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i.4} Bedoeling ±s het werkdocument, nog door de huidige leden
Vcüi lïsrc werkverband divisi©verbindingen te lat-en ram™*
neren, opdat het (nog onvolledige) werkdocument januari

/ 199̂  in beperkte kring kan worden verspreid.

Hoofd Bureau Landstrijdkrachten.

(2) Bij datzelfde bureau is de vacature Hoofd. Slagorde
m, i. v. 16 juni vervuld door de flMMBMfl^ en -LS ':̂ -e ̂BP

tijdelijk t ewe rkge s t e l d,

cus) als onderofficier Technische Inlichtingen,

(4) Bij het Sitcen van de LAS is de 4HWw m - i • v. 8
augustus (althans tijdelijk) opgevolgd cloor dei

(voorheen toegevoegd Cairo).

(5) Bij de SMID is een vacature ontstaan t.g.v, de over
plaatsing ̂ MflHMHMBriaar Moskou.

(6) Op dit moment worden bij de SMID de
ingewerkt.

en

(7) Bij NLC is de opgevolgd door de

(8) Bij NTC is de opgevolgd door de

g • Handboek unif ormen... en__. distinctieven

(1) De e Int fHHHfcC 101 Mi dei e) wordt _als hoofdbehandelaar
aangesteld, ter vervanging van de

(2) Het werkverband. Uniformen en Distinctieven dient. a =

bijeen te komen om een document met de status van
Handboek (en niet als IHM) te doen uitkomen,

(3) Het werkverband, sai bestaan uit de ma j
(LAS, coördinator), de

h. Verlticatae

(1) Een evaluatieverslag is na dria lescFCli opgeraaa.kt
inmiddels verschenen,



1) De secretaris reikt een overzicht uit aan de leden van.
de werkgroep persoonlijk.

(2) De leden worden versocht het uitgereikte oversicht
checken en hun eigen bestand te controleren= De
bemerkingen sullen de eerstvolgende vergadering ter
sprake komen.

Cl) De eerste vergadering van het werkverband IHM is op 3
juli gehouden.

(2) De secretaris geeft de bevindingen van het werkverband
weer a.d.h.v. het vergaderverslag.

(3) De voornaamste actiepunten zijn:

(s) De benodigde nader te specificeren gegevens aoals
dracht, optiek, opstap etc, vast te stellen beneden
bataljonsniveau met de classificatie dienstgeheim,

(b) Voor bataljons- en brigadeniveau vast te stellen
hoe uitgebreid de verzameling materieel moet aijn
en welke informatie is gewenst (actieradius, Biuni-
tievoorraad, afmetingen?) met welke classificatie,

(c) Als (b) voor divisie en hoger.

(d) Voor vredestijd (m,n. opleiding) dient de behoefte
te worden vastgesteld, nadat die voor oorlogstijd
is gedefinieerd,

A**"

! (4) De eerstvolgende vergadering is vastgesteld op 6
\r te Den Haag,

. £ME CPools-Nederland.se Proefinapektie)

(1) In de week van 24 - 28 september zal in CSE-kader een
proefinspektie worden gehouden. Op 24 september wordt
een door de MID te verzorgen "last-minute" briefing
gehouden„

(2) Aangezien dit de eerste» maal is dat NL inspekteert, aal
er een uitgebreide proefbriefing worden gehouden op 30
augustus e,k,

(3) Om in. de toekomst maximaal in de informatiebehoefte van



In deselfde periode brengt de CDS een bezoek aan Polen,, Hij
zal ds volgende locaties aandoen: het HK van PSMD, 13 Mech-
reg te Kosuchow, 6 Lstormbrig te Krakow, d© Marine-academie
te Gdynia en waarschijnlijk 49 Avhelireg te Prusaca.

a. NTC; Status en geldigheid van de DTN (Dreiging tegen NL)?
Vooraitter: T,a,v. alle deelstudies van de Trilogie geldt,
dat megreen eventuele update wordt gewacht tot de "Post-CFE
risk assessment", de MC-161/91 en de bijgestelde NAVO-
strategie bekend zijn. Geadviseerd wordt in,b.t. de BIT
(binnenlandse tegenstander) contact op te nemen met INLB„

b. SMID: Hoe zit het met de oprichting van één of meerdere
(NL) lumblbrigs?
Vertegenwoordiger l Lk schetst de plannen tot nog toe.

c... SMID; Geeft aan dat binnenkort een herziene versie is te
verwachten van de studie gevechtsveldbewaking,

d. l Lk: Verzoeke uitbreiding van het bestand KKW t,b.v. de
tentoonstelling 101 Midcie.
fVooraitter: adviseert een verlanglijst op te stellen en in
_ te dienen, .>•'•-<--,-V,-r .-. . ; ,..,-̂ ,--", - •.•>:,,. . ''-._ ,--." -i.-

e, 1 Lk: Hoe zit het met de geldigheid van het Slagordeboek
van de EGA?
Vooraitter: kan binnen Uw ressort worden ingenomen en ver-
nietigd. Dit is tevens een agendapunt m.b,t. "Van kracht
zijnde publicaties" (vide),

f. l Lk: Slagordebasisdocument 1-C-l (Overzicht Belangrijk
Gevechtsmaterieel WGJF) is aan bijstelling toe.
Voorzitter: e,e=a. aal worden opgenomen in ons produktie-
programma van 1890 c=q. 1991, Dit geldt overigens voor alle
s l agorclebas i sdocumenten.

g, l LK: Wat is Uw betrokkenheid, bij de plannen voor de
oprichting van een MI-bataljon?
Vooraitter: op de zijlijn. ./-••'•--'t*. '•.-•:'':'-. -•••••• ••& -•' •=••'•• f !.•<,-

h, l Lk: Wat is Uw betrokkenheid, bij de totstandkoming van een
internationale legerkorpsstaf?
VoorE itter: geen =

I, l Lk: Wat zijn op dit moment de gebieden van inlichtingen
belangstelling van BLS?
Voorzitter: geeft de gebieden aan in volgorde van priori™

" " -' '' ' '



.te, fr>l.*li,Ü- .DO'S 13 O. £r S'bclïïQ Vctïl SSiï'SÏÏ ïö , b , 'fc „ Cio i*t3u\lC~G l tïS 'f
Vooraitter: Op 3 oktober krijgt U een update tijdens de
lnllGh.tinger.dag SMID. -•- •"'••'••<• r̂ '••'• ,.-,

a. CSI-iazsteiaen (LAS)

b. .Hari.dl:>oe,k„„:aili_f örmen. e_n distinctiiaven (SMID, LAS, l Lk)

__ aailYuü.Sïide. J.nliclrt i ngenbeh.Qe.f te_jariif orja
(SMID, LAS)

d. Dj/^si^Ye^bJjidingeii (Werkverband verbindingsstructuren)

(LAS)

^ (LAS)

8 • Trc^ep,enreductd_es_e.n_reprgaQisatie.s ( LAS )

h. IS_3fiLi (Werkverband VS 30-1)

I. VS 30-2 (allen)

5 . Eer slvvölgreïicie vergader ing

De eerstvolgende .vergadering wordt vastgesteld op vrijdag 23
november 10.00 uur te Ede.


