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VAN DEFENSIE
L U C H T M A C H T S T A F

Afdeling T ,
Secti. ! L5-

Nr.: 0143.787/0143.150

Onderwerp: inlichtingenbehoefte,

Bljlage(n): Tier.

GEHEIM Ex.nr.;

's-Gravenhage, 28 februari 1975

Ie van den Boschstraat 8
Tel. 81 43 21

Aan;
Zie verzendlijst

Ref.t Uw nota nr. 75.200/1511 d..d. 10 februari 1975-

Ter voldoening aan het gestelde in referte moge ik
Uwe Excellentie in bijlagen A t/m D het gevraagde advies
m.b.t. de inlichtingenbehoefte op defensiestaf- en krijgs-
machtdeelniveau aanbieden.

Dé Voorzitter van het
Interservice Comité" 111,

C.J. FOUTE.
Kolonel
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VERZENDLIJST:

Nota voor/Brief aan: Bjc,«jor.:
De Voorzitter van het Comité
Verenigde Chefs van Staven 1

I,a.a.t
De Chef van de Marinestaf 2
De Chef van de Generale Staf J
De Chef van de Luchtmachtstaf 4
KLTZ A.¥. Gerretsen, lid Comité III VCS 5
Kolonel J. Op de Brouw, lid Comité III KL . 6
KLTZ K.A.L. Gerretse, lid Comité III KM 7
Voorzitter Comité II 8

Intern aan:
Secretaris Comité III 5>
Archief 10



BIJLAGE A.behorende bij
nota nr.0143.787/0145.150
d.d. 28 februari 1975

INLlCHTINGEKBEHOEyTE QP DEFEKSIESTAFNIVEAÜ

Taakstelling.

1,; Be taak van dé defensiestaf is vermeld inde 'V concept
orgaanbesohrijving" die als bijlage is gevoegd bij referte. Uit
deze beschrijving blijkt dat de defensiestaf is belast net» dan
wel is betrokken bij diverse beleidsplanhings- en besluitvorm
mingsprocessen. Tevens is aangegeven dat do defenaiestaf het
voornaamste adviesorgaan is van de politieke leiding terzake
van militair-operationele aangelegenheden en dat hij verder O.B»
is belast met coördinatie van oorlogsvoorbereiding en crisis-
beheersing.

Inlichtingenbehoefte,

2* Het name bij de beleidsplannings- en besluitvormings-
processen, die zeker in vredestijd zijn te rangschikken onder
de lange- en middellange termijn activiteiten, is de krachts-
verhouding tussen het Warschau Pact en de NAVO een essentieel
gegeven» Bit betekent dat de defensieetaf, gelet op zijn taak-
stelling en de daaraan verbonden verantwoordelijkheden, over
de gegevens moet beschikken die hem in staat stellen bedoelde
krachtsverhouding bij voortduring te evalueren* Hiertoe dient
te worden beschikt over een inlichtingenbeeld, waarin ê& beataa»>-
de situatie en de (mogelijke) toekomstige ontwikkelingen üp pb-
litiek/strategisch-, militair^, wetensöhdpp'élijk-, technolog^Éie»-
en financiëel-economisch gebied zijn geïntegreerd. Een dergelijk
beeld dient zowel voor de WP- en de NAVO landen ale voor derde
landen die liggen in de NAVO-interesöèsfeèr* beschikbaar te zijn»

5« Voor de korte en zeer korte termijnplanning, met name in
tijden Van toenemende spanning ( crisisbeheersing) in vuor Ne-
derland en/of de NAVO van belang zijnde gebieden, dient ter aan-
vulling een inzicht te bestaan in het dagelijks gebeuren.

4. Meer gespecificeerd betekent het gestelde in de punten 2
en 3 dat op defensiestafniveau de volgende informatiebehoefte
bestaat.

a. Een globaal inzicht in de "capabilities" ( sterkte v.w.b.
strijdkrachten en wapensystemen, introductie van en ont-
wikkeling in wapensystemen, locaties., opbouw, paraatheid,
oefenpatronen e.d.) en een duidelijk inzicht in de ont-
wikkelingen(trends) van de WP-strijdkrachten.

b. In relatie tot het gestelde onder a bestaat ook de behoefte
aan inzicht in politiek/strategische-, wetenschappelijke-,
technologische- en financiëel-economische situaties en ten*
denzen.

