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1. Hierbij doe ik u toekomen de door Bur SLO G2 - 1 LK verzamelde 
gegevens van de (voormalige) W.P. Skn over de periode 01-11-91 t/m 
31-12-91, teneinde deze te doen verwerken in uw archief . 

2 . De basis slagorde documenten hebben als basis gediend. De meldingen 
betreffen dan ook aanvullingen op en/of afwijkingen van deze 
slagorde documenten . 

3 . Enkele van de meldingen kunnen mogelijk reeds in uw archief 
voorkomen. 

4. Declassificatie van deze gegevens is zonder schriftelijke toestem
ming van G2 - 1 LK niet toegestaan. 

5. Vragen over deze rapportage kunnen worden gesteld via 6-573 tst. 
3205. 
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Daar de in dit stuk vermelde gegevens (deels) betrekking hebben 
op de periode waarin de voormalige Sovjet Un ie is uiteen gevallen 
kunnen er mogelijk discrepanties ontstaan m. b.t . de benaming van 
de Sovjet Unie. 
Derhalve gelden voor dit stuk m.b.t. de voormalige Sovjet Unie de 
volgende benamingen: 

1. Waar in een deel van dit stuk nog wordt gesproken over SU 
wordt de voormalige Sovjet Unie bedoeld in de ·oude samen
stelling en onder communistisch bewind. 

2. Waar dit niet van toepassing is zal dat in dit stuk 
expliciet worden aangegeven. 

3. Tijdens een bijeenkomst, o.l.v. GORBACHEV, van de presiden
ten van zeven van de twaalf Sovjet republieken is bepaald 
dat de aanduiding Sovjet Unie zal worden vervangen door: 

"Unie van Soevereine Staten". 

4. Inmiddels wordt bij berichten over de voormalige Sovjet 
Staten in allerlei media de aanduiding 'GOS' gebruikt. 
Waar dit i n dit stuk van toepassing is zal deze aanduiding 
eve neens worden gebruikt . 
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OEF 

EOC - OEFENINGEN 

BRON: MID/KL Intsum nr 263/91 van dd 211191 

De SU heeft bekend gemaakt dat het niet voornemens is om in 1992 
of de daarop volgende jaren militaire oefn te houden die, gelet 
op het aantal deelnemende trn en/of tks zouden moeten worden 
aangemeld op de jaarkalender, zoals overeengekomen in het CSBM
document van WENEN 1990. 

VBO OEFENING SOVJET UNIE 

BRON: ISAM 10/91 van dd 211191 

Van 15 tot 19 okt 1991 is in de SU een grote vbd-/costafoef 
gehouden met als deelnemers: 
HCOF TVD West-Europa, HCOF TVD Zuid-Azie, BEMD, BAMD, LEMD, MOMD, 
CPMD, FEMD, SIMD, ODMD, TBMD, TUMD, de WGF, de NGF, de Baltische 
Vloot en de Pacific Vloot, alsmede de LL's LEGNICA, SMOLENSK en 
IRKUTSK. 
Bij de oef werden een aantal commandoposten in treinen en 
vliegtuigen ingezet . 
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SLAGORDE 

POLEN 

1. INLEIDING. De militair strategische situatie in POLEN is in 
de laatste jaren aanzienlijk veranderd . 
Door het verdwijnen van de Russische hegemonie in OOST-EUROPA 
kreeg het land de kans een nieuwe staatsvorm te ontwikkelen . 
Het communistische systeem werd afgeschaft en de weg naar 
democratie en vrije zelfbeschikking werd ingeslagen. 
De opheffing van de militaire structuren van het Warschaupact, 
de nieuwe situatie in OOST-EUROPA en de eenwording van DUITSLAND 
maakten een ingrijpende nationale positieverandering binnen OOST
EUROPA noodzakelijk. 
Na ondertekening van het "Grensverdrag" met DUITSLAND (november 
1990) waarbij de bestaande grenzen werden erkend en bevestigd, 
was de weg vrij voor een nieuwe militaire en veiligheidspolitiek, 
hetgeen resulteerde in de ontwikkeling van onder andere een 
nieuwe defensiedoctrine. 

2. NIEUWE DEFENSIEDOCTRINE. De doctrine komt voort uit de nieuwe 
buitenlandse en veiligheidspolitiek van POLEN, waarbij de 
handhaving van de integriteit van het Poolse grondgebied centraal 
staat. 
Ofschoon de presentatie van de nieuwe defensiedoctrine pas in 
oktober 1991 zal plaatsvinden, kan worden aangenomen dat de 
hierna volgende punten als stelling zullen zijn opgenomen. 
a. POLEN heeft afgerekend met het oude vijandbeeld en kent geen 

territoriale aanspraken; 
b. POLEN zal geen enkel ander land aanvallen; 
c. POLEN verwacht geen gevaar uit "één bepaalde richting"; 
d. POLEN hanteert het principe " gelijkwaardige beveiliging van 

het gehele grondgebied "; 
e. POLEN houdt rekening met het uitbreken van lokale 

conflicten als gevolg van ethnische onlusten die van buiten 
landse- danwel binnenlandse oorsprong kunnen zijn; 

f. De strijdkrachten dienen te worden gereloceerd om de "gelijk
waardige beveiliging van het grondgebied" te waarborgen. 

3. TOEKOMST LANDSTRIJDKRACHTEN. Onlangs heeft de Poolse Chef 
Generale Staf, divgen ZDISLAW STELMASZUK, het NAVO-hoofdkwartier 
in BRUSSEL bezocht. In zijn toespraak schetste hij o.a. de 
structuur van de Poolse strijdkrachten aan het einde van de 
negentiger jaren. De structuur zal er als volgt uit gaan zien: 
a. Het Ministerie van Defensie wordt gesplitst in een civiele 

en een militaire afdeling; 
b. Het hoofd van de militaire afdeling is - onder de minister 

van defensie - de Chef Generale Staf tevens Inspecteur
Generaal van de strijdkrachten van de Republiek POLEN. 

c. POLEN heeft nog slechts drie krijgsmachtdelen: landstrijd
krachten, lucht-(verdedigings)strijdkrachten en zeestrijd-
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krachten; 
De t ota l e s t r ijdkrachten worden gereduceerd tot ongeveer 
230 . 000 ma n (vredes s terkte ) en c a. 800.00 0 man (oor l ogs
ster kte ) ; . 
De landstrijdkrachte n b l i j ve n de belangri j kste f actor i n he t 
verdedigin g s s ys t e em met een (vredes) - s terkt e v a n ongeveer 
14 0 . 000 ( ca . 600 . 000 man oorl o gssterkte ); 
I n het kader v a n de he r s t ructureri n g wordt POLEN v e r d e eld in 
4 Militaire Distri cten, te wete n: 

FOMMEREN Milit a ir Dis t rict ( PPMD) met het hoofdkwa r tier 
t e BYDGOSZC Z; 
SILE Zië Mili t a ir Distr ict ( PSMD) met het hoofdkwart ier 
t e WROCLAW ; 
WARSCHAU Mil i t a ir District (PWMD) me t h è t hoofdkwartier 
t e WARSCHAU ; 
KRAKOW Militair District (PKMD) met het hoofdkwartier 
te KRAKOW . 

