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(1) De eerste drukproef van de 2e opgave van wijzigingen is

het Werkverband VS 30~1 kritisch bekeken,

(2) Inmiddels is 13 september aan het CDP te Eraimen de
opdracht verstrekt om de 2e ÖvW ts drukken en te
verspreiden.

(3) l (BE) Lk heeft volgens vertegenwoordiger l Lk nog
steeds niet de beschikking over VS 30-1. Navraag door
secr leert dat 100 exemplaren door tussenkomst van
LAS/INLA zijn verzonden naar de SGË̂ C Belgische
zusterdienst), zodat het dus een Belgisch probleem
blijkt te aijn.

(4) Het hoofdstuk Verdediging wordt mogelijk in de nabije
toekomst heraien, indien de nieuwe "doctrine van
defensieve toereikendheid" daartoe aanleiding geeft,

b, OEbouwop,eratle

De eigen studie wacht op de (bijgestelde) gegevens aoals
die worden opgenomen in de MC-199/200 serie, Dese gegevens
komen eind. oktober ter beschikking. De afronding van deae
studie is naar verwachting eind januari '90.

d .

(1) Het concept VS 30-2 is gereed.

(2) Op dit moment worden gelden vrijgemaakt voor de
aanschaf van. een computerprogramma (± f 400.-) t, b. v,
een l a s e r pr i n t .

(3) Naar verwachting aal de copy medio oktober naar het CDP
worden verstuurd voor een eerste drukproef .,

(i) Dit werkverband waar LAS/A-2, LAS/A- 3, LAS/A-4 (Va), de
SMID en K̂ Lk in aijn vertegenwoordigd, is 30 juni voor



e.

de eerste keer samengekomen, l:n de eerste vergadering
is de lay-out van het document divisieverbindingen,
vastgesteld en si,jn de onderwerpen " samenstelling' en
organisatie van cpn", "verbindingskenmerken" en
"bataljonsverbindingen" aan de orde geweest. De
eerstvolgend© vergadering
gehouden

medio oktober worden

heeft de voorzitter van deae werkgroep de
een nieuwe analyse verzocht alsmede een

plan van aanpak.

Het verzoek van l 'Lk om een verticale lijn te plaatsen bij
gewijzigde tekstdelen in slagordebasisdocumenten blijkt
technisch niet uitvoerbaar. Dergelijke lijnen kunnen alleen
handmatig worden aangebracht, hetgeen zeer tijdrovend is,
Gesien de huidige personeelssterkte moet worden volstaan
met de service die op de bladzijden 4 en 5 van elk document
wordt verleend, namelijk een opsomming van de belangrijkste
wijzigingen (zie voorbeelden WGF slagorde en belangrijk
gevechtsmaterieel).

De delen "organisatie" en "belangrijk gevechtsmaterieel"
worden verstrekt, zodra een beter insicht is verkregen in
de reducties en reorganisaties.

j;L̂

(1) De vertegenwoordiger SMID deelt mede dat zich een
vertraging heeft voorgedaan van + 2 maanden t. g. v. a)
de werklast b) het nog onvoldoende uitgebalanceerd zijn
van het ontwikkelde computerprogramma c) het niet
voorhanden aijn van kennis van de Russische taal bij
101 Midcie en d) het ontbreken van voldoende materiaal.

(2) Afgesproken wordt dat vertegenwoordiger SMID een
"boodschappen! i jst" opstelt van benodigd materieel en
dit indient bij LAS, die clan verdere actie aal
ondernemen .

h . Art ike l , Lege.r koer i er

Vertegenwoordiger NTC meldt dat de copy is aangeleverd aan
f ̂ eSerkoerier) . Deze vindt het artikel in de
niet geschikt, Het door vd Zwet voorgestelde

alternatief is een interview met de voorzitter van de
werkgroep .

Vjm, Jkr acht _si

( l ) Er aal een update worden verstrekt met van kracht-
aijnde en vervallen publicaties.



m .

Dese studie is ter becommentariëring verspreid aan o, a, !&•*
Lk, G v KL, SMID er> Pro j Off Eov. Het commentaar wordt op dit
moment verwerkt. Medio oktober vindt de verspreiding van
het supintrep plaats, mogelijk onder een andere titel.

