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millenniumprobleem Rusland

1. In vervolg op de MID-notitie van 29 mei jl. (nr. DIS98002827) over het millenniumprobleem
in relatie tot de Russische strijdkrachten doe ik U hierbij een korte update toekomen.

2. Zonder bijlage is deze brief ongerubriceerd
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Den Haag, 10 juni 1998

Het millennium-probleem en de Russische strijdkrachten: update

1. Sinds het verschijnen van de MID-notitie (nr. DIS98002827) d.d 29 mei jl. over het
millenniumprobleem in relatie tot de Russische strijdkrachten is nieuwe relevante
informatie beschikbaar gekomen.

Naar bekend is geworden, hebben de Verenigde Staten op 2 juni jl. formeel aan het
Russische Ministerie van Defensie gevraagd in hoeverre het millenniumprobleem
binnen de Russische strijdkrachten een bron van zorg is en zo ja, of men genegen is
hierover in bi- of multilateraal verband (bijvoorbeeld met de NAVO) van gedachten te
wisselen om - desgewenst - mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken.

Op 4 juni heeft het Ministerie van Defensie formeel laten weten dat het
millenniumprobleem wordt onderkend en dat het het departement "zorgen baart". Het
Ministerie is genegen het probleem in Brussel te bespreken en marge van de
eerstvolgende bijeenkomst van de NATO-Russia Permanent Joint Council.

2. Uit persberichten blijkt dat de Russische regering het Staatscomité voor
Communicatie en Informatietechnologie begin deze maand opdracht heeft gegeven
om in het laatste kwartaal van dit jaar rapport uit te brengen over de mate waarin
door de overheid gebruikte computersystemen op het millenniumprobleem zijn
voorbereid.