De div isies en andere eenheden worden gesubordineerd aan 
deze districten (bijlage 1) . 
Het bestand aan tanks , pantservoertu igen , artillerie e n 
antitankmiddelen zal verder worden teruggebr acht tot : 

Tanks : 1 . 730 ; 
Pantser(personeels) voertuigen : 2 . 150 (waarvan 1 . 700 
pantserinfanterievoertuigen); 
Artillerie : 1 . 610 vuureenheden (boven 100 mm) ; 
Antitankmiddelen: 1.430. 

4 . CONCLUSIE. POLEN heeft door het verdwijnen van de Russische 
hegemonie en de opheffing van het Warschaupact de gelegenheid 
gekregen tot het ontwikkelen van een eigen politieke toekomst. De 
ligging tussen twee militaire grootmachten , DUITSLAND en de 
SOVJET-UNIE en de wil om een onafhankelijke staat binnen EUROPA 
te zijn, maken een rondomverdediging langs de landsgrenzen 
noodzakelijk. 
Om deze rondomverdediging te realiseren dienen eenheden te worden 
verplaatst, voornamelijk van west naar oost . 
Het oosten van POLEN is infrastructureel nauwelijks ingericht 
voor grote troepenconcentraties. De bouw van kazernes en 
installaties brengt dermate hoge kosten met zich mee dat dit 
proces zeker minstens twee . decennia zal duren . 
In het kader van de CFE-onderhandelingen dient POLEN nog 1.017 
tanks, 450 pantservoertuigen en 428 stukken artillerie te 
reduceren . Dit wordt gerealiseerd door verkoop en vernietiging 
van oud materieel. 
Met de inkrimping van personeel , het opheffen van eenheden en het 
veranderen van de structuur hoopt men de landstrijdkrachten in de 
komende jaren om te vormen tot een "kleine'', moderne, goed 
getrainde strijdmacht. 
Gelet op de economische situatie van POLEN kan worden aangenomen 
dat de realisatie van alle plannen niet voor 2010 zal zijn 
gerealiseerd . 

GEHEIM 
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COMMANDANTEN 

NIEUWE CGS SU SKN 

BRON: USCINCEUR I&W Intsum 344/91 van dd 101291 
MID/KL Intsum nr 275/91 van dd 091291 
COMTWOATAF Weekly intsum 002/dec/91 van dd 121291 
ISAM 12/91 van dd 140192 

Volgens meldingen heeft GORBACHEV de huidige CGS, Lrgen LOBOV, 
V. vervangen door Kolgen V. SAMSONOV, welke voorheen C-LEMD was. 
Officieel is dit gebeurd vanwege de gezondheidstoestand van 
LOBOV. 

ONTHEFFINGEN SOVJET GENERAALS 

BRON: MID/KL Intsum nr 278/91 van dd 121291 

Om nog onbekende reden(en) zijn recentelijk de Plv MinOefs 
voor achterwaardse diensten, Lrgen ARKHIPOV, en voor 
uitrusting en techniek, Kolgen YASHIN, uit hun functies 
ontheven. 

Naast Kolgen B. GROMOV is ook de voormalige C-MOMD, Kolgen 
N.V. KALININ gerehabiliteerd en vrijgesproken van enige 
betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep van aug j.l .. Een 
evt nieuwe functie voor Kolgen KALININ is nog niet bekend. 

OPPERBEVELHEBBER (NIEUWE) GEMENEBEST STRIJDKRACHTEN 

BRON: MID/KL Intsum nr 282/91 van dd 181291 
USCINCEUR I&W Intsum 002/92 van dd 020192 
LAS I&V Maandoverzicht aug 91 van dd 021091 

Maarschalk SHAPOSHNIKOV wordt genoemd als opperbevelhebber van de 
(nieuwe) Gemenebest strijdkrachten. Overigens is nog allerminst 
duidelijk waaruit deze 'gemenebest strijdkrachten' zullen gaan 
bestaan. Deze melding behoeft echter nog bevestiging. 
USCINCEUR 002/92 
Deze bron geeft aan dat de benoem~ng van SHAPOSHNIKOV op 301291 
is bevestigd. 
LAS I&V aug 91 
Gegevens SHAPOSHNIKOV 

SHAPOSHNIKOV, Yevgeniy, Ivanovich, Kolgen der Luskn. 

03-02-1942: Geboren in BOL'SKOY LOG AKSAYSKOGO RAYON ROSTOV 
OBLAST, Russische Federatie. 

Opgeleid aan Academie der Luskn (VVS) en de GS Academie. 
Carriereverloop tot op heden geheel binnen de VVS. 
Functies in VVS culminerend in functie van divcdt, vervolgens: 

GEHEIM 
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VERVOLG GEGEVENS SHAPOSHNIKOV 

Plv C-VVS in CPMD; 
Plv C-VVS in ODMD; 
1985-1988 C-VVS in ODMD (Genmaj); 
C-VVS in WGF (Ltgen); 
1989 tot 7/90 1e Plv Opperbevelhebber VVS; 
7/90 tot 8/91 Opperbevelhebber VVS/Plv MinDef; 
1990 Bevorderd tot Kolgen; 
23-08-1991 MinOef USSR 
sinds 1963 lid CPSU; 
sinds 1990 lid Centraal Comité CPSU. 

C - LEMD 

BRON: MID/KL Intsum nr 284/91 van dd 201291 

De Ltgen S.P. SELEZNEV is benoemd als nieuwe C-LEMD. Hij was 
voorheen 1e Plv, tevens CS, van dit MD . 

GEHEIM 
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ANTI-TANK RAKET 

BRON: COMTWOATAF Weekly intsum 002/nov/91 van dd 211191 

Er zijn meldingen dat er voor de AT-6 SPIRAL atrk een rk met chem 
lading bestaat, welke herkenbaar zou zijn aan drie gele strepen 
en de aanduiding 27KS11 heeft, waarbij de 11 staat voor chem 
lading. Verder lijkt de rk op de normale atrkn voor dit sys. 
De chem lading zou bestaan uit 'NITRIC ACID' . 
De AT-6 kan o.a. worden afgevuurd door de BMP-3, maar was 
oorspronkelijk ontworpen voor gebruik onder heli ' s. 
Dit is de eerste melding van een chem lading voor de AT-6. 
De lading zou echter ook een FAE (Fuell Air Explosion) lading 
kunnen z i jn. Dergelijk ge l e i de FAE mun zou zeer effectief tegen 
pers, vtgn en gevopstn kunnen zijn . 
Noo t SLO 1 LK: 
Deze melding behoeft bevestiging!! 
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TECHN I SCHE INLICHTINGEN 

De Sovjet 220mm MLRS 
"9Pl40/URAGAN" 

1. Ui t r e c e n t ve rkregen informatie over het Sovj e t meervoud~g 
l a nceer baar r a ketsy s t eem (ml r s ) 9Pl40/URAGAN is het nu moge l i jk 
een vollediger beeld te geve n va n dit wa pe nsysteem. 

BESCHOUWING 

2 . Aloemeen . De 9Pl 40/URAGAN werd eerder a angedu id al s 220 mm 
MLRS 977 , BM-27 en BM- 22 . Al s benami ng wordt nu aangehouden de 
naam waaronder de Sov jets dit systeem i n CFE-verband notificeer
den . De benaming v an de complet e vuur eenheid is 9K57 ; deze is 
als volgt samenges t eld : 

a . Een lanceervoertuig , 

b. Een herbevoorradingsvoertuig , 

c . Een vuurleidingsvoertuig , 

d . Een meetvoertuig . 

