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Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 19 november 1982 in de RVD-zaal, aangevangen 

's morgens om 10 uur en 's middags 
voortgezet 

Aanwezig: minister-president Lubbers (pt.1 t/m 4 en 
pt.7 t/m 10) en de ministers Van Aardenne 
(voorzitter bij pt.5 en 6) , Braks, Brinkman, 
Van den Broek (pt.7 t/m 10), Deetman, 
De Koning, Korthals Altes, Rietkerk, 
De Ruiter, Ruding, Schoo, Smit en Winsemius 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Bolkestein (pt.3). Van Eekelen (pt.3). 
Koning (pt.6) en De Graaf (pt.4 t/m 6) 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretarissen: drs.A.J.M.van Poppel 

(pt.1 t/m 6, 9 ged. 
en 10a) 
mevr.mr.E.Stolk 
(pt.7, 8, 9 ged., 
10b en 10c) 

Hoofddirecteur RVD : H.de Ru (plv.) 

1» Notulen van de vergadering van 5 november 1982 
(nr.10215) 

Minister Rietkerk wenst naar aanleiding 
van agendapunt 5 van de notulen enkele 
schriftelijke opmerkingen die hij de vorige week 
in de raad heeft doen uitdelen en die betrekking 
hebben op een nadere uitwerking van de 
departementale herindeling, alsnog in de 
besluitenlijst van de raad vast te leggen. 
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3 d. Ontwikkelingen in de betrekkingen tussen de VS 
en de EG naar aanleiding van opheffing 
VS-boycot gaspijplijn 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op 
dat in de pers het Nederlandse standpunt naar 
aanleiding van de intrekking door de VS van de 
boycotmaatregelen in verband met de Russische 
gaspijplijn onjuist is weergegeven. Frankrijk 
heeft zich enkele uren nadat was afgekondigd dat 
de sancties waren opgeheven, omdat er een akkoord 
tussen de VS en de belangrijkste westerse bond
genoten was bereikt over een nieuwe westerse 
strategie ten opzichte van de Sowjetunie, in een 
communiqué gedistantieerd van dit akkoord. In 
sommige krantenartikelen wordt beweerd dat 
Nederland zich nog harder opstelt in deze zaak 
dan Frankrijk. 

Minister Van Aardenne deelt mee in 
Kopenhagen vernomen te hebben dat na de reactie 
van Frankrijk een aantal EG-ministers van 
buitenlandse zaken overleg heeft gevoerd in 
Moskou, waar zij verbleven in verband met de 
begrafenis van president Breznjew. De eveneens 
aanwezige ministers van de Benelux zijn echter op 
geen enkele wijze daarbij betrokken. Spreker 
betreurt deze gang van zaken en meent dat de 
Benelux toch minstens had kunnen worden 
geïnformeerd. 

De minister-president zegt toe de 
gemaakte opmerkingen onder de aandacht van 
minister Van den Broek te zullen brengen. Hij 
meent dat er eerst overleg had moeten plaats
vinden over een reactie, voordat tot publikatie 
ervan zou worden overgegaan. De Franse regering 
heeft de onderhandelingen over het akkoord met de 
VS bewust getraineerd, waarop de VS de sancties 
terecht toch heeft opgeheven. 


