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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 31 juli 1959
's Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.

Aanwezig: De Minister-President De Quay en de Ministers Cals, Klompé, Korthals, Luns,
Marijnen, Van Rooy, Toxopeus en Zijlstra (afwezig zijn de Ministers Van Aartsen, Beerman, Van
den Bergh en De Pous).

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Van den Berge (bij de punten 2b, 2i,
3g, 19 en 21), De Jong (bij punt 2a), Roolvink (bij punt 2b), Schmelzer (bij punt 2b en 19) en
Veldkamp (bij de punten 2b, 2i, 19 en 21).

Secretaris: J. Middelburg.
- - -

2. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Rijksbegroting 1960
- - -
2° Hoofdstuk VIII (Defensie); uitgaven voor de verdediging van Nieuw-Guinea (Zie notulen MR 24 juli
1959, punt 15d. # Zie ook notulen MR 28/8/59, punt 13j. 1°.)
De Minister-President leest in het verslag van de ministeriële bespreking op 17 januari 1959 onder
leiding van Minister-President Beel, dat het uitgangspunt voor Minister Staf bij de opstelling van
aanwijzingen inzake de defensie van Nieuw-Guinea voor de Verenigde Chefs van Staven is
geweest, dat het defensieplafond niet kan worden verhoogd, zodat men deze zaak tegen de
NAVO-verplichting zal moeten afwegen. Ditzelfde standpunt heeft vervolgens de Ministerraad
op 23 januari ingenomen (notulen punt 3c.).Uit de notulen van de Ministerraad van 27 februari
(punt 4) blijkt voorts duidelijk, dat ook Minister Staf heeft gesproken over aantasting van de
uitgaven wegens onze NAVO-verplichtingen.

Minister Zijlstra belicht het onderscheid tussen wat in januari en februari
incidenteel over de defensie van Nieuw-Guinea is beslist en waartoe in het kader van het
driejarenplan voor na 1960 over de defensie van dit gebied zal worden besloten. Indien de
Ministerraad zou besluiten voor 1960 het defensieplafond tot f. 1670 mln. te verhogen, zou dat
een prejudice zijn voor wat de raad over het plan voor na 1960 zal gaan beslissen. Minister Luns is
het in grote lijnen hiermede eens, maar hij wijst erop, dat de marine steeds minder geld heeft
gekregen. Er komt ook een moment, dat de Ministerraad de politieke beslissing moet nemen om
geld, dat bestemd is voor de defensie in het kader van de NAVO, over te brengen naar de
verdediging van Nieuw-Guinea, welke grotendeels door de marine wordt verzorgd.

Minister Zijlstra merkt op, dat er thans twee beslissingen moeten worden genomen,
nl. in de eerste plaats over de vraag of het standpunt over het houden onder het defensieplafond
al of niet wordt gehandhaafd. In de tweede plaats zal bij handhaving van het plafond moeten
worden beslist hoe de extra-uitgaven voor Nieuw-Guinea opgevangen zullen worden. Als Minister
van Financiën staat spreker op het standpunt, dat de tweede decisie in de eerste plaats bij de
Minister van Defensie ligt.

Minister Klompé is het ermede eens, dat eerder reeds is besloten deze uitgaven onder het
defensieplafond te houden; Minister-President Drees heeft in de NAVO-raad in Parijs ook
gesteld, dat als meer voor de defensie van Nieuw-Guinea nodig was er dan wat van de uitgaven
voor onze NAVO-verplichtingen af zou gaan. Bij heroverweging van het defensieplafond is
spreekster geneigd te stellen, dat dit plafond eerder omlaag dan omhoog moet.

Minister Korthals acht het van belang op korte termijn nader te beslissen over de
defensie van Nieuw-Guinea. Spreker krijgt uit berichten van Nieuw-Guinea de indruk, dat de
militaire dreiging van de zijde van Indonesië thans minder acuut is dan enige tijd geleden. Minister
Luns is het hiermede eens, maar voor de acute dreiging is een latente dreiging in de plaats
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gekomen. Spreker heeft aan de Amerikaanse ambassadeur gezegd, dat de regering teleurgesteld is
over de eerste Amerikaanse reactie op onze "shopping list".

