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Presidentsverordening van 17 augustus 2019
inzake de uitvaardiging en bekendmaking van
Presidentsverordeningen
In naam van het volk der Zuid-Molukken!
De Regering van de Republiek der Zuid-Molukken,
Constaterende:
Dat op 25 april 1950 in Ambon de onafhankelijke en soevereine Staat- de
Republiek der Zuid-Molukken- is geproclameerd;
Dat op 4 september 1950 de voorlopige grondwet van de Republiek der
Zuid-Molukken in werking is getreden;
Dat op 17 augustus 1950 de Indonesische Eenheidsstaat (NKRI) tot stand
is gekomen;
Dat nadien de Indonesische eenheidsstaat met militair geweld in strijd
met het internationaal recht het grondgebied van de Republiek der ZuidMolukken heeft geannexeerd en bezet;
Dat na de executie op 12 april 1966 van de 2e president van de Republiek
der Zuid-Molukken -mr.dr. Christaan Robert Soumoukil- onder leiding van
de in Nederland in ballingschap verblijvende leden van de eerste Regering
van de Republiek der Zuid-Molukken van 1950 te weten de ministers
ir. J.A. Manusama en P. Lokollo- alsmede dr.J.P.Nikijuluw- algemeen
vertegenwoordiger van de Republiek der Zuid-Molukken in het buitenland
- een regering in ballingschap in Nederland is gevormd;
Dat de voornoemde Regering in ballingschap sedertdien het wettige
gezag uitoefent over de Republiek der Zuid-Molukken en vanaf 1966
onafgebroken de voornoemde Republiek in- en buiten rechte heeft
vertegenwoordigd;
Dat de voortdurende bezetting van het grondgebied van de Republiek
der Zuid-Molukken door Indonesië een voortgaande schending van de
soevereiniteit van de Republiek en het zelfbeschikkingsrecht van haar volk
oplevert;
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Dat deze bezetting het normale functioneren van de Zuid-Molukse
staatsorganen, zoals voorzien in de voorlopige Grondwet van 4 september
1950, gedurig onmogelijk maakt, terwijl zij evenzeer de totstandkoming
van een definitieve Grondwet gedurende lange tijd onmogelijk gemaakt
heeft;
Dat er echter een dringende behoefte bestaat aan de totstandkoming
van noodzakelijke wettelijke voorschriften op verschillende terreinen, die
de huidige en toekomstige status van de Zuid-Molukken en haar volk
betreffen;
Dat, in afwachting van een uit te vaardigen definitieve Grondwet van de
Republiek op de grondslag van de Voorlopige Grondwet en gelet op de
bijzondere situatie die door de Indonesische bezetting wordt veroorzaakt
voor zover nodig in afwijking daarvan, dergelijke regelgeving door de
Regering zal dienen te worden uitgevaardigd;
Zo is het dat zij, gelet op het bovenstaande, de navolgende
Presidentsverordening vaststelt:
ARTIKEL 1
De Regering van de Republiek der Zuid-Molukken heeft de bevoegdheid
om op de grondslag van de artikelen 17, 44, 53 en 54 van de voorlopige
Grondwet van de Republiek der Zuid-Molukken en voor zover nodig in
afwijking daarvan algemeen verbindende voorschriften vast te stellen. Zij
dragen de naam Presidentsverordeningen. Een Presidentsverordening
heeft kracht van wet. Wijziging van een Presidentsverordening vindt plaats
bij Presidentsverordening. Een Presidentsverordening wordt ondertekend
door de President en door een of meer ministers die het aangaat.
ARTIKEL 2
Een Presidentsverordening als bedoeld in artikel 1 heeft werking op het
gehele grondgebied van de Republiek der Zuid-Molukken, tenzij zij zelf
anders bepaalt. Zij kan tevens voorschriften bevatten die verbindend zijn
buiten het grondgebied van de Republiek, voor zover zij betrekking heeft
op staatsburgers van de Republiek elders in de wereld.
ARTIKEL 3
Een Presidentsverordening als bedoeld in artikel 1 heeft werking voor
het toekomende. Zij kan terugwerkende kracht hebben, maar alleen voor
zover zij zulks nadrukkelijk bepaalt.
ARTIKEL 4
Een Presidentsverordening als bedoeld in artikel 1 kan de bevoegdheid tot
het uitvaardigen van nadere regels delegeren aan de President of aan een
of meer ministers. Dergelijke algemeen verbindende voorschriften dragen
de naam Presidentsbesluit, respectievelijk ministerieel besluit. Zij worden
ondertekend door de President en de betrokken minister of ministers.
Een Presidentsbesluit of ministerieel besluit kan ook het karakter van een
beschikking dragen. Ten aanzien van Presidentsbesluiten en ministeriële
besluiten van algemene strekking is het bepaalde in artikel 2 van
overeenkomstige toepassing.
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ARTIKEL 5
De Regering van de Republiek der Zuid-Molukken is bij de uitvaardiging
van Presidentsverordeningen in de zin van artikel 1 niet gebonden aan de
volkenrechtelijke verplichtingen die door de bezettingsautoriteiten van de
Republiek Indonesië aangegaan zijn voor het territorium en de bevolking
van de Zuid-Molukken, noch ook aan Indonesisch recht dat door dezen is
ingevoerd. Het nadere wordt geregeld bij Presidentsverordening.
ARTIKEL 6
Presidentsverordeningen worden gepubliceerd in het Staatsblad van de
Republiek der Zuid-Molukken. Zij worden gepubliceerd in de Maleise taal.
Zij treden in werking op een door de betreffende Presidentsverordening
zelf te bepalen tijdstip. Ditzelfde geldt voor besluiten als bedoeld in artikel
4 van deze Presidentsverordening.
ARTIKEL 7
Deze Presidentsverordening, alle Presidentsverordeningen die uit kracht
van deze Presidentsverordening zijn uitgevaardigd en alle besluiten als
bedoeld in artikel 4 verliezen hun gelding op het moment dat op een in
de definitieve Grondwet voor de Republiek der Zuid-Molukken vast te
leggen wijze algemeen verbindende voorschriften of andere besluiten
zijn uitgevaardigd ter vervanging of intrekking ervan. De hier bedoelde
Grondwet kan ook op andere wijze voorzien in de intrekking van de
algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten, bedoeld in deze
Presidentsverordening.
ARTIKEL 8
Deze Presidentsverordening treedt in werking op 17 augustus 2019.

Gegeven te Amsterdam op 17 augustus 2019
De President van de Republiek der Zuid-Molukken,			

Mr. J.G. Wattilete
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