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1. Als bijlage bied ik U aan de MID-bijdrage ten behoeve van de CVIN-
vergadering van 23 februari a.s.

2. Zonder bijlage is deze brief ongeclassificeerd.
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Bijlage behorende bij brief
nr.: DIS/89/153/̂ 3f 3 d.d.

1 5 FEB, 1989
CVIN-BIJDRAGE VAN DE MILITAIRE INLICHTINGENDIENST

A. MILITAIRE ACTIVITEITEN/ONTWIKKELINGEN

J

b. EOC - oefening
Gedurende de verslagperiode werd door het Warschaupakt de eerste
oefening gehouden die in het kader van het EOC-akkoord (Stockholm, 1986)
was aangemeld. Het betrof een nationale Sovjet oefening, die plaats-
vond in de periode van 4-10 februari 1989 in het MD-Kiev (KIMD).
Volgens de tekst van de aanmelding werd aan de oefening deelgenomen
door 13.000 man, grotendeels afkomstig van een versterkte mechinfdiv.
Er waren geen waarnemers uitgenodigd. Omtrent aard, omvang en verloop
zijn (nog) geen aanvullende, relevante gegevens bekend.

. LUCHTSTRIJDKRACHTEN

a. Activiteiten

htleger

b. Sovjet luchtleger
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b. Sovjet luchtleqer LEGNICA: verdere toevoerinq FLANKER-jager.

I. ZEESTRIJDKRACHTEN

O * B. WARSCHAUPAKT/OOST-EUROPA

4 (%. SOVJET UNIE

t~\. Benoeming nieuwe WP-opperbeve3Jhebber

Op 2 februari werd officieel bekend gemaakt dat de 67-jarige MSU
MUD is afgetreden als Opperbevelhebber van de Verenigde
Strijdkrachten van het Viarschaupact, tevens Ie Plaatsvervangend
Minister van Defensie van de Sovjet Unie. Hij krijgt de erefunctie van
Inspecteur-Generaal van de Sovjet strijdkrachten. Zijn opvolger is de
65-jarige LrGen ̂HMft die tot dusver Ie Plv. Minister van Defensie
(voor algemene zaken) was. Er was al geruime tijd sprake van de aan-
staande vervanging van MSU 4HHHB en diens eerste plaatsvervanger,
LrGen Gribkov (70), zowel op leeftijdsgronden als vanwege hun lange
functieduur (12 jaar). Bovendien stelden beiden zich terughoudend op
ten aanzien van flHHHHI vernieuwingspolitiek m. b. t. de
strijdkrachten. Dit gold met name het concept van de "redelijke
toereikendheid" van de militaire middelen voor de verdediging, in het
kader waarvan reducties in de omvang en wijzigingen in de structuur
van de Sovjet strijdkrachten zijn aangekondigd.
Lushev geldt als een voorstander van flBHHHHH vernieuwingspolitiek.
Naar verluidt heeft hij zich ook uitdrukkelijk voor de aangekondigde
troepenreducties en de daarmee samengaande "defensieve"
herstructurering van de Sovjet strijdkrachten in Oost Europa
uitgesproken. Als WP-Opperbevelhebber heeft Lushev voornamelijk een
coördinerende taak met betrekking tot de samenstelling, opleidingen en
gevechtstraining van de Verenigde Strijdkrachten, maar geen operatio-
nele commando- 1 aak. Hij zal een belangrijke rol spelen bij de coördi-
natie van de uitvoering van de aangekondigde reducties en
herstructurering van de strijdkrachten van de WP-landen (m. u. v.
Roemenië) . Vanwege zijn leeftijd zal flBH^ naar verwachting echter
slechts relatief kort in functie blijven.

b. Sovjet defensie-uitgaven
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