De eerste verslagen zijn inmiddels opgenomen in het SWL
C Supint rep War schaupakt- 1 ands tr i j dkrachten ) ,

(a) BuZa heeft te kennen gegeven, dat indien Nederland sou
worden geconfronteerd met een inspectie in het kader
van de CFE men van plan is eveneens een (EOC-) inspectie
uit te voeren. Wie men op het oog heeft m, b. t. de
uitvoering van een dergelijke inspectie is deaersijds
niet bekend,

(b) Overwogen wordt in de komende jaren op ministerieel
niveau een afdeling of sectie ter sterkte van 120 roan
op te richten, waarvan 30 - 60 man KL; een deel hiervan
op ad hoc basis. Een overeenkomstige organisatie wordt
op dit moment door de BED in het leven geroepen,
overigens ter sterkte van 800 man i

Perg_oneelsmu

wordt opgevolgd door

(2) De <H9HHHHBP verlaat A-3/TI m. i. v. l november van dit
jaar; hij wordt bij PMC/ZH mobvoorbereiding geplaatst

(3) De heef t G~2 NTC versterkt.

n.

Dit voorschrift is inmiddels vastgesteld en aal in druk
worden gegeven. Dit geschiedt door tussenkomst van DEBKL en
CDP, waardoor de gebruiker het binnen 6 maanden ter
beschikking kan hebben,

o. Bas i sjs t u d je Ver ap rgi ng

Het "normbeeld logistiek" blijkt bij nader inzien voldoende
duidelijk verwoord in de NAVO-documenten dienaangaande, Een
separaat nationaal normbeeld i;s derhalve niet opportuun,

p. MCz.265./89

(1) De dit jaar gehouden MC-260-serie sal uitgebreid aan de



4 .

orde komen in het SWL.

V=w.h. de MC-265 "Soviet Science and TeclmoiogT" zijn
de volgende zaken vermeldenswaard;

(a) raketsystemen : men soekt nog steeds naar een
vervanger van de SS-12/22 en SS-23 binnen het INF-
accoord, waarbij wordt gedacht aan een mogelijke
retrofit van de SS- l c met een
eindgeleidingssysteem.

(b) nbc: op dit moment wordt een nieuwe categorie
strijdmiddelen ontwikkeld, de zogenaamde "mid-
spectrum agents" oftewel chemische strijdmiddelen
gebaseerd op biotechniek.

(c) landstrijdkrachten:

i een toenemend gebruik van pantservoertuigen met
een gevechtsondersteunende taak (c3I, eov,
gevechtsveldbewaking) =

ii verbeteringen van mijnenleg- en
mi jnenruimtechnieken .

iii een kwalitatieve verbetering van de
pantservoertuigen te weten o. m. betere
bepantsering, het uitrusten met
antitankraketten en invoering van verbeterde
munitie.

en. reorffanlaaM.es

Door secretaris wordt eenieder voorzien van de tekst van de
operationele briefing.

r . gchelonnerinjg

LAS heeft e, e, a, opgelijnd, nader overleg met l ik gewenst,

Rondvraag

a. Vertegenwoordiger NTC vraagt om gegevens over
landingsterreinen. Hij wordt vooralsnog verwezen naar
TerDoc en TAP 101 Midcie.

b. Vertegenwoordiger SMID vraagt of het mogelijk is
circulerende videobanden te laten rouleren en
inventariseren. Secr sal HINLA-3 verzoeken e, e, a. te
bezien.

C*ft).
o. Het verzoek van de vertegenwoordiger van l Lk om de aanmaak

van een oef enslagordeboek wordt voorshands afgewezen.
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g • DiyisieverbiBdingen ( Werkverband, verbindings structuren )

h. Bepantsering WP- tanks (LAS)

i , C^&^is^h^biG^ÉiSL^ê^^2Q^l^S^Q,erijig. ( LAS )

j . Tr ogpenr eduot les en _ r eorgaril gatles ( LAS )

k , W£-r.adp;.gd̂ îgj.nig,._t_egen.QYer_...l._.'Lk f LAS )

5 . ierstyQlgende yerjgadering

De eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld op woensdag 24
januari te Ede.


