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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 8 okt. 1951
*'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President Drees en de Ministers Albregts, Van den Brink, Lieftinck,
Van Maarseveen, Mansholt, Mulderije, Rutten, Staf (alleen 's morgens), Stikker, Teulings, In 't
Veld en Wemmers (afwezig zijn de Ministers Joekes en Peters).
Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Blom en Götzen.
Secretaris: J. Middelburg.
1. Notulen van de vergadering van 1 October 1951
--c. Opmerking naar aanleiding van punt 12 (Regeling van het minimum wachtgeld voor beroepsmilitairen van het
voormalige KNIL)
Staatssecretaris Götzen deelt mede, dat in onderling overleg de termijn van 5 tot 3 jaar is beperkt.
--3. Uniezaken
Bespreking inzake vervanging van de Unie
Staatssecretaris Götzen heeft de indruk gekregen, dat men aan Indonesische zijde de nadere
besprekingen over een eventuele vervanging van de Unie in Nederland zou willen houden;
mogelijk zou dit kunnen samenhangen met de overkomst van Minister Subardjo voor de
algemene vergadering van de Verenigde Naties. Spreker deelt mede, dat Mr. Blom opdracht heeft
gegeven voor 1 November een nota gereed te maken ten behoeve van deze nadere besprekingen.
--Middagvergadering
Aanwezig:

Dezelfden als 's morgens, met uitzondering van Minister Staf.
Voorts zijn aanwezig (bij punt 15) de Algemene Vertegenwoordigers van de
Westelijke Rijksdelen Mr. Debrot en Dr. Pos.
--18. Behandeling in de Tweede Kamer van het wetsontwerp inzake een tijdelijke bijslag op Indonesische pensioenen
(Brief van de Staatssecretaris voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen d.d. 25 September 1951,
nr. M 77, met nota.)
De Minister-President acht het wenselijk de behandeling van het wetsontwerp in de Kamer in te
leiden met de opmerking, dat de Kamer er steeds op aandringt de uitgaven te beperken, doch
daarnaast telkens voorstelt grotere uitgaven te doen dan de Regering mogelijk acht. Spreker
verwacht, dat tot de verkiezingen geen regeren mogelijk is, als niet herhaaldelijk in de Kamer
amendementen met vergaande financiële consequenties onaannemelijk worden verklaard. Ook in
dit geval; met de vermelding dat bij aanvaarding het wetsontwerp zal worden ingetrokken.
Spreker acht het wenselijk het Kamerlid Meyerink vooraf te waarschuwen.
Minister Lieftinck is van oordeel, dat alleen het tweede amendement aanvaardbaar
is, indien gewijzigd zoals Minuor voorstelt. Voorts zal men nog een concessie in portefeuille
kunnen houden.
De Raad verklaart zich met de voorgestelde procedure accoord.
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19. Nederlands internationale verantwoordelijkheid ten aanzien van Nieuw-Guinea (Brief van de Minister
voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen en de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken d.d. 29
September 1951, nr. N 78.)
De Raad besluit dit punt aan te houden tot Minister Peters aanwezig is.
---

