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Exemplaar nr .

Voorzitter CVIN l

Hoofd BVD 2

Hoofd IDB 3

BuZa/DAV 4

Assistant Pirector Intelligence IMS, 6

Hoofd MID 7

Plv. Hoofd MID/KM 8

) Plv. Hoofd MID/KL 9

O
Plv. Hoofd MID/KLu 10

Intern:

HSI/MID 11
HBI/MID 12
SV/CI/MID 13 ,
Bureau Inl/MID 14 t/m 17 V/
MID-ArcMef 18



Bijlage behorende bij brief
nr.: DIS/89/153/CC2S d.d. 090189

CVIN-BIJDRAGE VAN DE MILITAIRE INLICHTINGENDIENST

A. MILITAIRE ACTIVITEITEN/ONTWIKKELINGEN

l A. LANDSTRIJDKRACHTEN

. LUCHTSTRIJDKRACHTEN

. ZEESTRI JDKRACHTEN
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B. WARSCHAUPAKT/OOST-EUROPA

. SOVJET UNIE

a. Gorbachev's aankondiging inzake reduktie/reorganisatie van de
Sovjetstrijdkrachten

In zijn toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
op 7 december 1988 heeft Sovjet partijleider 4BMHHDvergaande
reduktie/reorganisatieplannen bekend gesteld over de Sovjet
strijdkrachten. Vanuit Nederlandse veiligheidsoptiek is daarvan het
belangrijkste het Sovjet voornemen om nog voor 1991 in het totaal
50.000 man en 5.000 tanks uit Oost-Europa terug te trekken.

In aantallen uitgedrukt beschikt de Sovjet Unie over ongeveer 10.500
tanks in Oost-Europa waarvan het merendeel (± 7.000) opgesteld staat in
de DDR. De aangekondigde terugtrekking van 5.000 tanks uit Oost-Europa
zal derhalve moeten leiden tot niet minder dan een halvering van het
Sovjet tankbestand. Om de reorganisatieplannen te kunnen realiseren,
zullen, gelet op het Sovjet tankbestand in Oost-Europa, in belangrijke
mate moderne typen moeten worden terugetrokken.

De aangekondigde redukties/reorganisaties van Sovjetstrijdkrachten in
Oost-Europa van 50.000 man en 5.000 tanks onder meer in de vorm van het
verwijderen van zes tankdivisies uit de DDR, Hongarije en Tsjecho-
Slowakije, zullen de mogelijkheden voor de Sovjet Unie om een succes-
volle verrassingsaanval uit te kunnen voeren, beperken.

De met deze redukties samenhangende kwantitatieve afname van de
gevechtskracht zal deels worden gecompenseerd door reorganisaties met
als gevolg een verhoging van de kwaliteit van de resterende eenheden
omdat deze eenheden beter geschikt zijn voor de moderne gevechtsvoering
in de jaren negentig. In hoeverre hierbij sprake zal zijn van een
overgang naar een defensieve structuur zal moeten blijken uit de
uitkomsten van de genoemde reorganisaties en uit de wijze waarop onder
andere inhoud zal worden gegeven aan de aangekondigde terugtrekking van
bijvoorbeeld luchtlandingsstormeenheden en amfibische genie-eenheden.
De aangekondigde redukties vormen afgezet tegenover het totale
beschikbare Sovjet potentieel waarmee een offensief na uitgebreide
voorbereidingen kan worden uitgevoerd evenwel een relatief geringe
afname.

b. Wijziging in subordinatie van strijdkrachten.
In Moskou zouden sedert enige tijd plannen worden uitgewerkt om alle
bewapende strijdkrachten in de Sovjet Unie onder het Ministerie van
Defensie te brengen. Het gaat daarbij om de Grenstroepen (ca. 224.000
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raan) en de Veiligheidstroepen (ca. 10.000 man), die vanaf de oprichting
in 1918 aan de Staatveiligheidsdienst (K.GB) waren gesubordineerd, en om
de Binnenlandse strijdkrachten (ca. 300.000 man) die sedert de
oprichting in 1917 aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken waren
gesubordineerd. Gelijk met het inwerking treden van bovengenoemde
reorganisatie zou ook de huidige Minister van Defensie, Lrgen Yazov,
een andere functie krijgen en als Minister van Defensie worden
opgevolgd door de huidige Secretaris van het Centrale Comité voor de
Bewapeningsindustrie, Oleg Baklanov. Met de reorganisatie zou in
februari 1989 een aanvang worden gemaakt, doch inmiddels zijn
uitgesteld i.v.m de aardbevingsramp in Armenië.
Genoemde reorganisatie behoeft nog bevestiging maar zou om meerdere
redenen een logische ontwikkeling zijn. Het zou een besparing betekenen
in geld, personeel en middelen, alsmede een concentratie van
machtsmiddelen onder één Ministerie. CC-Secretaris 4HMHP (burger)
wordt verder beschouwd als een vertrouweling van president en
partijleider WMHB- 1MW wordt al sedert enige tijd genoemd als
mogelijke nieuwe Minister van Defensie. Zijn benoeming zou het primaat
van de politieke leiding ten opzichte van de militairen nog eens
bevestigen. In de eventuele nieuwe structuur zou de KGB zich nog
hoofdzakelijk bezighouden met spionage en contra-spionage.

DDR
a. Defensiebegroting 1989

De Oostduitse defensiebegroting is voor 1989 vastgesteld op in totaal
ruim 22,4 miljard Mark/DDR, hetgeen ten opzichte van 1988 een stijging
betekent met bijna 780 miljoen Mark/DDR. De groei van het defensiebudget
bedraagt ruim 3,5%. Deze stijging is vrijwel gelijk aan de toename van
de defensie-uitgaven in de Oostduitse staatsbegroting van 1988. Het
aandeel van het defensiebudget in het totale Oostduitse staatsbtudget
(8,1%) is vrijwel onveranderd gebleven. Rekening houdend met een
inflatie van circa 2% blijft de reële groei van de defensie-uitgaven
dit jaar tot 1% a 2% beperkt. De ontwikkeling van het Oostduitse
defensiebudget wijkt af van de neerwaartse trends in de Hongaarse en
Poolse defensiebestedingen.
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