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Hoge Commissaris te Djakarta (Hirschfeld) aan minister president (Drees), 1 april 1950
Mede voor Stikker, Minuor en Spierenburg. Zesde Delegatie Verslag.
1. 31 Maart kwam werkgroep voor ambtenaren-zaken bijeen. Overeenstemming bereikt over
onderstaand stuk hetwelk aan plenaire zitting zal worden voorgelegd.
'De Conferentie van Unie-Ministers
Gelet op:
De ongerustheid en onzekerheid welke bij de Nederlandse militairen blijkt te bestaan met
betrekking tot hun toekomstige positie en de te verwachten verdere duur van hun
dienstverband met de RIS ;
De factoren van psychologische en politieke aard, welke bij de huidige constellatie voor
de Regering van de RIS de herschikking van de ambtenaren in het algemeen en die van
Nederlandse ambtenaren in het bijzonder bemoeilijken;
Overwegende;
Dat het wenselijk moet worden geacht dat wordt uitgemaakt in hoeverre voor de
verschillende categorieën van Nederlandse ambtenaren in beginsel in het ambtelijke apparaat
van de RIS een passende functie beschikbaar zal blijven;
Heeft met voldoening kennis genomen van het voornemen van de Regering van de RIS
om over te gaan tot instelling van een commissie waarin de in dienst van de RIS werkende
Nederlandse ambtenaren zullen zijn vertegenwoordigd, en welke tot taak zal hebben:
A. Een onderzoek in te stellen naar de van de zijde van de Nederlandse ambtenaren naar
voren gebrachte moeilijkheden;
B. De Regering van de RIS van advies te dienen omtrent de aanwijzing van categorieën van
functies waarvan de Nederlandse ambtsbekleders reeds dadelijk ook binnen afzienbare tijd in
beginsel in het nieuwe staatsbestel overbodig zijn of zullen zijn;
C. De Regering van de RIS van advies te dienen met betrekking tot het tempo, waarin de
eventuele afvloeiing van Nederlandse ambtenaren op basis van de ter RTC overeengekomen
afvloeiingsvoorwaarden zal dienen te geschieden;
Heeft insgelijks met voldoening kennis genomen van het voornemen van de Nederlandse
Regering om binnen de grenzen van de plaatsingsmogelijkheid in Nederland er naar te
streven om de afgevloeide ambtenaren passende functies in Nederland te verschaffen'.
2. Financiële en Economische Commissie. [zie Hirschfeld 17 onder no. 1618]
3. Officiële teksten slotzitting van 1 april zullen Maarseveen en Lieftinck, die 2 April vertrekken,
meebrengen. Perscommuniqué van Conferentie zal U zo spoedig mogelijk en clair worden
doorgegeven.

Kenmerk: Hirschfeld 23.
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