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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 21 maart 1951
*’s Morgens te 10 uur aangevangen en ’s middags voortgezet, Plein 2b.
Aanwezig:
De Minister-President Drees en de Ministers Albregts, Van den Brink (bij de
punten 2e - 2g en van punt 7 af) Joekes, Lieftinck, Mulderije, Staf, Stikker, Teulings, In ’t Veld en
Wemmers (afwezig zijn de Ministers Van Maarseveen, Mansholt en Rutten).
Voorts zijn aanwezig (bij de morgenvergadering en ’s middags bij de punten 13 15) de Staatssecretarissen Blom, Götzen en Moorman.
Secretaris: Drs. J. Middelburg.
--3. Uniezaken
a. Repatriëring Nederlandse militairen
Minister Staf deelt mede, dat de laatste dienstplichtigen op 2 April zullen scheepgaan naar
Nederland. Staatssecretaris Götzen stelt de vraag of het wenselijk is de Kamer in te lichten, dat de
wettelijke termijn van 1 April moest worden overschreden. De Raad acht dit niet wenselijk,
aangezien verwacht kan worden, dat men hierover niet zal vallen.
b. De toestand in Indonesië
Staatssecretaris Götzen vestigt de aandacht op de moeilijkheden, die hebben geleid tot het
aftreden van het Kabinet-Natsir. De HC heeft voorts een nota overhandigd met betrekking tot
de moorden en aanslagen op Nederlanders.
c. Overbrenging van gedemobiliseerde Papoea’s naar Nieuw-Guinea
Staatssecretaris Götzen is van oordeel, dat men er toe zal moeten besluiten de gedemobiliseerde
papoea-militairen in Makassar niet naar Nieuw-Guinea over te brengen. Staatssecretaris Blom
deelt mede, dat hierover een nota wordt voorbereid op Buitenlandse Zaken. Juridisch lopen deze
zaken samen met het wetsontwerp over het Nederlanderschap, dat in de Kamer in behandeling
is. Spreker verwacht, dat de behandeling van het onderhavige telegram zal leiden tot een advies
om de betrokkenen niet naar Nieuw-Guinea over te brengen.
--Middagvergadering
Aanwezig:
Dezelfden als ’s morgens, alsmede bij punt 2g Staatssecretaris Van Rhijn en Prof.
G. Brouwers, Secretaris-Generaal van het Ministerie van Economische Zaken.
--15. Het vervallen van de vestigingseis in de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië (Nota van de
Minister zonder Portefeuille d.d. 22 Februari 1951.)
Staatssecretaris Götzen deelt mede, dat het tweede voorstel inzake de uitbreiding van de
uitkeringen à pari in Nederlands courant tot andere landen thans niet aan de orde moet komen.
Minister Lieftinck is geen voorstander van het laten vervallen van de vestigingseis. Indien men
onder drang van de Kamer iets moet doen, zou men kunnen zeggen, dat zij die in Indonesië
blijven ook van de Garantiewet zullen kunnen profiteren. Het is dan de bedoeling, dat men
buiten Nederland of Indonesië niet onder de Garantiewet zal vallen. Staatssecretaris Götzen zegt
toe, dit amendement van Minister Lieftinck te zullen nagaan. De Raad verklaart zich overigens
met het eerste voorstel inzake het vervallen van de vestigingseis accoord.
---
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