3. Het lanceervoertuig 9Pl40 is gebaseerd op de ZIL-135 (8x8) en 
draagt een lanceereenheid met zestien 220mm buizen . Deze eenheid, 
gemonteerd op een 360° draaibare platform, is opgebouwd uit drie 
lagen met respectievelijk 6 : 6 :4 lanceerbuizen. Tijdens het 
transport staat de lanceereenheid in de zogenaamde "zes uur 
stand" (d . w.z . met de monding van de buis naar achteren) . Het 
platform is voorzien van mechanische hoogte- en breedtebegren
zers, met een elevatiebereik van +100 tot +980 duizendsten en een 
azimuthbereik van 1000 duizendsten. De stempels worden met een 
handbediend hydraulisch pompsysteem in positie gebracht . De 
lanceerbedieningseenheid (richtmiddelen en afvuurmechanisme) 
bevindt zich aan de linkerzijde van het lanceerconfiguratie. De 
richter staat op een aan het platform bevestigd plateau en kan 
mechanisch/electrisch richten met behulp van draaiknoppen aan 
beide zijden van de lanceerbedieningseenheid . De stroom wordt 
geleverd door een aggregaat. De richter kan in een noodgeval ook 
handmatig richten met behulp van handwielen . Als richtkijker 
wordt de D726-45 gebruikt. De lanceerbedieningseenheid kan 
zonodig in de cabine van het lanceervoertuig worden geplaatst . 
Afstandsbediening is mogelijk met behulp van een 50 m lange 
verlengkabel . Het systeem heeft de mogelijkheid zowel enkelvou
dige als meervoudige raketsalvo's af te geven . 
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Figuur 1. De Sovjet 220mm 9Pl40/URAGAN MLRS (Confidentieel) 

4. Het herbevoorradingsvoertuig. Tot de 9K52 vuureenheid 
behoort een ZIL-135 (8x8) herbevoorradingsvoertuig, de 9T452. Dit 
voertuig heeft drie bemanningsleden en kan in totaal twee rekken 
met elk acht 220 rnrn raketten vervoeren. De kraan voor het 
overladen van de raketten is op de vo9rzijde van de laadv loer 
geplaatst . 
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Figuur 2. Voorzijde 9P140/URAGAN (Dienstgeheim) 

• 

• Figuur 3. Het herbevoorradingsvoertuig (Confidentieel) 
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Figuur 4. Het herladen van de 9P140/URAGAN (Geheim) 

5. Het vuurleidingsvoertuig. Het is niet duidelijk 
type bij de 9K57 vuureenheid hoort. Waarschijnlijk 
BTR-60PA artillerie wa~rnemings- en commandovoertuig 
voertuig dienst als vuurleidingscentrum voor één 
9P140/URAGAN wapensystemen. 

welk BTR-60 
is het een 
en doet dit 
of meerdere 

6. Het meetvoertuig. Dit voertuig, behorend tot de GAZ-66 
serie, is uitgerust met een laser afstandsmeter, een navigatie
systeem, en een meteoinformatiesysteem. Het voertuig verzamelt 
onder andere doelgegevens voor de vuurleiding. 

7. Munitie. De 9Pl40/URAGAN kan de volgende soorten raketten 
lanceren: 

a. Intelligente sub-munitie. Inmiddels ZlJn er aanwijzigingen 
voor de beschikbaarheid . van geleide sub-munitie. In deze 
sub-munitie wordt na de uitstoot (uit de raket) e en 
warmtesensor geactiveerd. Nadat een doel is gevonden, wordt 
de gevechtslading door middel van kleine stuurraketjes op 

GEHEIM 



• 

• 

• 

• 

GEHEIM 

het doel gericht en afgevuurd. Naar verwachting betreft het 
pantserdoorbo rende "t op-attack" sub-munitie van het holle 
ladi ng type. De aanduid i ng van deze munitie is nog niet 
bekend . 

b . De 9M51 FAE raket. De 9M51 r a ke t heeft e e n FAE (Fuel Air 
Exp l osive) ge vechtsladi ng . Het bereik v a n dez e raket is 5-1 3 
km . Als e xplos i e ve stof is 30 . 2 kg Pentadi e e n toege pas t. Het 
to t aalgewic h t va n de rake~ i s cir c a 330 k g . 

c . De 9M27S "brandbom " raket . Di t is een raket waarbi j de 
gevechtslading bestaat uit een onb e kend aantal brandstich
tende elementen , die boven het doel worden ver spreid . 

-

d . De 9M27F raket . De 9M27F raket is uit geru s t met een 
conventionele HE-gevechtslading. Het gewicht v a n de raket i s 
280 kg inclusief de gevechtslading van circa 5 2 kg . Door 
toepassing van zogenaamde remringen kan het max imum bereik 
worden teruggebracht van 35.8 km tot 8 . 5 km . 

e . De 9M27K-, 9M27K2- en 9M27K3 raketten . De 9M27K- , 9M27K2- en 
9M27K3 raketten zijn uitgerust met gevechtsladingen die uit 
sub-kalibermunitie bestaan en een maxi mum bereik hebben van 
35 kilometer. De samenstelling van de raketten is : 

(1) De 9M27K raket heeft een gevechtslading met 30 sub
kalibers, die boven het doel worden uitgestoten . De 
werking van deze tegen personeel gerichte sub-kalibers 
berust op zowel luchtdruk als scherfwerking; 

(2) De 9M27K2 raket verstrooit 24 PTM-1S antitankmijnen . 
Eén volledig schot (uitwerkingsvuur van alle lanceer
buizen) van de 9P140/URAGAN kan 384 PTM-1S antitankmij
nen verstrooien over een oppervlakte van 0.5-1 . 8 km 2, 

(3) De 9M27K3 raket is voorzien van een gevechtslading die 
312 antipersoneelsmijnen van het type PFM-1S kan ver
strooien . Zie voor de PFM-1S het Identificatie Handboek 
betreffende Materieel in gebruik bij Warschaupakt 
Landstrijdkrachten deel 4, blz. 13-3-1. Eén volledig 
schot van het 9P140/URAGAN systeem verstrooit 4992 
antipersoneelsmijnen over een oppervlakte van 0.5-1.8 
km2 . 

GEHEIM 
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Figuur 5. De 9M27K3 raket (Confidentieel) 

Figuur 6. Oe PFM-lS antipersoneelmijn (Dienstgeheim) 

GEHEIM 
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Overige munitiesoorten. Naas~ de hierboven omschreven 
rakettypes is er informatie die wijst op het bestaan van: 

( 1) Een 220 mm "propaganda"raket, 

( 2) Een 220 mm raket met een nucleaire gevechtslading, 

( 3) Een 220 mm raket met een chemische gevechtslading, 

( 4) Een 220 mm raket me t een r ooklading, welke afscherming 
zou bieden te.ge n IR- en warmtebeeldwaarneming. 

Wel be hoeve n deze gegeven~ rtog be~estiging. 

