP-landstriMkrachten..

(1) LAS/INL wil een betere coördinatie van publicaties
hieromtrent. Gelet op de politieke gevoeligheid van de
materie enerzijds en de noodzakelijke eenheid van
mening anderzijds, dienen alle analyses, briefings
etc, met LAS/INLA-2 te worden gecoördineerd.

(2) De laatste stand van saken is medegedeeld tijdens de
infodag te Ede. In alle volgende SWLs zal op de
voortgang van de aangekondigde reducties en
reorganisaties worden ingegaan,

(3) Overigens zal de update van alle SBD-QRG documenten
worden uitgesteld, totdat in de reducties en/of
reorganisaties meer inzicht is verkregen.

1. MC-161/89

Wnd vz doet verslag van de MC-161/89 conferentie met als
belangrijkste items:

(1) de aangekondigde unilaterale reducties en
reorganisaties;

(2) de lange termijndoelstellingen van de SU;

(3) de wijsiging van de WP militaire doctrine;

(4) de militaire doelstellingen van de SU;

(5) NL dreigingsanalyses;

(6) d© FST-1 en

(7) de drie opties voor een eventueel WP-offensief.

m. WP-radardrejging tegenover l Lk

Deze studie is in concept gereed en wordt volgende week ter
becommentariëring verspreid.

n. EOC-waarnemingen

Het ligt in de bedoeling om in de nabije toekomst analyses
van EOC-waarnemingen op te nemen in het SWL. De eerste
oefening die hiervoor in aanmerking komt is die van 2 GTA
van 17 - 19 mei in de DDR.

o. Verificatie

In het kader van de CFE (wapenbeheersing) is het bureau
verificatie op centraal niveau opgericht o.l.v. ritm
Timmer,



(3) f^MIMBMP^ordt attaché in Damascus,

( 4 ) ^HJHHBMBfc wor<:1^' ci-e opvolger van
zélf bli jf t ~bij NOETHAQ als specialisl
"wapenbeheersing"„___

q. VS 30-5

VS 30-5 is in concept gereed. Deel A ligt ter goedkeuring
bij HINL en deel B aal hem in september worden voorgelegd,

3. Openstaande actiepunten en besluiten

a. G3I-systemen (LAS)

b- Handboek uniformen en distinctieven (LAS, SMID, l Lk)

c. Artikel Legerkoerier (NTC)

d. 2e OvW VS 30-1 (Werkverband)

e. OpbouwQperatie (LAS)

f- VS 30-2 (Werkgroep)

g- Echelonner ing (LAS)

h. Werkverband Verbindingsstructuren (LAS, l Lk, SMID)

i• Basisstudie Verzorging (LAS)

J• Bepantsering WP-tanks (LAS)

k. Chemisgh/biologische oorlogvoering (LAS)

l• Troepenreducties en reorganisaties (LAS)

ra- WP—radardreiging, tegenover l Lk (LAS)

4, De eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld op 2 oktober
10.00 uur te Ede.
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