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Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 12 november 1982 in de Trêveszaal van 

het Kabinet Minister-President, 
aangevangen 's morgens om 

10 uur 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de 
ministers Van Aardenne, Braks, 
Brinkman, Van den Broek, Deetman, 
De Koning, Korthals Altes, Rietkerk, 
Ruding, De Ruiter, Schoo, Smit en 
Winsemius 

Voorts zijn aanwezig de staats
secretarissen Van Eekelen (pt.1 en 3), 
De Graaf (pt.6 en 8f) en Koning (pt.6 
en 8f) 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Ad j unct-secretar is: drs.C.J.W.Wilmer 
Hoofddirecteur RVD: H.de Ru (plv.) 

1 a. Notulen van de vergadering van 22 oktober 1982 
(nr.10202) 

Staatssecretaris Van Eekelen geeft aan 
nog overleg te willen voeren met minister 
Winsemius over de conclusie ad punt 3. 

De raad stelt de notulen vast met de 
volgende aantekeningen: 
1° over de conclusie ad 3d zal nog overleg 

plaatsvinden tussen staatssecretaris 
Van Eekelen en minister Winsemius; 

2° de onder punt 19a vermelde benoeming tot lid 
van de Raad van State betreft 
prof.dr.H.C.Wytzes. 
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3 f. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 9 november 1982 (Brief van de staats
secretaris van Buitenlandse Zaken 
dd. 10 november 1982, nr.301584, met bijlage) 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst erop 
dat een kerstboteractie voor 1982 is goedgekeurd. 
Over de levering van goedkope boter aan de 
Sowjetunie is nog geen beslissing genomen. 

Minister Braks licht toe dat Frankrijk 
de koppeling van de kerstboteractie aan de 
levering van boter aan de Sowjetunie wilde 
handhaven. Die koppeling is nu verbroken. 
Frankrijk zal in de Landbouwraad van 15 en 
16 november a.s. zeker op deze kwestie 
terugkomen. Het Franse voorstel zal door de 
overige lidstaten niet voetstoots worden 
overgenomen. Minister Van den Broek is ook van 
mening dat er geen aanleiding is extra goedkope 
boter aan de Sowjetunie te leveren. 

De minister-president merkt met 
betrekking tot de Jumboraad op dat in het 
Beneluxoverleg, dat deze week heeft 
plaatsgevonden, is afgesproken dat de 
vertegenwoordigers van deze drie landen zoveel 
mogelijk eenzelfde lijn zullen volgen. 

Minister Van den Broek geeft aan dat 
inmiddels ambtelijk overleg heeft plaatsgevonden 
en dat aan de dossiers een Benelux-notitie zal 
worden toegevoegd. 

Staatssecretaris Van Eekelen bepleit 
dat de ministers van Financiën, Economische Zaken 
en Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderling 
afstemmen wat zij in de Jumboraad willen 
behandelen. 

De raad aanvaardt de conclusies met de 
aantekening dat de Benelux-ministers bij de 
Jumboraad zoveel mogelijk eenzelfde lijn zullen 
volgen. 