COMMENTAAR 

8. Onda nks da t he t e en verre van n ieuw systeem be tre ft, de 
9P1 40/URAGAN we r d a l i n 1977 waargenomen , i s e r s prake va n een 
effect ief wapensysteem . Belangrijk is de bred e t oepas baar heid 
dankzij het omvangrij ke mun itieassortiment . Teven s is het 
lanceersysteem door zijn eenvoudige , solide c onstructie uiterst 
betrouwbaar . De toepassing van het ZIL-135 (8x 8) chassis 
garandeert een goede mobi liteit . Desalni ettemin moet worden 
opgemerkt dat de terreinvaardigheid i n vergelijking met een 
rupsvoertuig wezenlijke beperki ngen ken t . De breedtebegrenzing 
voorkomt dat het systeem kantelt bij een lancering onder een te 
grote breedtehoek . De lanceerbedieningseenheid werd eerder 
toegepast op de Sovjet BM-21 mlrs , waarmee dit s y steem blijkt te 
voldoen . In het algemeen zal dit systeem vanuit een dekking op 
afstand lanceren. 

9 . Het bij de vuureenheid behorende herbevoorradingsvoertuig 
verhoogt de effectiviteit van het wapensy steem in aanzienlijke 
mate . Echter , het voertuig kan niet alle munitietypes gelijktij
dig meevoeren zodat vooraf een munitiekeuze dient te worden 
gemaakt. Het meevoeren van een zogenaamde standaardbelading, te 
weten een vast assortiment van diverse rakettypes , is overigens 
niet uitgesloten. Aangezien de mogelijkheid tot het lanceren van 
één raket danwel van een volledig schot aanwezig is, zou een 
dergelijke belading de effectiviteit van het systeem kunnen 
verhogen . 

10 . De taken van het vuurleidingsvoertuig en het meetvoertuig 
lijken niet verder te gaan dan het verzamelen van de noodzakelij
ke gegevens voor de vuurleiding en het onderhouden van verbindin
gen . Een geintegreede vuurleiding voor meerdere 9P140/URAGAN 
wapensystemen , zoals die bij andere artilleriesystemen voorkomt 
(b . v . de 1V12 set) is vooralsnog niet van toepassing gebleken . 

11 . De veelvoud aan beschikbare 220 mm raketten is een typisch 
voorbeeld van de ontwikkeling van een Sov jet wapensyste em . 
Vergeleken met de 122 mm BM-21 mlrs zijn zowel het draagvermogen 
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als het afstandsbereik van de raketten aanzienlijk verbeterd. 
Opmerkelijk is dat sub-munitie met warmtezoekende sensoren niet·
selectief blijkt te zijn en dat de kans dat een doel door 
meerdere sub-munities wordt getroffen, wordt geaccepteerd. De 
mogelijkheid van mijnenverstrooiing met de 9P140/URAGAN benadrukt 
het belang dat de Sovjets aan het gebruik van mijnen hechten. 
Het ontbreken van de mogelijkheid om de ballistische baan van een 
éénmaal gelanceerde raket te corrigeren blijft een beperking van 
het systeem. 

CONCLUSIES. 

12. De 9P140/URAGAN is een wapensysteem dat thuishoort tussen 
het tactische niveau (122 mm BM-21 mlrs) en het operatieve niveau 
(FROG-7 en SS-21 SS-systemen). Aanvankelijk werd de 9P140/ URAGAN 
ingevoerd op leger- of frontniveau. Met de invoering van de 
Sovjet 300 mm 9A52 mlrs (voorheen aangeduid als MLRS M1983/ 
SMERCH) lijkt de 9P140/URAGAN nu ook beschikbaar te komen voor 
een lager niveau. Oe 9P140/URAGAN heeft een duidelijke funktie in 
de Sovjet-doctrine van massale en beweeglijke vuursteun tijdens 
het gevecht . 

GEHEIM 
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REDUCTIES 
REDUCTIES WGF 

BRON: BAOR G2 I ntsum pe riod e sep 91 van dd 091091 
(gekre g e n i n nov 91) 

Aanteke n i n g G2 SLO : 
Ondanks het fei t dat een deel van de ze i nf o r eeds weer v e roud e rd 
i s (aug / sep 91) i s d e ze info toch v ermeld om het a lge me ne beeld 
te compli t eren. 

BAOR G2: 
Op 200891 was ca 85 % van de wpns en u i tr v a n 24 9 MRR/11 GTD 
van 1 GTA naar de SU teruggetrokke n. 
In de reductieopgave van de SU was 1 1 GTD vermeld voor 
terugtrekking in 1992. 
Er zijn aanhoudende meldingen van terugtrekkin g van 29 GMRR 
van 20 GMRD/1 GTA . Volgens deze meldingen zou het merendeel 
van de hoofduitrustingsstukken reeds weg zijn . 
Volgens hun reductieopgave zou 20 GMRD in 1993 worden 
teruggetrokken . 
Ook van 241 GMRR/57 GMRD/8 GA wordt aangenomen dat dit reg 
zich niet meer in zijn garnizoen (LEIPZIG) bevindt en 
vermoedelijk reeds is teruggetrokken. 57 GMRD zou in 1992 
worden teruggetrokken . Er info waaruit zou mogen blijken dat 
de hoofduitrustingstukken van 241 MRR , 170 GMRR en 172 GMRR 
in aug via ROSTOCK naar de SU zijn vrv . 
Volgens een melding is de GSP uitr van U/I Arnfgnbat/2 GTA 
via ROSTOCK teruggetrokken . 
Delen van 21 MRD/2 GTA, waaronder de hoofduitrustingsstukken 
van 240 MRR en 283 MRR zijn wrn tijdens het passeren van de 
Pools-Duitse grens bij FRANKFURT an der Oder. 
Volgens het SU reductieplan zou tussen 1 en 31 dec 91 de 
staf van 3 Stootlr naar de SU vertrekken. 
Er wordt aangenomen dat tegen die tijd , als het niet reeds 
gebeurd is, 10 GTD en 47 GTD zullen worden geresubordineerd 
aan 20 GA. 
Er is inmiddels een melding dat in mei 1992 de staf van 8 GA 
zal worden verpl naar de omgeving van VOLGOGRAD. 
Deze melding behoeft echter bevestiging. ; 
27 SCUDbrig/20 GA is teruggetrokken. ! 

REDUCTIES WGF 

BRON: COMTWOATAF Weekly intsurn 001/nov/91 van dd 131191 

De terugtrekking van 27 GMRD/8 GA is voltooid. Deze div 
heeft 213 MRD te TOTSKOYE in VUMD vervangen. 
35 Llstormbrig/WGF welke vanuit COTTBUS is teruggetrokken 
naar de SU is gelokaliseerd te ILI in TUMD. 
De brig is vermoedelijk geconverteerd naar luchtlandings
brig. 

GEHEIM 
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REDUCTIES WGF 

BRON: BAOR G2 Intsum periode oktober 91 van dd 131191 
(Gekregen 041291) 

Aa ntekening G2 SLO: 
Onda nks het feit dat een deel van deze info reeds weer verouderd 
is (okt 91 ) is deze info toch vermeld om het algemene bee l d te 
compliteren. 

BAOR G2 
Raketbri g/2 GTA zal begi n 19 9 2 starten met terugkeer naar 
SU, terwij l zi j eige nl i jk was ge pland v oor terugkeer in 
1 99 3. (Br o n ge e ft niet a an of he t de SCUDbrig of d e SS - 21 
brig betr e ft. ) 
Delen van v ermoedelijk 6 Mechbrig / WGF zijn verpl naar d e 
omgev ing van BERNAU (voorma l ige DDR ). 
Er is een melding dat e nkele ehdn v a n 34 Artdi v / WGF in nov 
91 naar de SU zu llen terugk eren . 34 Artdiv zou i n 1 9 94 
word en teruggetrokke n. 
Een mechreg v an 20 GMRD/1 GTA (vermoedeli jk 29 GMRR) za l i n 
ma a r t 1992 naar de SU t erugkeren i . p .v. 1993 zoals was 
gepland . 
Bij 57 GMRD/8 GA wordt het HQ uitgedund e n is de t erugtrek
kin g van 241 GMRR/57 GMRD voltooid . 
464 SS-21 brig/20 GA zal in 1 992 worden ter uggetrokken 
i.p . v . 1994 . 