•«. "*

c. Ten behoeve van
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o* Ten behoeve van de evaluatie van de krachtsverhouding
tuseen VF en NAVO moet eveneens vergelijkingsmateriaal
van NAVO-zijde beschikbaar zijn. Primair wordt hierbij
gedacht aan vergelijkingsmateriaal dat op basis van de
huidige bronnen (attaché!s, NAVO-rapportages e.d.) be-
schikbaar komt*

d. Een inzicht in de feitelijkheden en ontwikkelingen in
landen en gebieden die direct of indirect van invloed
zijn of kunnen zijn op Nederland en/of NAVO.

5. Om in tijden van toenemende spanning tot aan Het mo-
ment dat de regeringsnoodzetel in gebruik wordt genomen een
adequaat inzicht in het dagelijks gebeuren te garanderen, dient
reeds onder normale omstandigheden te kunnen worden voldaan
aan de behoefte om informatie op overzichtelijke wijze gepreeen*
teerd te krijgen.

Noot» het lijkt niet uitgesloten dat bijstelling van de informatie-
behoefte op krijgsmachtdeelniveau noodzakelijk is om aan de
behoefte op defensiestafniveau te kunnen voldoen.



. B, behorende bij
NÖlaTnrToUJ.787/0143.150

GEHEIM d.d. 28 februari 1975

INLICHTINGEN BEHOEFTE VAN JE KONINKLIJKE MAEINE

1. Gelet op de taken gesteld aan de Koninklijke Marine als geheel
in nationaal en internationaal verband, mede gelet op de door de
NAVO-autoriteiten in de diverse Intelligence Plans c.q. Intelligence
Policy vastgelegde "requirements", heeft de Koninklijke Marine behoefte
aan informatie - bij voorkeur geëvalueerde inlichtingen - omtrent
nader in deze bijlage te preciseren onderwerpen en mogendheden, met
name ge-''focuqsed" op de daarbij genoemde geografische gebieden.

2. De onderverpen (niet in volgorde van prioriteit) omvatten!

a. de politiek) voor zover noodzakelijk voor een goed begrip
. } van de .maritieme intenties en met betrekking

b. de economie) tot het maritieme potentieel;

o. de strategie, met hét accent op de maritieme strategie;

d. het maritiem potentieel:

(1) marine-personeel - structuur, opleiding en training,
moreel;

(2) marine-materieel - aanbouw, uitrusting (waaronder
bewapening, seneoren en verbindings-
middelen), slagorde, exploitatie;

(j) taktieken toegepast door de marine-eenheden;

(4) eleetronisohe oorlogvoering;

(5) NBC-oorlogvoering;

(6) marihe-luchtvaart;

(7) ruimtevaart, met name (maritieme) verkennings-
satellieten;

(8) infrastructuur, met name werven, havens en faciliteiten
voor de marine;

(9) logistiek, waaronder "afloat support";

(10) koopvaardij, visserij - grootte, bouw-programma's,
militair gebruik c.q. potentieel, militair inzetbaar;

(11) wetenschappelijk onderzoek op oceanografiseh, hydrografisch,
hydroaccoustiach, hydrometeorologisch en maritiem biologisch
gebied;

(12) R & D en technische ontwikkelingen op maritiem gebied, vloot-
plannen, e.d.

?. De mogendheden

GEHEIM



3. De mogendheden (in volgorde van prioriteit) omvatten: •

a. Westerse mogendheden, al dan niet behorend tot de NAVO;

b. het Varschau Papt als geheel en de leden-landen, waarbij
het accent valt op:

(1) de Sovjet Unie;

(2) Polen;

(3.) de D.D.R.;

(4) Roemenië;

(5) Bulgarije;

c. de potentiële tegenstaanders van de Nederlandse Antillen, waarbij
het accent valt ppJ

(1) Venezuela;

(2) Cuba;

d. Communistisch China;

e. de landen die (maritieme) steun van de Sovjet Unie en/of
Communistisch China ontvangen;

f. Yoegoslavie" en Albanië;

g. Indonesië;

h. de maritieme en maritiem-politieke ontwikkelingen in:

(1) Latijns-Amerika;

(2) het Midden-Oosten;

(3) Afrika;

(4) Zuid-Oost Azië;

e.e.a. voor zover niet reeds eerder genoemd,

4, De zeegebieden (in volgorde van prioriteit) omvatten:

a. de Noordzee , de Noord-Atlantische Oceaan, het Caraïbisch
gebied, de Oostzee, de Barentszee, De Middellandse Zee;

b. de Indische Oceaan, de Zuid Atlantische Oceaan;

c* de Stille Oceaan met aangrenzende zeegebieden.

