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Verbindingsinlichtingen rapportage

1. In bijlage bied ik U aan de verbindingsinlichtingen rapportage Pakistan:
zoek naar warmtebeeldkijkers, opmaakdatum 18-06-1998.

2. Aanleiding voor deze rapportage is het feit dat na de recente Pakistaanse kernproeven en
de negatieve internationale reacties daarop,
aan Pakistan mogelijk politieke gevolgen zou kunnen hebben.

(
Hoofd Militaire Inlichtingendienst

H J A n e w e i e r
•mmodore

Bijlagen Bezoekadres
-1 - Van der Burchlaan 31, Den Haag

Verzoeke bij beantwoording datum, nummer en onderwerp te vermelden.

Doorkiesnummer

(zonder bijlage ongerubriceerd)



(zonder bijlage ongerubriceerd)

Verzendlijst behorende bij AVI/98/1184

c

de Ministervan Defensie
(separaat verzonden)

Extern MID

. N/Jr. . L.A, Gëeijh;̂ yGpörclinatQrlnlichtingenj
• ' "

Hr. S.J. van Hulst/Hoofd BVD

Drs. K.M. Meulmeester/AZ

/Buza

Ju

,'Piv SG Ez

2

3

4

5

6

7

C(

Intern MID

HMID

Intern MID/AVI

HOVIC
HSVIC
HBR&C
Archief

8

9
10
11
12

(zonder bijlage ongerubriceerd)



Hand.'e via keyword channels only

Ministerie van Defensie
Militaire Inlichtingen Dienst

N r.: AVI/98/1184 Ex. Nr.:j?van /•£

Verbindingsinlichtinqen rapportage

( (

PAKISTAN: op zoek naar warmtebeeldkijkers

Qpmaakdatum: 18-06-98

Commentaar

voor de
ruirn 300 moderne T-80UD t a n k s i e Pakistan van Oekraïne heeft gekocht. Deze tanks
worden in de periode 1997-1999 geleverd. De eerste partijen zijn reeds in Pakistan.

Warmtebeeldkijkers vormen in moderne tanks een cruciaal onderdeel van het
geïntegreerde vuurleidingssysteem en stellen de tankbemanning in staat om 's nachts en bij
slecht zicht toch zonder veel beperkingen op te treden.

De Oekraïense T-80UD (een variant van de Russische T-80) bevat veel Russische
componenten. Rusland heeft in 1997 verklaard dat bepaalde Russische onderdelen wellicht
niet gebruikt mogen worden in de voor Pakistan bestemde tanks. Dit zou mogelijk
betrekking kunnen hebben op de warmtebeeldkijkers hoewel daarover geen zekerheid
bestaat. Indicatief is echter dat de in 1995 aan Pakistan gedemonstreerde T-80UD's waren
voorzien van^^^^warmtebeeldapparatuur en niet van het originele Russische systeem.
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Moderne warmtebeeldapparatuur, die gebruikt kan worden in de Pakistaanse T-80UD wordt
onder meer geproduceerd in

jou dergelijke moderne warmtebeeld-
apparatuur kunnen leveren. Het biedt de Mk 3 warmtebeeldcamera aan bij nieuwbouw van
tanks. Eventueel zou ook de MK-72 warmtebeeldcamera gebruikt kunnen worden. Die werd
speciaal ontwikkeld voor toepassing in de (ex-Sovjet) T-72 tank, die op de T-80 lijkt.
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