WGF REDUCTIES 

BRON : LAS I&V Maandoverzicht okt 91 van dd 101291 

Van de vier WGF-divs die in 1991 naar de SU zouden terugkeren 
zijn 207 MRD/2 GTA, 27 GMRD/8 GA en 38 GMRD/8 GA inmiddels 
vertrokken. Van 35 MRD/20 GA zullen de laatste elementen in de 
resterende maanden van 1991 naar de SU terugkeren . 

Van de volgende divs zijn/worden reeds elementen naar de SU 
teruggezonden: 

21 MRD/2 GTA 
57 GMRD/8 GA 
79 GTD/8 GA 
9 TD/1 GTA 

( 9 2) i 
( 9 2) i 
( 9 2) i 
(92) ~ 

Tussen haakjes de geplande 
terugtrekkingsdatum van de 
ehd. 

Ook van andere ehdn ( op alle niveau ' s) is/wordt reeds mat naar 
de SU teruggezonden. 
Van de totale munvoorraad van de WGF zou reeds ca 40% 
(ca 250.000 ton) naar de SU zijn overgebracht . 

GEHEIM 



• 

• 

• 

• 

GEHEIM 

WGF REDUCTIES 

BRON: BAOR G2 Intsum periode december 1991 van dd 111291 

De volgende detail gegevens omtrent de terugtrekking van WGF-ehdn 
in 1992 zijn bekend geworden: 

een lrstaf --> HQ 8 GA (Weimar); 

vijf divisies 

raketehdn 

pers en mat 

--> 21 MRD/2GTA 
79 GTD/8 GA 
9 TD/1 GTA 
11 GTD/1 GTA 
57 GMRD/8 GA 

le kwartaal 92; 
1e/2e kwartaal 92; 
2e kwartaal 92; 
3e kwartaal 92; 
3e/4e kwartaal 92; 

--> 164 SCUDbrig/WGF; 
181 SCUDbrig/1 GTA; 
464 SS-21 brig /20 GA; 
449 SS-21 brig/8 GA; 

--> trn 
tks 
papersvtgn 
artsn 

WGF REDUCTIES 

101.356 man; 
1.175; 
l. 845 i 
959. 

BRON: BAOR G2 Intsum periode december 1991 van dd 111291 

Pers van 724 Artreg/16 GTD/2 GTA is nagenoeg geheel 
betrokken bij het opruimen/schoonmaken van hun lrplaats. 

Er zijn aanwijzingen dat grote delen van 29 GMRR en 68 Gde 
Verkbat, beide van 20 GMRD/1 GTA zijn teruggetrokken naar de 
SU. 

Een mechcie van 47 GTD/voormalig 3 Stootlr is teruggetrok
ken. 

Delen (van ciesgrootte) van 88 Gnbat en van een o/i MRR en 
tenminste één tkcie van de divstaf zijn teruggetrokken naar 
de SU. 

Van 803 GMRR/90 GTD/20 GA wordt aangenomen dat het is 
teruggetrokken. 

Volgens C-34 Artdiv/WGF zal ZlJn ehd in 1992 POTSDAM 
verlaten, ter gelegenheid van het 1000-jarig bestaan van de 
stad. 34 Artdiv zou in 1993-1994 worden teruggetrokken. 

Alle ehdn van het voormalige 3 Stootlr/WGF, welke nog niet 
zijn teruggetrokken zijn geresubordineerd aan 20 GA. 

GEHEIM 
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WGF REDUCTIES 

BRON: BAOR G2 Intsum periode dec 1991 van dd 220192 

Er z i j n aanwijzingen dat is begonnen met de terugtrekking van 
34 8 Gnbat/21 MRD/2 GTA. 
Van 239 MRR/21 MRD is reeds een derde van de wpnsysn verwijderd. 
Bij d e drie andere r e gn van 21 MRD is reeds een hoeveelheid 
wpnsysn ter sterkte v a n een bat ver wijde rd. 

Verde r gaat d e u i tdunni ng van Wpns e n uitr bij subehdn v a n 
79 GTD / 8 GA n og steed s door . 

REDUCT I ES WGF LUSKN 

BRON: COMTWOATAF Weekly intsum 001/nov/91 van dd 1 311 91 

Volgens rapportages zou het MIG-23 FLOGGER-K jagerreg en de 
FLOGGER r eparatie installatie van ALTES LAGER (voormalige DDR) 
zijn verpl naar BARANOVICHI vlgvld in BEMD . 
Op BARANOVICHI was reeds een SU- 27 FLANKER jager- e n een TU-22 
BLINDER bommenwerperehd stat . 

REDUCTIES WGF LUSKN 

BRON: COMTWOATAF Weekly intsum 002/nov/91 van dd 211191 
BAOR G2 Intsum periode dec 91 van dd 111291 

Delen van een FITTER-H verkreg van de WGF luskn , vermoedelijk 
afkomstig van ALLSTEDT (voormalige DDR), zijn wrn op DOMNA vlgvld 
in TBMD . 

GEHEIM 
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REDUCTIES NGF 

BRON: MID/KL Intsum nr 252/91 van dd 061191 
COMTWOATAF Weekly intsum 001/nov/91 van dd 131191 

De terugtrekking van 20 TD/NGF is in volle gang. Er zouden van de 
manoeuvreregn reeds twee tkregn naar de SU zijn teruggekeerd. 
Als nieuwe loc wordt CHERKASSY in de OEKRAINE genoemd. 

REDUCTIES NGF 

BRON: COMTWOATAF Weekly intsum 001/nov/91 van dd 131191 

De Llstormbrig/NGF is, zoals nu bekend, vanuit BIALOGARD (Polen) 
teruggetrokken naar USSURIYSK in FEMD. 
De brig is vermoedelijk geconverteerd naar luchtlandingsbrig. 

REDUCTIES NGF 

BRON: COMTWOATAF Weekly intsum 003/dec/91 van dd 191291 
USCINCEUR I&W Intsum nr 350/91 van dd 161291 

Delen van 80 TR/6 GMRD/NGF te BORNE (Polen) zijn begonnen aan 
terugkeer naar de SU, terwijl de terugtrekking van 20 GTD/NGF 
voortduurt. 

__ : i 

GEHEIM 
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POLITIEK 

LETLAND 

BRON: MI D/KL Intsum nr 252/91 van dd 06/1191 

Het par lement v a n Letland heeft op 0511 91 besloten dat alle 
onroer e nde goed e ren van de SU las kn, gresn- en binnenlandse 
veilighe ids t r n worden genational i s e erd e n voortaan al s eigendom 
v a n Letland worden aangeme rkt. 