Staatssecretaris De Jong deelt mede, dat Minister Staf na de beslissing in de
Ministerraad op het departement van Marine heeft medegedeeld, dat de extra-uitgaven (ad
ongeveer f 20 mln.) boven het begrotingsplafond kwamen.

Minister Van Rooy stelt de vraag of het departement van Marine belangstelling had
voor het algemene defensieplafond of voor het marineplafond.

Staatssecretaris De Jong merkt op, dat hem bij zijn optreden als Staatssecretaris
door Minister Van den Berghe is gezegd, dat er voor Marine een begrotingsbedrag van f. 380 mln.
was. Spreker waarschuwt voorts, dat de interne verdelingssleutel van het totale begrotingsbedrag
voor Defensie nooit is aangetast.

Minister Luns acht het begrijpelijk, dat dit laatste niet van Staatssecretaris De Jong
verwacht kan worden. Spreker wijst er echter op, dat thans de begroting 1960 aan de orde is,
waarvoor alleen het totale plafond reeds eerder is vastgesteld. Om het omstreden bedrag te vinden
zal Defensie bijv. voorbereide oefeningen wat moeten verminderen of het doen van bepaalde
bestellingen iets moeten uitstellen. Minister Zijlstra voegt hieraan toe, dat het maar gaat om een
bedrag van f. 12 mln. te vinden op een totale van circa f. 1650 mln. Staatssecretaris  De Jong merkt
op, dat omgekeerd f. 12 mln. weinig uitmaakt op de totale rijksbegroting van f. 8 mld. Minister
Zijlstra ontkent, dat dit een oplossing zou zijn, omdat het niet billijk is tegenover de andere
Ministers, die eveneens de beslissingen inzake de prioriteitennota moeten volgen.

Staatssecretaris De Jong stelt voor in afwachting van de benoeming van een nieuwe
Minister van Defensie in de ontwerp-begroting het totaal van f. 1670 mln te vermelden. Minister
Zijlstra herhaalt, dat de Ministers bij de aanvaarding van de prioriteitennota elkaar gebonden
hebben. Staatssecretaris De Jong dringt erop aan deze zaak thans open te houden.

De Minister-President is het met Minister Zijlstra eens, dat dit laatste niet mogelijk is.
Hij stelt voor, dat aan het vroeger reeds afgesproken defensieplafond voor 1960 wordt
vastgehouden. Voorts zullen de Staatssecretarissen Calmeyer en De Jong zo mogelijk reeds de
komende week met hem als Minister van Defensie a.i. bespreken op welke wijze intern een
oplossing voor de verdeling kan worden gevonden. Indien daarbij geen overeenstemming wordt
bereikt, zal men inzake de verdeling in de Ministerraad terugkomen. De Raad stemt met dit
voorstel en de procedure in.
- - -
g. De kwestie van merit rating bij ambtenaren
Minister Cals heeft vernomen, dat de scheepsbouwer Verolme bereid is voor een belangrijk deel in
het tekort, dat nog in de financiering van de expeditie in Nieuw-Guinea bestaat, te voorzien,
indien de Regering ook iets zou doen; dit laatste zal dan suppletoor moeten worden aangevraagd.
Minister Korthals heeft andere inlichtingen. Van de kosten der expeditie neemt de overheid
driekwart voor haar rekening. Er is nog een tekort van twee ton, waarvan Verolme bereid is een
groot deel te betalen op voorwaarde, dat de rest van het bedrijfsleven ook hierin bijdraagt.
Minister Zijlstra heeft hieromtrent aan Prof. Gerbrandy gezegd, dat de overheid niet nog een
groter deel van de kosten voor haar rekening zal nemen.

h. Overleg inzake Keiezen
Minister Klompé stelt voor ermede in te stemmen, dat zij onderling overleg zal voeren met de
Ministers Korthals en Luns over de kwestie van de overbrenging van Keiezen naar Nieuw-
Guinea, waarna de Kamer hierover kan worden ingelicht. De Raad verklaart zich hiermede
akkoord.
- - -