. De Marine*
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5. De Marine Inlichtingendienst (MARID) heeft volgens het gestel-
de in WEM 185 punt 2110 o.a. als taak het met het oog op een juiste
opbouw en een doeltreffend gebruik van de Koninklijke Marine zoveel
mogelijk maritieme, militaire en politieke gegevens verzamelen omtrent
tegenstanders» die gegevens te evalueren en op grond van die gegevens;-; '
inlichtingen te verstrekken aan de autoriteiten, voor wie zulks ter be-
paling van hun beleid of anderszins noodzakelijk is. Deze taakomschrij-
ving is afgeleid van het gestelde in KB nr 45 van 5 augustus 1972» ar»-
tikel 17, 2. De MARID concentreert haar aandacht dientengevolge op de
mogendheden genoemd in punt 3.b t/m h en op de onderwerpen en geogra-
fische gebieden resp. genoemd in de punten 2. en 4*

6. Sectie II (Liaison) van- dé MARID houdt zich fiub.v, de Nederlandse
en buitenlandse attaché's mede bezig met het inwinnen van door de Ï£„M,
gewenste informatie betreffende de mogendheden genoemd in punt 3« a* Set
BUNATO/MARSTAF, alsmede andere bureaus en organen .verkrijgen iftede ii'.for-
matie van en over deze mogendheden.

GEHEIM



GEHEIM BIJLAGE Q. behorende bij
Nota nr «0143.787/0143.130
dd. 28 februari 1975

HTLICHnNGENBEHOEFTE VAN DE KONINKLIJKE LANDMACHT

Behoefte»

1. Er "bestaat behoefte aan dé volgende inlichtingen:

a. Alle gegevens en inlichtingen welke benodigd zijn om een zo accu-
raat mogelijk beeld te vormen van het oorlogspotentieel van het
Warschaupakt (m.n. de landstrijdkrachten) voor het uitvoeren van
operaties te land tegen NAYO - strijdkrachten in Europa» in het
bijzonder tegen de in de NAVO Centrale Sector aanwezige strijd-
krachten. Een en ander voor wat betreft:

(1) kwantitatieve, kwalitatieve, geografische en tijdsfactoren^

(2) mogelijke wijzen van op-treden.

Met andere woorden "Warsaw Pact Capabilities" (korte, middelbare
en lange termijn).

b. Alle gegevens en inlichtingen welke benodigd zijn om een beoor-
deling te kunnen maken omtrent de waarschijnlijkheid van inzet
van Warschaupakt (land)strijdkrachten in Europa, in het bijzonder
tegen de NAVO Centrale Sector. Een en ander beoordeeld voor korte,
middelbare en lange termijn en gerelateerd aan de mogelijke wijzen
van optreden. Met andere woorden "Warsaw Pact Intentions".

c. Alle gegevens en inlichtingen welke benodigd zijn om een tijdige
waarschuwing te verkrijgen omtrent daadwerkelijke inzet van War-
schaupakt (land)strijdkrachten. Met andere woorden "Warning of War",

d. Alle gegevens en inlichtingen welke benodigd zijn om een in het
bijzonder externe bedreiging van Suriname te kunnen beoordelen.

2. Om het bovenstaande te kunnen realiseren dienen de volgende
taken te worden uitgevoerd.

a. Het vaststellen van de politieke, militair/politieke e,n militair/eco-
nomische toestand en ideologische aspecten voor zover van invloed
hierop, alsmede het bijhouden van ontwikkelingen m.b.t. deze on-
derwerpen, teneinde hieruit de bedoelingen (inclusief prognose)
van potentiële tegenstanders te destilleren en de mogelijkheid voor
het verkrijgen van "political warning" te vergroten. (Europa,
Midden-Oosten, Noord-Afrika, China/Verre-Oosten).

b. Het vastleggen en beoordelen van alle gegevens m.b.t. een even-
tuele externe bedreiging t.o.v. Suriname.

c. Het vastleggen van

GEHEIM
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c. Het vastleggen van de geografische en meteorologische factoren
welke in gebieden welke tot de inliehtingenverantwoordelijkheid
behoren, van invloed kunnen zijn op het optreden van de potentiële
tegenstanders.

d. Het vaststellen van de doctrine op militair strategisch, operatio-
neel en tactisch gebied van de potentiële tegenstanders en het
volgen van de ontwikkeling hiervan.

e. Het vaststellen en bijhouden van alle slagordefactoren (t.w. identi-
ficatie', locatie, sterkte, organisatie, tactiek, personalia, onder-
deelsgeschiedenis en gevechtswaarde w.o. personeel, moreel, disci-
pline, geoefendheid, enz.) van militaire ̂ landmacht)staven, for-
maties en eenheden in die gebieden welke tot de inlichtingenver-
antwoordelijkheid behoren,

f. Het vaststellen van de technische gegevens van materieel en uit-
rusting; het volgen van de ontwikkelingen op dit gebied en het
bepalen van de invloed daarvan op de mogelijkheden van de poten-
tiële tegenstanders.