OEKRAINE 

BRON: MID/KL Intsum nr 253/91 v a n dd 07119 1 

Het parlement van de Oekraine heeft ingestemd met d e oprichting 
van een nationale garde v an ca 33 . 000 man . Deze gar de , waarmee 
v rijwilligers een verband van 3 jaar kunnen aangaan , zal zich 
gaan bezighouden met : de beschermin g van personen en gebouwen , 
ost van de grenstrn en r ampenbestrijding en zal worden gebaseerd 
op de nu nog aanwezige SU trn van he t min van binnenlandse zaken 
(MVD). 
De vorming van een eigen nationaal lr , met een omvang van ca 
420 . 000 man zal in drie fasen worden gerealiseerd : 
1 . Het vormen van adm- en bevelvoeringsorganen en het vaststel

len van de rechtsbeginselen. 
2 . Reducties van de laskn op het grondgeb van de Oekraine tot 

het niveau van 400 . 000 - 420 . 000 man . 
3. Herstructurering en reorganisatie van deze laskn. 

NIEUWE BENAMING SOVJET UNIE 

BRON: MID/KL Intsum nr 259/91 van dd 151191 

Tijdens een bijeenkomst, o . l.v. GORBACHEV, van de presidenten van 
zeven van de twaalf Sovjet republieken is bepaald dat de 
aanduiding Sovjet Unie zal worden vervangen door: 
"Unie van Soevereine Staten". 

MVD/KGB 

BRON: USCINCEUR I&W Intsum nr 361/91 van dd 271291 

Viktor BARANNIKOV, voormalig Hfd MvD, is benoemd tot Hfd van het 
nieuwe Ministerie voor Veiligheid en Binnenlands Zaken (MSIA), 
waarin de (voormalige) trn van de KGB en MvD van de voormalige 
USSR en van de Russische Federatie zijn ondergebracht. 

GEHEIM 
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"STRATEGISCHE AFSCHRIKKINGSSTRIJDKRACHTEN" 

BRON: MID/KL Intsum nr 263/91 van dd 211191 
COMTWOATAF Weekly intsum 002/nov/91 van dd 211191 
LAS I&V Maandoverzicht nov 91 van dd 201291 
ISAM 12/91 van dd 140192 

SU p reside nt GORBACHEV zou recentelijk een decreet hebben 
onder tekend omtrent de opricht ing van d e 'Strategische Afschrik
k ingsstrijdkrachten' (Strategie Det e rre n c e Fa rces ). 
Hierto e zullen gaan behoren: 

de stra t e gisc he r a ketstrijdkrachte n; 
de waarschuwings s ystemen v oor e e n rkav; 
de rui mte( v aar t)controle ; 
de anti-raket v erd ; 
het director aat v oor ruimte( vaart)systemen . 

Ook de s t rategische nucleare ehdn v an d e lusk n en de marine 
zullen oob worden gesteld v a n de opperbevelhebber v a n de 
strategische afschrikkingsstrijdkrachten , Lrgen MAKSIMOV . 
Het nieuwe k rijgsmachtdeel vervangt de strategische raketstrijd
krachten . 

Op 11 nov 1991 bevestigde de 1e Plv CGS , Kolgen OMELICHEV , 
eerdere bern dat het aantal k rijgsmachtdelen zal worden terugge
bracht van v ijf naar vier . Naast de strategische afschrikkings
strijdkrachten zijn dat de laskn , de luskn en de marine. 
De luverd strijdkrachten hebben opgehouden te bestaan als 
afzonderlijk krijgsmachtdeel. 

OEKRAINE 

BRON: MID/KL Intsum nr 279/91 van dd 131291 

President KRACCHUK van de OEKRAINE heeft een decreet uitgevaar
digd omtrent de vorming van een eigen Oekrains lr, bestaande uit 
ehdn van laskn, luskn en marine welke zich op Oekrains grondgeb 
bevinden. De totale sterkte van dit eigen lr zou 100 . 000 -
150.000 man moet gaan bedragen . 
V . w.b. de controle en het beheer over de kernwpns is vanuit de 
Oekraine nogmaals benadrukt dat (uiteindelijk) alle kernwpns op 
haar grondgeb onder internationaal toezicht moeten worden vern. 
Zolang die wpns er nog zijn zal er een gezamenlijk controle/be
heer over moeten zijn door de vier 'atoomrepublieken ' (Russische 
Federatie, Wit-Rusland, Kazachstan en Oekraine). 

GEHEIM 
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KERNWAPENS 

BRON: MID/KL Intsum nr 280/91 van dd 161291 
USCINCEUR I&W Intsum nr 347/91 van dd 131291 
USCINCEUR I&W Intsum nr 361/91 van dd 271291 

Sedert eind nov 91 wordt een toenemend aantal treintransporten 
van kernwpns vastgesteld vanuit opslagfaciliteiten in een aantal 
niet-russische republieken naar het grondgeb van de Russische 
Federatie. V . w.b de republieken ARMENIE, AZERBAYDZAHN, KIRGIZIE 
en TADZHIKISTAN was reeds bekend dat daar geen kernwpns (meer) 
lagen opgeslagen. Van de republieken GEORGIE en MOLDAVIE wordt 
dat vermoed, maar bestaat daarover nog geen zekerheid. 

USCINCEUR 361/91 
Dit intsum geeft de volgende posities/cappaciteiten van diverse 
nuc opslagpln (NWSS=Nuclear Weapons Starage Site): 
öekraine: spoorweg-overslagpunten bij de vlgvldn GORODOK, 

STAROKONSTANTINOV en KIROVOGRAD. 

Wit-Rusland: 

Oezbekistan: 

Het GORODOK NWSS kan 15-30 nuc bommen bevatten 
t.b.v. het aldaar aanwezige FENCER-reg . 
De beide andere ost zowel laskn als luskn en 
kunnen ieder ca 100-150 nuc ladingen bevatten. 

Bereza vlgvld NWSS kan ca 15-30 nuc bommen 
bevatten ter ost van het aldaar aanwezige FULCRUM
reg. 

Een speciale trein werd wrn bij het overslagpunt 
van de NWSS bij het vlgvld KARSHI KHANABAD. 
Hierover zijn echter (nog) geen gegs bekend. 

WIT-RUSLAND (BELARUS) 

BRON: MID/KL Intsum nr 264/91 van dd 221191 

Het parlement van de republiek Wit-Rusland heeft ingestemd met de 
vorming van een eigen Ministerie van Defensie o . l.v. een burger. 
Het parlement gaat ermee accoord dat tijdens de overgangsfase de 
MinOef ee11-mil zal zijn en dat één derde van het pers van het 
ministerie uit miln zal bestaan. De beslissing over de vorming 
van een eigen nationale garde en eigen strijdkrachten is echter 
voorlopig nog uitgesteld~ 

GEHEIM 
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TERUGTREKKING WGF VIA TSJECHOSLOWAKIJE 

BRON: BAOR G2 Intsum periode dec 1991 van dd 220192 

Volgens een artikel in de 'Krasnaya Zvesda' zou er een accoord 
zijn om voor de terugtrekking van de WGF een route door Tsjechos
lowakije te mogen gebruiken. 
Op 041291 zou het eerste convooi via deze route zijn verpl. 
Via deze route zouden alleen transporten welke geen speciale 
voorzieningen behoeven worden uitv. 
Voor speciale transporten (mun e.d.) zou op regeringsniveau in de 
tweede helft van dec 91 een accoord in Praag worden getekend. 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze route via de Oekraine 
loopt. Deze staat heeft een claim gelegd op alle (voormalige) 
Sovjet trn op haar grondgeb. Afgewacht dient te worden of de 
Oekraine doortocht van WGF mat toestaat en of ze waardevol mil 
mat afkomstig van de WGF zal vasthouden voor eigen gebruik . 

