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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 11 sept. 1959
*'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags en 's avonds voortgezet, Trêveszaal.
Aanwezig:
De Minister-President De Quay en de Ministers Van Aartsen, Beerman, Cals,
Korthals, Marijnen, De Pous, Van Rooy, Toxopeus, Visser en Zijlstra (afwezig zijn de Ministers
Klompé en Luns).
Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Schmelzer (punten 2i, 6, 7 en 24) en
Roolvink (punt 24).
Secretaris: J. Middelburg.
--3. Buitenlands beleid
--g. Nederlanders in Indonesië
Minister Cals heeft als Minister van Maatschappelijk Werk a.i. het verzoek gekregen nog aandacht
te besteden aan een telegram uit Djakarta over eventuele uitwijzing van de Nederlanders, die nog
in Indonesië zijn. Spreker acht het moeilijk van hieruit de urgentie van bijzondere
vervoersmaatregelen te beoordelen. Voorgesteld wordt de Commissie Blom het telegram te laten
behandelen. De Minister-President heeft van Staatssecretaris Van Houten vernomen, dat
Buitenlandse Zaken deze kwestie wat rustiger beoordeelt dan in het telegram het geval is. Spreker
stelt voor, dat de kwestie eerst in de Commissie Blom wordt besproken. De Raad besluit aldus.
--11. Nota inzake toelating van personen van niet-Nederlandse nationaliteit uit Indonesië (Nota van de Minister
van Justitie d.d. 26 juni 1959, Nederlandse Regering 378/C79.)
Minister Beerman merkt op, dat over deze kwestie grote druk door de Kamercommissie op de
Regering wordt uitgeoefend. Tijdens het vorige Kabinet is besloten jaarlijks maximaal 1800
personen van deze categorieën tot ons land toe te laten, welk aantal nader verhoogd werd tot
2000. Spreker verwacht, dat de Kamerleden nog verdere aandrang terzake zullen uitoefenen, maar
met toelating zijn grote kosten gemoeid, vooral ook omdat ongeveer 85% hulpbehoevend is.
Minister Zijlstra merkt op, dat het om tienduizenden spijtoptanten zou kunnen
gaan, waarbij men dan de Chinezen nog buiten beschouwing laat. In de vergadering van de
Ministerraad van 6 februari van dit jaar is een nota besproken, waarin richtlijnen voor het
toelatingsbeleid waren vervat; de Raad heeft toen de richtlijnen A t/m M geaccepteerd, maar niet
die vermeld onder N en O. Spreker dringt erop aan dit beleid te handhaven.
Minister Beerman heeft in de Kamercommissie ervaren, dat van verschillende politieke
kanten het standpunt wordt ingenomen, dat spijtoptanten recht op toelating tot Nederland
zouden hebben. Spreker heeft dit met klem bestreden en als enige mogelijkheid genoemd het
doortrekken van de lijn van het vorige Kabinet.
Minister Zijlstra herinnert aan het eerdere besluit, dat als de Kamer bij motie
beslist, dat de spijtoptanten recht hebben om te worden toegelaten, de Regering de rekening van
enkele honderden miljoenen zal moeten overleggen.
De Raad verklaart zich akkoord met voortzetting van het beleid terzake.
---
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