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Notulen van de vergadering van de Ministerraad op 25 sept. 1959
*'s Morgens te 10 uur aangevangen en 's middags voortgezet, Trêveszaal.

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

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Van den Berge en Van Houten (bij de
punten 3 en 9), Rookvink (bij punt 10) en Schmelzer (bij punt 10).

Secretaris: J. Middelburg.
- - -

3. Buitenlands beleid
a. Indonesische confiscaties, devaluatie van de rupiah
Staatssecretaris Van Houten deelt naar aanleiding van een vraag van Minister Klompé in een vorige
vergadering mede, dat door de Indonesische maatregelen de kas van de Nederlandse
vertegenwoordiging in Djakarta is verminderd van 37 mln. tot 8,5 mln rupiah. Nadat een
bespreking van de deken van het diplomatieke corps met de Indonesische Regering over de
schadeloosstelling geen resultaten had gehad, heeft een aantal missies een démarche ondernomen.

Minister Beerman vestigt de aandacht op een geschrift van de heer Wentholt, die
daarin stelt, dat Nederland ten aanzien van de confiscaties in Indonesië passief is. Staatssecretaris
Van Houten antwoordt, dat het bedrijfsleven vorderingen tegenover de confiscaties moet indienen;
als men dat niet doet, kan de Nederlandse Regering niet daartoe dwingen.

Minister Beerman vraagt zich af of op internationaal niveau kan worden gehandeld.
Staatssecretaris Van Houten herinnert eraan, dat het oordeel over de Indonesische confiscaties is
gevraagd van drie internationale rechtsgeleerden. Het brengen van de zaak voor het Internationale
Hof is moeilijk, aangezien Indonesië dit Hof niet erkent.

Minister Beerman stelt de vraag of de Nederlandse Staat niet een uitspraak van het
Internationale Hof kan vragen, dat de confiscatie onrechtmatig is, op overeenkomstige wijze als
de Duitse Regering heeft gedaan toen Polen Duitse suikerfabrieken had genaast.

De Raad besluit, dat Buitenlandse Zaken over dit onderwerp nog een notitie voor
de Ministerraad zal opstellen.
- - -

Kenmerk: Ministerraad.
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