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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 18 juni 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, Joekes,
Lieftinck, Van Maarseveen, Mansholt, Mulderije, Peters, Staf, Stikker, In ‘t Veld en Wemmers (de
Ministers Rutten en Teulings zijn afwezig).
Tevens is bij punt 20 aanwezig Staatssecretaris Götzen.
Secretaris: Drs. J. Middelburg.
--3. Uniezaken
a. De verhouding tot Indonesië
Minister Peters haalt een telegram aan, waarin de HC mededeling doet van een bespreking met de
Indonesische Minister van Buitenlandse Zaken. Laatstgenoemde deelde daarbij mede, dat wordt
overwogen Prof. Supomo naar Nederland te zenden. Daaruit kan men concluderen, dat ook de
Indonesische Regering niet overhaast tewerk zal gaan. De Minister-President heeft een concepttelegram voor de heer Lamping gekregen naar aanleiding van de bespreking in de vorige
vergadering; het lijkt spreker thans niet meer nodig dit telegram te verzenden, aangezien de HC
toch reeds in dezelfde richting werkzaam is. Minister Peters stemt hiermede in, doch acht het
niettemin wenselijk aan de HC te laten weten, dat de Regering huiverig is, dat de Indonesische
Regering zich zonder overleg teveel vastlegt. De Raad verklaart zich hiermede accoord.
(Voor vervolg van 3a zie middagvergadering.)
b. De kwestie van de Ambonnezen (Zie notulen RAVI d.d. 14 Juni 1951, punt 2a.)
Staatssecretaris Götzen geeft een toelichting bij een concept-persbericht, dat naar aanleiding van
de bespreking in de RAVI is opgesteld. Minister Van Maarseveen acht het twijfelachtig of
Indonesiërs uitgewezen kunnen worden. De Minister-President merkt op, dat Staatssecretaris Blom
in de RAVI-vergadering als zijn mening heeft gegeven, dat Indonesiërs wel uitgezet kunnen
worden.
Minister Mulderije acht het dubieus of het optreden van vertegenwoordigers van
het zg. Bureau Zuid-Molukken strafbaar is. Aangezien spreker het optreden van deze
vertegenwoordigers niet toelaatbaar acht, vraagt hij zich af of de politie niet het gehele bureau
kan opruimen. De Minister-President heeft deze vraag ook reeds gesteld; indien dit niet mogelijk is,
bestaat er op dit punt een belangrijke leemte in de wetgeving. Minister Van Maarseveen merkt op,
dat de kwestie van de rechtsstaat hierbij een rol speelt; spreker stelt voor, dat Justitie hierover een
nota zal opstellen. Overigens wijst spreker er op, dat een wettige regering op het grondgebied
van een ander land verschillende dingen niet mag doen, die vertegenwoordigers van het
genoemde bureau zich wel hebben veroorloofd.
Minister Lieftinck vreest, dat de sanctie van uitzetting uit Nederland niet
werkzaam zal zijn; het lijkt spreker beter hen, die op enigerlei wijze misbruik van het gastrecht
maken, in hechtenis te nemen.
De Raad hecht na enige verdere discussie en na het aanbrengen van enkele
redactiewijzigingen zijn goedkeuring aan het persbericht.
Minister Peters dringt er op aan, dat in het bijzonder aandacht zal worden besteed
aan de voorlichting aan de Ambonnezen in de kampen.
c. Vervoer van zieken uit Indonesië naar Nederland
Minister Joekes deelt mede, dat in het interdepartementale overleg is gesproken over het vervoer
van zieken uit Indonesië naar Nederland, dat geleidelijk zal moeten gebeuren. Spreker dringt er
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op aan, dat aan de besproken maatregelen uitvoering wordt gegeven. Staatssecretaris Götzen zal
over deze kwestie gaarne een notitie ontvangen. Minister Van Maarseveen acht het noodzakelijk,
dat deze zaken grondig worden nagegaan, aangezien het aantal repatriandi van twijfelachtige
nationaliteit naar Nederland reeds groot is.
--Middagvergadering
Aanwezig:

Dezelfden als ’s morgens.

