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Aanwezig: minister-president Lubbers en de 
ministers Van Aardenne, Braks, 
Brinkman, Deetman (pt.3 t/m 1 1 ) , 
Korthals Altes, Rietkerk, Ruding, 
De Ruiter, Smit en Winsemius (Afwezig 
zijn de ministers Van den Broek, 
De Koning en Schoo) 

Voorts zijn aanwezig de staats
secretarissen Bolkestein (pt.3a). 
Van Eekelen, De Graaf en 
Van Houwelingen (pt.3d en 4) 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretaris: mevr.mr.E.Stolk 
Hoofddirecteur RVD: G.van der Wiel 

1 a « Notulen van de vergadering van 19 november 1982 
(nr.10232 en 10232d) 

De notulen worden vastgesteld na de 
wijzigingen opgenomen in bijlage I. 

- z- Notulen van de vergadering van 26 november 1982 
(nr.10242 en 10242c) 

De notulen worden vastgesteld na de 
wijzigingen opgenomen in bijlage II. 
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f, Economische maatregelen van de EG-landen ten 
aanzien van de Sowjetunie (Zie notulen 
m.r. 26 februari 1982, punt 3c) 

Minister Van Aardenne wijst erop dat de 
economische maatregelen die in verband met de 
situatie in Polen zijn genomen ten aanzien van de 
Sowjetunie eind van dit jaar zullen aflopen. 
Omdat in de Sowjetunie toch weinig merkbaar is 
van deze maatregelen, terwijl er voor Nederlandse 
bedrijfstakken wel een negatieve invloed van 
uitgaat, is het voor spreker de vraag of de 
maatregelen moeten worden verlengd. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst erop 
dat er aanwijzingen zijn dat het Poolse parlement 
zal besluiten de uitzonderingstoestand op te 
heffen. Zolang dit besluit niet is genomen, 
moeten de sanctiemaatregelen nog niet worden 
ingetrokken. Het verdient de voorkeur tot een 
korte verlenging met bijv. twee maanden te 
besluiten. Als in Polen werkelijk binnenkort de 
uitzonderingstoestand wordt opgeheven, kunnen de 
sanctiemaatregelen daarna met onmiddellijke 
ingang worden opgeheven. 

De minister-president stelt voor dat in 
overleg tussen hem en de ministers Van Aardenne 
en Van den Broek ter voorbereiding van een 
besluit van de raad, zal worden bezien of en zo 
ja voor welke periode tot verlenging van de 
sanctiemaatregelen tegen de Sowjetunie moet 
worden besloten. De raad stemt hiermee in. 

Situatierapport inzake de derde vervolgbesteiling 
van F-16 jager bommenwerpers voor de Koninklijke 
luchtmacht (Brieven van de minister en van de 
staatssecretaris van Defensie Van Houwelingen en 
van de minister van Financiën dd. 12 november en 
9 december 1982, resp. nrs.82/041/22427 en 
G82-789 , met bijlagen; zie notulen m.r. 3 en 
6 december 1982, punt 4) 

Minister Ruding licht toe dat hij de 
vorige dag aan de leden van de raad het voorstel 
heeft toegezonden van de interdepartementale 
werkgroep, die overeenkomstig het besluit van de 
raad op 3 december jl. is ingesteld om de 
verdeling van de meerkosten van coproduktie 


