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CVIM-BIJDRAGE VAK DE MILITAIRE INLICHTIHGERDIENST D .j). 15 augustus 1991

A. MILITAIREJ^KTIVITEITEN/ONTHIKKKLIKGBH
l . ( C ) LANDSTRIJDKRACHTEN

a. CFE-onderhandelingen
Tijdens de CFE-onderhandelingen te Wenen zijn de deelnemers akkoord gegaan met
een compromis-voorstel van de Sovjet Unie. De Sovjet Unie zal het materieel dat
in eerste instantie van de landstrijdkrachten naar marine-eenheden was
overgeheveld (933 tanks, 1725 gepantserde personeelsvoertuigen en 1080
artilleriestukken) mee tellen bij het vaststellen van het totale wapenplafond.
De Sovjet Unie heeft tevens toegezegd over te gaan tot de vernietiging van ca een
kwart van het achter de Oeral teruggetrokken materieel, namelijk 6000 tanks, 1500
gepantserde personeelsvoertuigen en 7000 artilleriestukken. De NAVO- en
Oosteuropese landen staan de Sovjet Unie toe de +_ 1700 personeelsvoertuigen die
naar beveiligingseenheden voor de strategische kernwapens werden overgeheveld te
beschouwen als behorend tot para-militaire eenheden. Zij worden om die reden niet
meegerekend bij het vaststellen van het plafond.
b. Troepenterugtrekking uit Centraal Europa

\.

Op 19 juni is de terugtrekking van de Sovjet Zuidelijke Groep van Strijdkrachten
uit Hongarije officieel voltooid met de ondertekening van een protocol en het
vertrek van haar bevelhebber LtGen Shilov, Generaal Shilov blijft echter Sovjet
regeringsgevolmachtigde voor de financiële afwikkeling van de overdracht van door c
de Sovjet troepen gebouwde en gebruikte infrastructuur en de door het Sovjet
leger veroorzaakte milieuschade. Op 25 juni werd ook de terugtrekking van de
Centrale Groep van Strijdkrachten uit Tsjechoslowakije officieel voltooid met de
ondertekening van een protocol door de Tsjechoslowaakse autoriteiten en de
bevelhebber van de CGF, Kolgen Vorobyev. Deze heeft op 27 juni Tsjechoslowakije
verlaten. Over de financiële afwikkeling van de overdracht van gebouwen en van
milieuschade is op 13 juni een (principe-) akkoord bereikt. Beide Groepen van
*
Strijdkrachten worden opgeheven. Van de teruggetrokken eenheden is een gedeelte
opgeheven en zijn de overige overgeplaatst naar of opgegaan in eenheden in de
Militaire Districten in het Europese deel van de Sovjet Unie.
' ï"

2. ( G ) LUCHTSTRI3DKRACBTEM
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Terugtrekking van Sovjet luchtstrijdkrachten uit Duitsland en Polen
a. Duitsland. Gedurende de maand juli werden uit Duitsland de volgende eenheden
t eruggetrokke n:
(1) Op l juli vloog het gehele FULCRUM-regiment KERSEBURG naar het vliegveld
FALKENBERG waarna het op 15 juli naar de Sovjet Unie werd teruggetrokken. Het
vliegveld MERSEBURG wordt waarschijnlijk in de komende periode aan Duitsland
overgedragen.
'c

{?.) Op 17 en 22 juli werd het helicopterregiment te 3UËTERBOG, bestaande uit 40
HIND's en 20 HIP1s, in twee fasen naar de Sovjet Unie teruggetrokken.
(3) Op 29 juli is het jagerregiment KOETHEN, bestaande uit o,m. 30 FULCRUM's,
teruggetrokken naar de Sovjet Unie, waarschijnlijk naar het Militair District
Moskou.
b. Polen. Op 10 juni werd'het jagerregiment BRZEG van het luchtleger LEGNICA (4 LL),
uitgerust met FLOGGER-K teruggetrokken naar de Sovjet Unie. Dit is een
voortzetting van de nu al twee jaar durende afbouw van dit luchtleger. Deze is in
1989 begonnen met de resubordinatie van de CHERNYAKHOVSK. divisie naar de
Baltische vloot en een verkleining van de regimentsgrootte van 40 naar 30
vliegtuigen. Ook werden vliegtuigen met ondersteunende taken teruggetrokken c.q.
uitgefaseerd en niet vervangen. Met de terugtrekking van bovengenoemd
jagerregiment is het 4 LL in vergelijking met 1989 met meer dan 50% ingekrompen.
3.(G) ZEESTRIJDKRftaiTEH
Noor dvlpotoef en ing

.,,'' De op 17 juni aangevangen Noordvlootoefening liep op 23 juni af met de terugkeer
van de KIROV-groep in de Barentszee. De KIROV-groep was afkomstig uit de
Middellandse See en werd als "Intruder Force" voor de oefening gebruikt. De
deelnemende onderzeeboten keerden op 26 juni terug in hun vlootgebied. In het
algemeen kan worden gesteld dat de afgelopen Noordvloot-oefening kleinschalig is
geweest. Voorzover kon worden waargenomen lag de nadruk bij de oefening op
Barrier-operaties door onderzeeboten en onderzeebootbestrijding door de
terugkerende schepen tesamen met vanuit het Kola gebied opererende vliegtuigen.
Tevens werden er door BEAR-D vliegtuigen verkenningsvluchten op de terugkerende
KIROV-groep uitgevoerd.
B. HIIJTBIR-PQI.ITIEK

4.(C) Opheffing Warschaupakt
Op l juli is in Praag tijdens een bijeenkomst van het Politiek Consultatief
Comité (PCC) van het Warschaupakt een protocol ondertekend waarin de beëindiging
, van het Warschaupakt is vastgelegd. De opheffing moet eind dit jaar worden
L.,J geëffectueerd met de ratificatie van dit protocol door de lidstaten. Nadat met
ingang van l april j.l. de militaire structuren van het Pakt reeds waren
opgehouden te bestaan, • wordt hiermee ook een streep gezet onder de politieke
structuren van het WP. Sinds de politieke omwentelingen in Oost-Europa eind 1989
functioneerden deze feitelijk al nauwelijks meer. Bij deze laatste
PCC-b ij eenkomst werd van Tsjechoslowaakse zijde benadrukt dat de toekomstige
samenwerking tussen de Sovjet Unie "en de'Oostèuropese landen op basis van
gelijkheid most plaatsvinden en vooral van economisch aard zal zijn, veeleer dan
militair en politiek.
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