GEHEIM 
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INLICHTINGENVERZAMELACTIVITEITEN GERICHT TEGEN NATO 

BRON: Intel report van MOD-UK van dd 23-10-91 
(In dec 91 gekregen) 

Er zijn nu buiten de (voormalige SU) nog slechts twee tactische 
verkehdn van de SU Luskn. Dit zijn ehdn uitr met FOXBAT B/D en 
FENCER E, gestationeerd te WELZOW (voormalig Oost-Duitsland) en 
te OSLA (Polen). Door de restricties m.b.t. gebruikt "Duits" 
luchtruim welke zijn opgelegd aan WGF luskn mach worden aangeno
men dat de ehd te WELZOW niet meer in staat is om ir.lichtingen
verzamelactiviteiten tegen NATO te ontplooien. Dit is eveneens 
van toepassing voor de ehd te OSLA. Wel kunnen de FENCERS van 
beide ehdn nog ELINT data verzamelen. E.e.a. wordt bevestigd door 
uitspraken van C-16 Ll welke o.a. heeft aangegeven dat indien hij 
voldoende legeringsruimte in de SU zou hebben, hij beide ehdn 
naar de SU zou terugsturen. 
Een andere inlnvzehd te SPERENBERG (voormalig Oost-Duitsland) 
uitr met IL-20 COOT moet wel nog steeds in staat worden geacht 
tot het ontplooien van inlnvzactiviteiten tegen NATO . 

GEHEIM 
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ALG ZAKEN 

VLIEGTUIGPRODUCTIE USSR 

BRON: BAOR G2 Ints um periode dec 91 van dd 111291 

De v l t g -productie van d e SU i s in 1991 dratisch gedaald zoa l s 
onde rstaande c ijfers mogen aangeven: 

VTI EGTUIGTYPE 1990 199 1 11 

BACKF I RE 32 28 
BEAR H 5 1 
BLACKJACK 4 4 
FOXHOUND 45 35 
FLANK ER 105 95 
FULCRUM 205 13 5 
FENCER 75 25 
FROGFOOT 125 65 
FITTER 15 0 
CANDID 35 24 
CAMBER 8 7 
CARELESS 24 20 
CONDOR 3 1 
COALER 30 24 
CLASSIC 8 6 
CLOBBER 24 125 
MAINSTAY 3 1 
MI DAS 7 5 
HIP 375 275 
HIND 70 15 
HELI X 45 40 
HALO 55 55 
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GEHEIM 

STRATEGISCHE RESERVE 

I NLEIDING 

1 . De ve r a nderende mi l itair-stra tegische verhoudingen 
he bben gevolgen voor een gr oot aanta l za ken de Sovjet defens i e 
betreffende . I n de ze bes chouwing zal worden aangegeven hoe en in 
welke mate e . e . a . een i mpa c t hee ft op de stra t egisc he reserve. 

2. Voora f moet r eeds wor den opgeme rkt da t de gekozen 
benadering zic h vooralsnog richt op een t raditi onele benadering 
waarbi j een strategische r eserve i n be s chouwing wo r dt genome n 
ui t gaande van het feit dat de strijdkrachten in de SOVJET-UNIE 
onder centraal commando blijven. Zodra één of meerdere republie
ken zich i n militaire zin ze l fstandig gaan ontwi kkelen kan dit 
gevo l gen hebben voor de visie op een strategische reserve , 
waarbij omvang en taak i n een totaal ander l i cht kunne n komen te 
staan. 

DEFINITIE 

3. De definitie van strategische reserve zoals v erwoord in 
de Sov jet Mil i taire Encyclopedie- editie 1979 luidt als volgt : 

"Eenheden e n verbanden van verschillende krijgsmachtdelen die 
onder direkt bevel zijn gesteld van het hoogste commando . Tevens 
worden hiertoe gerekend de voorraden materi ële middelen die zijn 
opgeslagen in arsenalen , magazijnen en op bases die onder 
centraal bevel staan" . 

4. Bij de beschrijving van dit begrip in de Sovjet 
Militaire Encyclopedie wordt "strategische reserve" louter en 
alleen geassocieerd met oorlogstijd en oorlogshandelingen. Dit 
zou de conclusie kunnen rechtvaardigen dat een strategische 
reserve, naar de letter geïnterpreteerd, alleen in oorlogstijd 
als zodanig bestaat. 

5. De NAVO-interpretatie van het begrip "strategische 
reserve" beperkt zich in het algemeen tot het vaststellen van het 
feit dat het hier formaties en materiële voorraden betreft in 
regio's waar geen HCOF kan worden vastgesteld en die zich min of 
meer centraal in de · SOVJET-UNIE bevinden. In concreto: de 
Militaire Districten MOSKOU, VOLGA-URAL en later ook SIBERië. 

6 . Beide beschrijvingen gaan ervan uit dat deze te 
genereren reserves door het Opperbevel (VGK) overal waar nodig 
kunnen worden ingezet . 

TAAK 

7. De traditionele taken van een strategische reserve 
zoals geformuleerd in de Sovjet Militaire Encyclopedie zijn : 

het aanvullen van verliezen; 
- het versterken van het eerste operatieve echelon; 
- het genereren van nieuwe formaties. 
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8 . Alhoewel een dergelijke traditionele benadering van 
de strategische reserve altijd in het kader van een offensief 
strategisch concept werd geplaatst, wordt er vanuit gegaan dat 
ook in een defensief strategisch concept, voortvloeiend uit de 
militaire doctrine van "defensieve toereikendheid'', van 1987, een 
soortgelijke rol voor de s trategische reserve nog steeds voorzien 
is. 

LOKATIE 

9. He t def e nsieve s trate gisc he c oncept enerzijds en 
het CFE- a kkoord a nderz ijd s , zullen wel van invloe d zi j n op d e 
lokatie v an de str ategische reserve . 

10. In het o ude of f e ns i eve concept we r den d e 1e e c helon s 
Fronte n u i t de Groepen v a n St ri j dkrachten e n d e NSWP- s t r ijdkrach
ten ge f o rmeerd . De mil i taire capacitei t v a n de wes t el i j ke 
militaire d istricten we rd aangewend om de 2e echelon s Fro nten te 
forme r e n. Verder ooste l ijk gelegen str i j dkrachte n hadde n geen van 
te vo r e n bepaa lde specifieke t aak ander s da n inzetba a r te zij n 
daar waa r het Opperbe ve l dat nodig achtte . 

11. In he t n ieuwe defensieve con c ept (voor details zie 
SWL nov e mber '9 0 ) waar bij mede door d e CFE-bepal ingen van een 
k leiner e strijdmacht wordt uitgegaan , hebben alle in het Sov jet 
gedeelte van het ATTU-gebied i n vredestijd aanwez i ge eenheden een 
taak i n het 1e strategisch echelon . 
Doctrinai~ gezien echter kan een dergelij k concept alleen met 
succes worden uitgevoerd indien over een strategische reserve 
wordt beschikt . M. b . t . CFE is het niet mogelij k een strategische 
reserve binnen het ATTU-gebied te handhaven . De enige mogelij k 
heid is dus dat een strategische reserve van buiten het ATTU
gebied moet komen . 

12 . Gelet op centrale ligging , geen direkte relatie met 
één v a n de HCOF ' s en een goede infrastructuur lijkt het oostelijk 
deel van VUMD , dat buiten ATTU valt en het SIMD de meest voor de 
hand liggende lokatie van de nieuwe strategische reserve te zijn. 
Mogelijk dat het noordelijk deel van TUMD -er bok nog toe zou 
kunnen behoren . 

