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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 31 mei 1954
*’s Morgens te 11 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Vergaderzaal van het Ministerie van
Justitie.
Aanwezig:
De Minister-President Drees en de Ministers Beel, Beyen, De Bruijn, Donker,
Kernkamp, Van de Kieft, Luns, Mansholt, Staf, Suurhoff, Van Thiel, Witte en Zijlstra (afwezig
zijn de Ministers Algera en Cals).
Secretaris: J. Middelburg.
--3. Buitenlands beleid
--c. Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië
Minister Luns deelt mede, dat de besprekingen inzake de wijziging van de Garantiewet in de
Kamer heel moeilijk zijn verlopen. Van de vier amendementen acht spreker het amendement-De
Graaf, waarin wordt voorgesteld de wachtgeldregeling niet tot 1961, maar tot 1964 te verlengen,
alsmede het amendement-Van de Wetering onaanvaardbaar. De Minister-President is van oordeel,
dat de Regering met haar concessies reeds te ver is gegaan.
Minister Van Thiel stelt de vraag, of het wenselijk is na de afwijzing van wensen
van Kamerleden bij de vorige gelegenheden, thans voor de derde maal het onaanvaardbaar uit te
spreken. Zou men de amendementen niet ernstig kunnen ontraden. Minister Luns merkt op, dat
door deze wijziging de werking van de Garantiewet belangrijk wordt uitgebreid. Indien in de
toekomst er nog enkele gevallen zouden zijn, waarin men meent de wet te moeten toepassen,
biedt artikel 8a nog de mogelijkheid. Minister Van de Kieft acht de genoemde amendementen in
zichzelf zo onredelijk, dat de Regering deze onaanvaardbaar moet verklaren. Spreker wijst er op,
dat hierbij ook het gezag van het Kabinet op het spel staat. De Minister-President sluit zich bij deze
laatste opmerking aan. Aanvankelijk is de Regering met de organisaties van belanghebbenden tot
overeenstemming gekomen. Vervolgens komt zij nog eens ver aan verdergaande wensen van
Kamerleden tegemoet. Men moet dan wel oppassen, dat men bij te vergaande concessies kans
loopt het karakter van het overleg met de organisaties aan te tasten. Minister Zijlstra onderstreept
wat Minister Van de Kieft gezegd heeft inzake het gezag van het Kabinet ten aanzien van de
Kamer. Men moet hierbij oppassen niet in de koehandel verzeild te geraken. De Raad verklaart
zich er mede accoord, dat de Ministers beide amendementen onaanvaardbaar verklaren.
d. Geding inzake schip in Nieuw-Guinea
Minister Luns doet mededelingen over een geschil, dat gerezen is over de eigendom van een schip,
dat in April 1950 in Nieuw-Guinea in beslag genomen is. Minister Kernkamp is omtrent de huidige
stand van zaken onvoldoende op de hoogte. Minister Beel stelt voor hieromtrent eerst een nota
rond te zenden. De Raad besluit aldus.
---
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