g. Het vaststellen van de organisatie, werkwijze en activiteiten van
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de potentiële tegen-
standers.

h. Het vaststellen en bijhouden van de logistieke doctrine en de
ontwikkeling daarvan (inclusief economische en logistieke aspecten
buiten de militaire sector) welke indirect invloed uitoefenen op
de militaire mogelijkheden.

i. Eet vaststellen van de consequenties van het wetenschappelijk en
technologisch onderzoek en het bijhouden van de ontwikkelingen
op dit gebied, teneinde de invloed daarvan op de mogelijkheden van
de potentiële tegenstander te kunnen aangeven.

j. Het rastleggen van aard en capaciteit van de productie van die goe-
deren welke van invloed kunnen zijn op het optreden van de strijd-
krachten van potentiële tegenstanders, alsmede de energievoorziening.

k. Het vastleggen van de bij potentiële tegenstanders op het gebied
van transport en verkeer bestaande situatie; e.e.a. voor zover
van belang voor verplaatsingen en bevoorrading t.b.v. het militair
optreden in de gebieden van inlichtingen en verantwoordelijkheid.

1. Het vastleggen van de bij de potentiële tegenstanders bestaande
situatie op het gebied van de civiele verdediging en, ;h,et .volgen
van de ontwikkelingen op dit gebie&; e.e.a. voor zover Van in-
vloed op de mogelijkheden van deze tegenstanders.

m. Het vastleggen van de bij potentiële tegenstanders bestaande
situatie op het gebied van de mobilisatievoorbereiding, para- en
pré-militaire training en het volgen van de ontwikkelingen op dit
gebied; e.a.a. voor zover van invloed op de mogelijkheden van
deze tegenstanders.

Te beschouwen landen

GEHEIM
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Te "beschouwen; landen en gebieden, en.prioriteit en s

3. Be landen en gebieden die in beschouwing worden genomen en
de daaraan toe te kennen prioriteiten zijn als volgt.

Prioriteit
a. Warschaupakt-landen 1

b. Joegoslavië/Albanië 1 .

c. Midden-Oosten/Noord-Afrika 2

d* Latijns Amerika (v.z.v. grenzende
aan Suriname) 1

e. China 2

f. Yerre-Oosten 3

g. Scandinavië 3



GEHEIM BIJLAGE D, behorende bij
Nota nrs 0143-787/014K150
d.d. 28 februari 1975

INLICHTINGENBEHOEFTE VAN DE KONINKLIJKE LUCHTMACHT

1. Er bestaat behoefte aan alle inlichtingen, die nodig zijn voor
de Chef van de Luchtmachtstaf/Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten voor
het voeren van een beleid t.a.v. een juiste opbouw en inzet van de
luchtstrijdkrachten.

2. Deze inlichtingen omvatten:

a. Gegevens en ontwikkelingen betreffende de WP luchtstrijdkrachten
en luchtverdedigingsmiddelen, ingedeeld bij andere krijgsmacht-
delen met in het bijzonder die welke tegenover de Centrale Sector
zijn opgesteld, t.a.v.:

(1) strategische conceptie;

(2) organisatie, taktiek en inzet;

(5) opleiding, oefening en slagorde;

(4) vliegtuigbouw, -motoren en avionics;

(5) vliegtuig wapensystemen;

(6) geleide wapensystemen en raketten;

(7) overige offensieve en defensieve middelen;

(8) ondersteunende elektronische systemen (radars, EOV etc.);

(9) produktie en onderhoudscapaciteit;

(10) techniek, wetenschap en ontwikkeling;

(11) logistiek en infrastructuur.

b. Feitelijkheden en ontwikkelingen met in het bijzonder die van de
luchtstrijdkrachten van NAVO en niet-NAVO landen in landen en ge-
bieden binnen de KLu-interessesfeer, welke direkt of indirekt
van invloed kunnen zijn op Nederland en de NAVO.

c. Ideologische, economische en politieke ontwikkelingen in de WP
landen, in het bijzonder m.b.t. politiek-militaire vraagstukken,
voorzover deze voor de KLu van belang zijn t.a.v. de waarschijn-
lijkheid van het gebruik en inzet van WP (lucht)strijdkrachten.

d. De hiervoor genoemde gegevens, die op zich of in samenhang zouden
kunnen duiden op het voornemen van het WP om militair op te treden
(indications of attack zoals genoemd in MC 166/3).

GEHEIM
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