OMVANG 

13 . Momenteel bevinden zich in het betreffende gebied 
de volgende manoeuvredivisies : 

VUMD : 

SIMD : 

15 TD 
44 TD 
34 MRD 
163 MRD 

56 MRD 
62 MRD 

_85 MRD 
261 MRD 
u/i MRD 

CHEBARKUL; 
KAMYSHLOV ; 
SVERDLOVSK ; 
SHADRINSK . 

OMSK ; 
OMSK ; 
NOVOSIBIRSK ; 
OMSK ; 
BIYSK ; 
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TUMD: 

u/i MRD 
13 MRD 
242 MRD 

78 TD 
71 MRD 
155 MRD 
203 MRD 

ABAKAN ; 
BIYSK; 
ABAK.AN. 
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AYAGUZ; 
SEMIPALATINSK; 
UST-KAMENOGORSK; 
KARAGANDA. 

Deze manoeuvredivisies kunnen de kern vormen van een strijdmacht 
bestaande uit één Front met drie à vier legers. Om e.e . a. te 
complementeren zijn een aantal staven en ondersteunende eenheden 
benodigd. Deels zijn deze in de regio voorhanden . Ontbrekende 
elementen zouden bijvoorbeeld uit de terug te trekken WGF kunnen 
worden betrokken. Een strijdmacht van deze omvang , zoÜ gemeten 
naar de huidige organieke structuur een personele sterkte van 
400.000 - 450.000 hebben. 

14. Gelet op een aantal uitspraken van lrgen V.N. LOBOV, 
overigens gedaan in zijn vorige functie als 1e plv CGS, wint een 
dergelijke benadering aan belang . In de VOYENNAYA MYSL nr 2-1991 
stelt LOBOV als mogelijkheid om uitvoering te geven aan het 
concept van defensieve toereikendheid: 

"Om de troepengroeperingen in het Europese deel van de USSR 
te versterken, moeten in gebieden in de SOVJET-UNIE die niet 
onder de akkoorden van PARIJS vallen, troepen en middelen 
worden aangehouden die in staat zijn tot een snelle 
manoeuvre naar ieder deel van het land. Gedacht moet worden 
aan de oprichting van mobiele strijdkrachten zoals de "Rapid 
Deployment Force" van de VS ter sterkte van 440.000 man." 

DEPOTS 

15. Als uitvloeisel van het CFE-verdrag ZlJn grote 
aantallen TLE's uit het ATTU-gebied naar AZië overgebracht. Een 
groot gedeelte van deze TLE's bevindt zich momenteel in depots in 
het eerder genoemde gebied in VUMD, SIMD en TUMD. Indien deze 
TLE.'s zich hier blijvend zouden bevinden, zou dit een aanzienlij
ke · toename kunnen betekenen van het potentieel waaruit een 
strategische reserve zou kunnen worden gegenereerd. De SOVJET
UNIE heeft zich echter · in een aanhangsel van het CFE-verdrag 
verplicht dit materieel niet te gebruiken voor een strategische 
reserve en het niet in divisie-sets op te slaan. 
Overige Sovjet uitspraken m.b.t. dit onderwerp komen er in het 
algemeen op neer dat dit materieel tijdelijk in depots is 
opgeslagen en zal worden gebruikt om ouder materieel, bij de 
eenheden in AZië in gebruik, te vervangen. Ook wordt gesteld dat 
een deel van de TLE's in AZië zal worden vernietigd. 
Gelet op het feit dat veel TLE's bij de eenheden in AZië nog uit 
de jaren vijftig, zestig en zeventig stammen en in sommige 
gevallen zelfs deels ontbreken, lijkt vervanging een reeële 
optie. Ook het feit dat de depots vooralsnog onvoldoende zijn 
toegerust om TLE's op de lange termijn adequaat te conserveren, 
duidt op een tijdelijk verblijf. Overi~ens lijkt het ook 
onwaarschijnlijk, gelet op de problemen m.b.t . de huisvesting van 
terug te trekken eenheden uit OOST-EUROPA, dat bouwcapaciteit 
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t .b.v . de d e pots zal worden aangewend. 

16 . M.b. t . het CFE-aanhangsel kan worden geste l d dat, 
voorzover be kend , er inderdaad geen spra ke is van opslag in 
div isiesets . 

17 . In the orie zou nog een pr obleem kunnen ontsta an m.b.t. 
de definit i e van str ategische r e serve . Ve rmoedelijk zi j n de 
depot s gesubordineerd aan een aantal (hoo fd) d irector aten van het 
Mini s t erie van Def e nsie en staan derha lve onder cent raal bevel, 
wat zou kunnen worden geïnterpreteer d dat de de pot s du s tot de 
strategische reserve behoren . De Sov jet s zouden dit e c ht e r 
kunnen onderva ngen door te s t ellen dat een strateg ische reserve 
alleen i n oorlogst i j d bestaa t of zorg t e dragen voor een a dmini 
stratieve resubordinatie van de depots naar de mil i ta i re distric
ten. Op een dergelijke manier is e . e .a. ook niet i n strijd met 
het CFE-aanhangsel . 

18. Alhoewel mag worden verwacht dat het materieel in 
deze depots op termijn inderdaad voor verva nging van ouder 
materieel zal worden benut , moet wel worden gestel d dat , zolang 
dit materieel zich in de depots bevindt e n er zich een crisis of 
geval van oorlog voordoet dit materieel wel degelij k kan worden 
gebruikt als onderdeel van de strategische reserve . 

PERSPECTIEF 

19 . De eerder beschreven strategische reserve moet 
worden gezien in het licht van de doctrine van "defensieve 
toereikendheid" van 1987, waarbij de militaire perestroika meer 
op het politieke deel en veel minder op het militair-technische 
deel betrekking had. Met name de omvang van de krijgsmacht mocht 
volgens de toenmalige militaire top zeker niet beneden de 3 
miljoen komen . In de post-coup periode lijkt echter meer 
realiteitszin bij de militaire leiders aanwezig en mag worden 
verwacht dat indien er inderdaad sprake zal blijven van een 
"Unie-strijdmacht", deze toch aanzienlijk lager zal uitvallen dan 
de eerder genoemde 3 miljoen. Dit zal in zoverre de strategische 
reserve affecteren, dat ook deze naar verwachting in omvang zal 
afnemen. 

CONCLUSIE 

20. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat er in het Sovjet 
strategisch concept plaats blijft voor een strategische reserve . 
Deze zal zich vermoedelijk bevinden in de districten VUMD, SIMD 
en TUMD en zal bestaan uit de in de regio aanwezige formaties . 
D.z.z. wordt aangenomen dat het materieel in de depots op korte 
termijn in geval van oorlog of crisis een potentiële aanvulling 
op de strategische reserve zou kunnen vormen. Op langere termijn 
evenwel wordt er vanuit gegaan dat e.e . a. inderdaad bestemd is 
voor vervanging van ouder materieel in gebruik bij eenheden in 
het Aziatische deel van de SOVJET-UNIE en derhalve niet tot d e 
strategische reserve moet worden gerekend . Op redelijk korte 
termijn mag worden verwacht dat bij een reductie van de totale 
krijgsmacht, ook de strategische reserve zal worden gereduceerd . 
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