Explnr.: \ / (

MINISTERIE VAN DEFENSIE

-Aan: Zie verzendlijst
Postbus 20701
2500 ES 's GRAVENHAGE
Telefoon
Telex 32374 KYDER

Uw brief

Uw kenmerk

Ons nummer
DIS/88/153/2777

Datum
07 december 1988

Onderwerp
CVIN-bijdrage

o
1.
Als bijlage bied ik U aan de MID-bijdrage
CVIN-vergadering van 14 december a.s.

2.

ten behoeve

van

de

Zonder bijlage is deze brief ongeclassificeerd.

Het Hoofd Militiare Inlichtingendienst
voor deze,
Hoofd Stafafdeling Inlichtingen

Luitenant-kolonel

O

Bijlagen
een

Bezoekadres
Kalvermarkt 28
Den Haag

Verzoeke bij beantwoording datum, nummer en onderwerp te vermelden

Doorkiesnummer

erzendlijst behorende bij brief nr. DIS/88/153/2777 d.d. 07 december 1988

an:

Exemplaar nr.:

oorzitter CVIN

l

oofd BVD

2

oof IpB

3

AV

4

uZa/AMAD t.a.v. Mr.

5

ssistant Director Intelligence IMS,
sar Admiral

6

Dofd MID

7

Lv. Hoofd MID/KM

8

Lv. Hoofd MID/KL

9

Lv. Hoofd MID/KLu

10

3I/MID

11
12

Ï/MID

13

areau Inl/MID

14 t/m 17

ED-Archief

18

CVIN-BIJDRAGE VAN DE MILITAIRE INLICHTINGENDIENST
A. MILITAIRE ACTIVITEITEN/ONTWIKKELINGEN

LUCHTSTRIJDKRACHTEN

a.

}

b. Sovjet Unie/Afghanistan.
Recentelijk hebben de Sovjets, naast de in Afghanistan aanwezige
vliegtuigen en helikopters, regelmatig FENCERs en incidenteel middelzware bommenwerpers tegen Mujehadin troepenconcentraties ingezet. De
vliegtuigen opereren hiervoor vanaf een vliegveld in de Sovjet Unie.
Bij dit optreden zijn tot 50 FENCER en vier BACKFIRE/BLINDER sorties
per dag waargenomen. Deze inzet geeft aan dat de Sovjets gebruik zullen (blijven) maken van buiten Afghanistan gestationeerde eenheden ter
ondersteuning van de Afghaanse strijdkrachten en van de terugtrekking
van de eigen troepen.

B. WARSCHAUPAKT/OOST-EÜROPA
Warschaupakt
a. Opgave WP-oefeningen in 1989
Onlangs zijn door de Warschaupakt landen de oefeningen gemeld die volgens de planning in 1989 zullen plaatsvinden en in overeenstemming met
het Stockholmdocument (EOC) moesten worden aangemeld. Gepland zijn 16
oefeningen met meer dan 13.000 deelnemers en één luchtverdedigingsoefening met meer dan 3.000 deelnemers. Bij zeven oefeningen zal het
volgens de planning om meer dan 17.000 man deelnemende troepen gaan,
hetgeen betekent dat daarbij waarnemers moeten worden uitgenodigd.
Opgemerkt kan worden dat het totaal aantal opgegeven oefeningen in
vergelijking met voorgaande jaren is afgenomen. In 1988 ging het om 22
oefeningen en in 1987 zelfs om 25 oefeningen. Deze daling geldt in het
bijzonder oefeningen in het Europese deel van de Sovjet Unie.

Het aantal oefeningen waarbij waarnemers zullen moeten worden uitgenodigd is in vergelijking met 1988 gelijk gebleven.
Door de lidstaten van het WP zijn voor 1990 geen oefeningen aangemeld
waarbij het aantal deelnemers boven de aanmeldingsdrempel van 40.000
man uitkomt.
Sovjet Unie
a. Grotere rol Sovjet defensie-industrie bij economische modernisering
De Minister van Middelbare Machinebouw, het ministerie dat met name
verantwoordelijk is voor de produktie van kernwapens, heeft in een interview in november j.l- meegedeeld, dat zijn ministerie de produktie
van consumptiegoederen binnen twee jaren met 50% zal verhogen en de
produktie van moderne machines voor de zuivelindustrie reeds in 1989
sterk zal opvoeren. Volgens minister fjfjf^ zal het ministerie van
Middelbare Machinebouw voor de uitvoering van deze taken in het algemeen geen extra fondsen krijgen toegewezen. Daarentegen zal op een
aantal militaire produktieprogramma's worden gekort en zullen twee
militaire bedrijven worden omgebouwd voor civiele produktie-doeleinden.
De Sovjet defensie-industrie heeft in het kader van VIHMBH9econo~
mische strategie specifieke taken gekregen terzake van de modernisering
van bepaalde sectoren van de civiele industrie. Ook zijn programma's
opgesteld voor de verhoging van de produktie van duurzame consumptiegoederen door de defensie-industrie. De militair-industriële sector
heeft tot dusverre evenwel slechts schoorvoetend uitvoering gegeven
aan genoemde programma's, hetgeen aanleiding heeft gegeven tot scherpe
kritiek van de kant van de politieke leiding. Deze kritiek was met
name ook tegen het Ministerie van Middelbare Machinebouw gericht, dat
eerder dit jaar naar verluidt een aantal bedrijven van het opgeheven
Ministerie van Machinebouw voor de lichte en levensmiddelenindustrie
had overgenomen.
Er zijn echter geen aanwijzingen dat de betrokkenheid van de defensieindustrie bij de modernisering van de civiele industrie daadwerkelijk
tot reducties van militaire produktie-programma's en/of tot de conversie van militaire ondernemingen zal leiden. Daarbij is van belang dat
vooral de afgelopen tien/vijftien jaar in de militaire industrie een
belangrijke overcapaciteit is opgebouwd die in beginsel voor uitvoering van de nieuwe taken zou kunnen worden benut. Verhoging van de
produktie van consumptiegoederen door de defensie-industrie is door de
Sovjetregering inmiddels door toekenning van extra bonussen in financieel opzicht aantrekkelijker gemaakt. Dezerzijds wordt echter sterk
betwijfeld of de militaire industrie de komende jaren daadwerkelijk
wezenlijke bijdragen zal leveren aan de modernisering van de civiele
industrie en de verbetering van de consumptiegoederenvoorziening in de
Sovjet Unie.

