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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 14 juni 1963
*'s Morgens te 10 uur aangevangen, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President De Quay en de Ministers Van Aartsen, Beerman, Klompé
(bij de punten 1, 2, 3a, 3b, 3k en 11), Korthals, Luns, Marijnen, De Pous, Toxopeus (bij de
punten 2, 3i - 15), Veldkamp (bij de punten 1, 2, 3a - 3k), Visser en Zijlstra (afwezig is Minister
Cals).
Voorts zijn aanwezig de Staatssecretarissen Van den Berge (punten 3h en 3k), Bot
(punten 7 en 8), Gijzels (punten 7, 9 en 15d) en Van Houten (punten 3a - 3k).
Secretaris: Drs. J. Middelburg.
--7. Rehabilitatie van kleine zelfstandigen uit Nieuw-Guinea (Brief van de Staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken d.d. 7 juni 1963, nr. C62/U777, met bijlagen.)
De Minister-President deelt mede, dat Minister Klompé heeft gevraagd dit punt in deze vergadering
niet af te handelen.
Minister Beerman vraagt zich af of bijzondere steun aan kleine zelfstandigen, die uit
Indonesië via Nieuw-Guinea naar Nederland komen geen repercussies zal hebben ten aanzien
van hen, die direct uit Indonesië komen of gekomen zijn. Staatssecretaris Bot zegt in zijn
antwoord, dat de voorgestelde voorzieningen in de plaats treden van de verzorging op grond van
de groepsregeling. Er is overleg met Financiën en Maatschappelijk Werk geweest om het de
betrokkenen mogelijk te maken hetzij door emigratie, hetzij op andere wijze zich een nieuw
bestaan te verwerven.
Minister Zijlstra heeft ernstig bezwaar tegen de voorstellen, aangezien aanvaarding
ervan onafzienbare consequenties zou hebben. Verschillende regelingen van Maatschappelijk
Werk en Economische Zaken zijn op deze categorie van toepassing; als men daarnaast nog
nieuwe voorzieningen zou willen treffen, zou dit grote repercussies hebben. Staatssecretaris Bot
merkt op, dat ten behoeve van hen, die uit Indonesië kwamen, de Commissie-Bertsch in
overeenkomstige zin werkzaam is geweest. Minister Zijlstra herinnert eraan, dat dit betrekking
heeft gehad op hen, die na beëindiging van de oorlog naar Nederland zijn gekomen. Minister
Luns waarschuwt eveneens voor een weerslag op de groep Nederlanders die in 1957 gedwongen
waren naar Nederland te komen met achterlating van vrijwel al hun bezittingen. Minister Zijlstra is
niet tegen het opvangen van de betrokkenen in Nederland, maar er zijn hiervoor regelingen die
voor alle Nederlanders gelden. Staatssecretaris Gijzels merkt op, dat die regelingen (o.a. inzake de
vestigingseisen) met soepelheid ten aanzien van de betrokkenen zijn toegepast.
De Minister-President stelt voor in de volgende vergadering opnieuw op deze zaak
terug te komen. De Raad verklaart zich hiermede akkoord.
8. Resolutie van de streekraad Biak-Numfoor inzake het zelfbeschikkingsrecht van Westelijk Nieuw-Guinea
(Brief van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken d.d. 7 juni 1963, nr. U50577, met bijlage.)
Minister Zijlstra merkt op, dat onze verplichtingen tegenover de Papoeabevolking
volkenrechtelijke verplichtingen zijn geworden; het lijkt spreker dan het beste om brieven als de
onderhavige bij Buitenlandse Zaken te laten registreren teneinde hierover te kunnen beschikken
als het nodig mocht zijn terzake bij de VN stappen te doen. De Raad stemt hiermede in.
---
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