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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 18 aug. 1952
*'s Middags te 2 uur aangevangen, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President Drees en de Ministers Albregts, Beel, Van den Brink,
Joekes, Mansholt, Peters, Rutten, Staf, Stikker, Teulings, In 't Veld en Wemmers (afwezig is de
Minister Mulderije).
Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Blom en Götzen.
Secretaris: J. Middelburg.
--3. Uniezaken
a. Tewerkstelling Ambonezen (Zie notulen MR d.d. 11 Augustus 1952, punt 2c en 3a. #Zie ook
notulen MR 20/10/52, punt 2b.)
Minister Peters deelt mede, dat de Adviescommissie voor de Ambonezen een memorandum heeft
aangeboden, dat handelt over een drietal punten. In de eerste plaats wordt voorgesteld aan de
Staten-Generaal een nota aan te bieden naar aanleiding van de plannen, die met betrekking tot de
tewerkstelling van Ambonezen waren voorbereid. Spreker is van oordeel, dat met de indiening
van een dergelijke nota beter gewacht kan worden tot bij de behandeling van de begroting
hierover inlichtingen worden gevraagd. De Raad verklaart zich hiermede accoord.
Minister Peters vervolgt, dat als tweede punt in het memorandum aandacht wordt
geschonken aan de toepassing van de vreemdelingenwetgeving. Bij Justitie wordt nagegaan hoe
langs deze weg meer macht in de kampen der Ambonezen kan worden uitgeoefend. In de derde
plaats heeft Sociale Zaken een nota opgesteld met betrekking tot de ongecontroleerde arbeid door
Ambonezen, waartegen o.a. door de Stichting van de Landbouw bezwaren zijn gemaakt.
Minister Beel heeft met betrekking tot het bericht over het verhandelen door
Ambonezen van hun broodrantsoen een brief gezonden aan de Minister-President. Dit zou zijn
voorgekomen in een DUW-kamp te Vught. De Minister-President acht het wel wenselijk, dat hierop
wordt gelet.
b. Vrijlating van Nederlanders (Zie notulen MR d.d. 11 Augustus 1952, punt 3b. #Zie ook notulen
MR 25/8/52, punt 3a.)
Staatssecretaris Blom deelt mede, dat thans zes van de twaalf Nederlanders, die bij de APRA
betrokken zijn geweest, zijn losgelaten. Vanwege onze ambassade in Londen is gevraagd of de
Regering belangstelling heeft voor een actie, die door de Engelsen is opgezet in verband met de
langdurige gevangenhouding dezer Nederlanders zonder proces.
c. De kwestie van de Blitar en de Talisse (Zie notulen MR d.d. 11 Augustus 1952, punt 3c.)
Minister Peters erkent de juistheid van de argumenten van Lamping tegen een aanbod van
Indonesië tot verkoop van de inbeslaggenomen wapens. De Minister-President is het daarmede eens,
doch dan zal men ook moeten doorzetten, dat deze zaak internationaal aanhangig wordt gemaakt
of dat het een van de eerste punten vormt van de agenda als binnenkort opnieuw besprekingen
met Indonesië zullen worden gevoerd.
Staatssecretaris Blom deelt mede, dat men nog naar een oplossing zoekt voor de
moeilijkheid, dat het Uniehof alleen kennis neemt van rechtsgeschillen, welke hun grondslag
vinden in het Uniestatuut, in enige overeenkomst tussen beide landen of in een
gemeenschappelijke regeling. Bovendien bestaat de moeilijkheid, dat gesteld zal moeten worden,
dat er hierbij sprake is van doorvoer der wapens naar Nieuw-Guinea.
De Minister-President heeft gezien, dat ook als mogelijkheid wordt geopperd
schadeloosstelling te vragen, doch dit zal Indonesië niet willen aanvaarden.
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d. De Nederlandse Militaire Missie
Staatssecretaris Blom deelt mede, dat een bedrag van f. 2,8 mln. is ontvangen ter voldoening van
achterstand in de betaling van de Militaire Missie.
