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DISCUSSIESTUK

DEFINITIES OP IKLICHTINGENGEBIED

|dene Jbegrippen op Inlichtingengebied onjuist

|dan ,wel met elkaar . in /tegenspraak zijn,*'
SX*; •"'" - ' - * - - - • • " • . . . . „ . . , ....... _ . . - > , ..... . . , . . . , . , ,_„

De definities op Inlichtingengebied zijn vast£:;ele£d .in

VS 2-7200 (nationaal) en VS 2-7202 (internationaal) alsmede

in STAJMG 2936(ÏN2). •- INTELLIGEMCE AND SECïïBIÏY i;OCïilIÏIE

(AIntP-1) - 4TH PRELIHIHARY DHAPT.

et totale aantal definitie! bi;o het^inïichtiriV;eri
-.i.i i*...vi- .,.-_ ;*. j, .n.:.s ....L ...,,.,, ,.^, .^_ ^ f ;j.vjf.s,:;, -üt«* -.-„,••; ,: • ' "

daaraan direct gerelateerde gebieden /omvat jr ' 500
. _ "-*•' *;li--"»i'~.:ti.i-u«-:i*K^sÜiü»i-̂ »*=--i*' -*-"1"

arvan̂ ;̂ 5P. .,,®?sentfiee]̂  voor de theoretische onderbouw van

VS 30-5o .

Aangezien het stelsel van definities op inlichtingengebied

de basis vormt voor de doctrine, zoals in VS JO-p omschreven,

komen er bij de theoretische beschouwingen regelmatig proble-

men voor welke niet anders kunnen worden opgelost dan door

wijziging van de betreffende definities.

|.lhoewer;jTÎ ;STAHA(r;25i36 'nog niet heeft gératifia,eêr̂ C2li?

aanmerke.lijkeM! wijzigingen „in de^ tekst voorlopig niet,,moge|-

/
ƒ<£4 tt*&



2. Voorwaarden voor een stelsel van definities binnen een_Jb

domein

a. Een stelsel van definities binnen een bepaald domein (in

dit geval het inlichtingengebied) heeft g-een ander doel

dan de begrippen binnen dat domein zo kort mogelijk te

omschrijven, zodanig dat;

- deze niet voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn

- deze niet met elkaar in tegenspraak zijn.

b. Overigens geldt:

(1) Het te definiëren begrip mag niet in de omschrijving

worden gebruikt,

V.b.: Onder G-evechtsveldbewaking verstaan we bewaking-

van het gevechtsveld. (Niet fout maar zinloos.)

(2) In de omschrijving van een begrip kan van eerder ge-

definieerde begrippen gebruik worden gemaakt.

(2) Eet gebruik maken van eerder gedefinieerde begrippen

mag bij twee of meer definities niet wederzijds gebeu-

ren.

B.v.: - Inlichtingen zijn verwerkte gegevens.

- Een gegeven is iets wat na verwerking inlich-

tingen oplevert.

(4) Indien een begrip niet kan worden omschreven omdat

men de bestanddelen van het begrip niet kent, kan het

begrip (soms) worden omschreven als resultaat van een

bewerking (operationele definitie of werk-definitie),

waarbij de bewerking nader kan worden gepreciseerd.

V.b.: Het begrip INTELLIGENTIE wordt gedefinieerd als:

Datgene wat bij een intelligentietest wordt'ge-

meten. In de test zelf wordt dit nader gepreci-

seerd.

3. Beschouwing van drie basis-definities

a. Definities volgens VS 2-7200;

(De definities wijken niet noemenswaardig af van V3 2-J202

en STANAG 29J6)



(1 ) Gegevens ' 'v

Niet verwerkt materiaal, van welke aard dan ook, dat

na verwerking inlichtingen kan opleveren.

(2) Inlichtingen

Het resultaat van verzamelen, evalueren, analyseren,

integreren en interpreteren van alle beschikbare £;e~ .

gevens over é"é"n of meer aspecten van vreemde landen

of operatiegebieden, voor zover deze van onmiddellijke

of mogelijke betekenis zijn bij een militair optreden.

(3) Gevechtsinlichtingen

De kennis van vijand, weer en terrein, die een comman-

dant nodig heeft bij het maken van plannen voor en

het leiden van operaties/gevechten/gevechtsacties.

b. Analyse van de definities

(1) Gegevens

De bestanddelen zijn:

- niet verwerkt materiaal van welke aard dan ook

— na verwerking kan opleveren:

- Inlichtingen.

Hier wordt in feite niet het begrip "gegevens" maar

het begrip "inlichtingen" gedefinieerd.

"Niet verwerkt materiaal van welke aard dan ook" is

nietszeggend. Het begrip gegeven wordt niet gedefini-

i eerd als resultaat van een bewerking maar als invoer

van een bewerking. •

De definitie geeft geen omschrijving van het begrip

gegeven en is ook niet correct als werk-definitie.

(2) Inli c ht ingen ^

De b'estanddelen van de definitie zijn:

- resultaat van

- verzamelen, evalueren, analyseren, integreren

en interpreteren

(samen te vatten als bewerking)

- alle beschikbare gegevens

- over aspecten van landen/gebieden

- onmiddellijke of mogelijke betekenis bij een mi-

litair optreden.



De definitie maakt gebruik van het eerder ^Ê d e f in i. e er-

de begrip "gegevens". Aangezien gegevens gedefinieerd

zijn als iets wat na verwerking "inlichtingen" ople-.

vert (dus wederzijds gebruik van twee definities) is

deze definitie onjuist.

De definitie voldoet wel aan de voorwaarden van een

werk-definitie, aangezien het resultaat van een bewer-

king wordt gegeven.

- Echter dient dan "alle beschikbare gegevens" uit de

definitie te worden verwijderd, of het begrip ".gege-

vens" anders te worden omschreven bij 1.

- Overigens dient de hier aangegeven bewerking, zijn-

de verzamelen, evalueren, analyseren, integreren en

interpreteren, é*é"nduidig te zijn voor de omzetting

van gegevens naar inlichtingen.

De definitie is niet correct.

(3) Gevechtsinlichtingen

De bestanddelen van de definitie zijn:

- kennis

- vijand, weer en terrein

- die een commandant nodig heeft

- voor plannen en leiden van operaties/gevechten/ge-

vechtsacties.

Aangezien ook basisinlichtingen nodig zijn voor het

plannen en leiden van operaties/gevech.ten/gevechtsac-

ties is de definitie niet correct. Overigens zal "de

kennis die een commandant nodig heeft" aanmerkelijk

beperkter sijn dan het totale bestand aan gevechtsin-

lichtingen.

De omschrijving duidt eigenlijk meer op de G2 beoor-

deling van de ïoestand.

|De belangrijkste 'begrippen op -[inlichtingengebied: aijn-j

|menteel onjuist gedefinieerd.$

In de praktijk levert dit geen bezwaren op, aa.ngezion ieder-

een wel ongeveer weet wat er wordt bedoeld en een ieder n^aa

eigen inzicht de'definitie.interpreteert, hetgeen niet de

bedoeling is.
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|y3i;j., meer ..theoretische "beschouwing voortbouwend® -,ot>:.,,<i

r;nitiea,,ikQmt,. men;-uiteraard in moeilijkheden/

Ir^T*, Aanbevelingen .J'j

£aAiiHetu;prQ.bleem m.b*t» „de .definities in de "W<

|jt ingen ,..nade r, t e v J> e

,. uitspraak te ..doen of aanpassing ̂ van^'d^^def irt-itle:p; ".lioód-

4zakelijk is» ..J
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Le^definities.ï -^
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