3. Uniezaken
a. De verhouding tot Indonesië (Vervolg.)
Minister Lieftinck merkt op, dat over een aantal kwesties geen beslissing kan worden genomen
door het uitblijven van een Unieconferentie. Spreker herinnert er aan, dat hij er op heeft
aangedrongen een datum voor een Unieconferentie te laten vaststellen. De Minister-President is het
er mede eens, dat het houden van een nieuwe conferentie wenselijk is, doch het is de vraag of de
Indonesische Regering dit doet en of zij ook met het oog op de binnenlandse verhoudingen in
staat is een dergelijke conferentie te houden. Spreker meent, dat reeds eerder is afgesproken, dat
de HC de Indonesische Regering terzake zou polsen. Minister Peters merkt op, dat eerst de
ontwikkeling nog even zou worden afgewacht. Minister Stikker meent, dat thans beter het
bezoek van Prof. Supomo kan worden afgewacht; ook de Nederlandse Regering zou in
moeilijkheden kunnen komen als door overhaasting onenigheid over de agenda van de volgende
conferentie zou ontstaan. Minister Lieftinck stelt voor een démarche bij de Indonesische Regering
in te leiden aan de hand van een lijstje van hangende punten, dat de CAVI zal moeten opstellen.
Minister Van den Brink acht het uitgesloten een Ministersconferentie te houden zonder dat men
daarop zal spreken over de Unie. De Raad besluit in de eerste plaats een lijstje van hangende
punten door de CAVI te doen opstellen ter bespreking in de Raad en in de tweede plaats de heer
Lamping de vraag voor te leggen op welke wijze deze zaak met de Indonesische Regering zou
kunnen worden besproken.
--20. Wijziging van de besluiten I 240 en I 432 inzake beperking van de cumulatie van salaris en Indisch
pensioen (Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 6 Juni nr. 18329/R met Ontwerpbesluit.)
Staatssecretaris Götzen merkt op, dat men ingevolge art. 4 van de overgangsovereenkomst (van de
RTC), in verband gebracht met art. 2 van de overeenkomst inzake het burgerlijk
overheidspersoneel, tot de conclusie moet komen, dat de Regering van Indonesië niet bevoegd is
de pensioenen te verlagen; spreker vraagt zich af wat men er tegen kan doen als Indonesië
niettemin hiertoe zou overgaan. Minister Van Maarseveen is van oordeel, dat men de Nederlandse
regeling ter beperking van de cumulatie niet moet intrekken als de Regering van Indonesië niet
de bevoegdheid heeft de pensioenen te verminderen; men zal zo nodig een eventuele maatregel
van Indonesische zijde voor het Uniehof moeten brengen of voor wat er voor in de plaats kan
komen. Minister Lieftinck ziet ook geen aanleiding om de anticumulatieregeling in te trekken;
deze heeft ook betrekking op gepensionneerden van de West.
Staatssecretaris Götzen deelt op desbetreffende vragen mede, dat men op het
Indonesische HC aan Nederlandse ambtenaren heeft medegedeeld, dat de in de stukken
aangeduide maatregel met betrekking tot de pensioenen in overweging is. Voorts ligt het in de
bedoeling, dat de Nederlandse leden van het Uniehof de volgende maand naar Indonesië gaan
voor een bijeenkomst van dit hof. Spreker acht het niet verstandig door intrekking van de
Nederlandse anticumulatieregeling vooruit te lopen op eventuele maatregelen van Indonesische
zijde . De Minister-President is eveneeens van oordeel, dat men door intrekking van de

Nederlandse regeling thans niets bereikt. De Raad verklaart zich vervolgens accoord met het
onderhavige ontwerp-besluit.
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