Minister Teulings heeft vernomen, dat met betrekking tot de artillerie en de
mijnenveegdienst de Militaire Missie binnenkort haar taak beëindigd zou hebben. Staatssecretaris
Götzen bevestigt dit; van Nederlandse zijde zijn reeds eerder de mijnenvegers teruggetrokken.
e. De affaire Westerling (Zie notulen MR d.d. 30 Juni 1952, punt 3b. #Zie ook notulen MR 25/8/52,
punt 3b.)
Staatssecretaris Blom heeft vernomen, dat de Indonesische militaire attaché Harjono alleen bereid
zou zijn te getuigen in de zaak tegen de Nederlanders, die een aanslag op hem hebben gepleegd,
als er enige waarborgen zijn omtrent de wijze waarop hij gehoord wordt. Hij kan b.v. niet met
Westerling samen in een wachtkamer gaan zitten. Hieromtrent wordt contact met de rechtbank
opgenomen.
Minister Teulings deelt mede, dat Mr. Felderhof door de Rechter-Commissaris
Knottenbelt als getuige in de rechtzaak Westerling is gehoord, waarbij echter tevoren is
afgesproken, dat deze niet over de zaak van Zuid-Celebes zou worden gehoord.
--15. Ontwerp-verdrag tussen Nederland en Indonesië ter voorkoming van dubbele belasting van inkomsten en
vermogen (Brief van de Minister van Financiën a.i. d.d. 8 Augustus 1952, nr. 149, met bijlagen.)
Staatssecretaris Götzen heeft met betrekking tot dit verdrag een brief aan de Minister van
Financiën gezonden. Het belangrijkste punt betreft de vraag door wie het verdrag moet worden
gesloten. Een tweede punt heeftbetrekking op de tijdsduur. Aangezien dergelijke verdragen niet
voor langere tijd dan vijf jaar worden gesloten, zal het in dit geval ook wel bezwaarlijk zijn. De
moeilijkheid is echter, dat van Indonesische zijde de tijdsduur van dit bedrag als precedent kan
worden aangegrepen bij de onderhandelingen over de vervanging van de RTC-overeenkomsten.
De Minister-President begrijpt, dat voor nieuwe verdragen met Indonesië de tijdsduur wordt
beperkt; als Indonesië echter een duurzaam verdrag van de RTC wil vervangen kan het zich niet
op dit nieuwe verdrag beroepen.
Staatssecretaris Götzen merkt vervolgens op, dat bij het bedrijfsleven ongerustheid
bestaat omtrent de bepalingen inzake het verstrekken van inlichtingen door de
belastingadministratie. Tenslotte acht spreker het wenselijk, dat aan Suriname en de Antillen wordt
gevraagd of zij tot het verdrag willen toetreden.
Staatssecretaris Blom deelt mede, dat hij een formule zal geven, waardoor het
verdrag tussen de beide Staatshoofden wordt gesloten. Wat de tijdsduur betreft merkt spreker op,
dat er wel verdragen inzake voorkoming van dubbele belasting zijn, welke korter dan vijf jaar
lopen, doch geen verdragen met een langere looptijd dan vijf jaar. Spreker heeft vernomen, dat bij
de Ondernemersbond geen bezwaar bestaat tegen de bepaling inzake het verstrekken van
inlichtingen door de belastingadministratie. De Minister-President merkt op, dat in alle verdragen
inzake dubbele belastingen bepalingen over het verstrekken van inlichtingen door de
belastingadministratie voorkomen; in het onderhavige verdrag is getracht dit zoveel mogelijk te
beperken. Spreker stelt voor met het ontwerpverdrag accoord te gaan, behoudens de wijziging in
de vorm, waardoor het verdrag tussen beide Staatshoofden wordt gesloten, alsmede het verzoek
aan Suriname en de Antillen of zij tot het verdrag willen toetreden. Aldus wordt besloten.
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