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Presidentsverordening van 17 augustus 2019 
inzake de eigendom van natuurlijke hulpbronnen 
en de aansprakelijkstelling van publieke en 
private actoren wegens inbreuk op die eigendom

In naam van het volk der Zuid-Molukken!

De Regering van de  Republiek der Zuid-Molukken, 

Constaterende:

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;

Dat een zeer belangrijk onderdeel van die schending bestaat in het 
exploiteren van de natuurlijke hulpbronnen die aan het Zuid-Molukse volk 
toebehoren, zowel door de autoriteiten van de Republiek Indonesië als 
door Indonesische en buitenlandse private partijen;

Dat het voor de toekomst van het Zuid-Molukse volk van het grootste 
belang is deze hulpbronnen te onttrekken aan de exploitatie door de 
Indonesische bezettingsautoriteiten en met hen samenwerkende private 
partijen;

Dat in het kader daarvan een dringende behoefte bestaat aan de 
totstandkoming van noodzakelijke wettelijke voorschriften om de 
eigendom van deze hulpbronnen te verzekeren en iedereen die zich daar 
wederrechtelijk meester van maakt of heeft gemaakt aansprakelijk te 
stellen voor de daardoor aan het Zuid-Molukse volk en de Zuid-Molukse 
staat toegebrachte schade;

Gelet op de artikelen 1 tot en met 6 van de Presidentsverordening van 17 
augustus 2019.

Zo is het dat zij, gelet op het bovenstaande, de navolgende 
Presidentsverordening vaststelt:
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ARTIKEL 1

De natuurlijke hulpbronnen welke zich op het territorium van de Republiek 
der Zuid-Molukken of in de ondergrond daarvan bevinden, zoals deze 
op 25 april 1950 is uitgeroepen, alsmede die, welke zich in en onder 
de territoriale wateren van de staat bevinden, zijn de onvervreemdbare 
eigendom van het Zuid-Molukse volk en het erfdeel van zijn toekomstige 
generaties. 

ARTIKEL 2

Iedere handeling die vanaf de datum van inwerkingtreding van deze 
Presidentsverordening wordt verricht door de publieke autoriteiten van de 
Republiek Indonesië welke een aantasting oplevert van deze eigendom is 
wederrechtelijk en onder het recht van de Republiek der Zuid-Molukken 
nietig, tenzij hiermee door de regering van de Republiek der Zuid-
Molukken uitdrukkelijk wordt ingestemd. Onder aantastingen in de zin 
van dit artikel dient te worden begrepen de uitvaardiging van regelgeving 
met betrekking tot natuurlijke hulpbronnen, daaronder begrepen die van 
biologische aard, het aangaan van overeenkomsten met ondernemingen 
en andere private partijen in en buiten de Zuid-Molukken ter exploitatie 
daarvan of enige andere activiteit waarvan redelijkerwijs aangenomen 
kan worden dat deze gericht is op de economische exploitatie van de 
hierboven genoemde natuurlijke hulpbronnen. 

ARTIKEL 3

Private partijen, welke door het aangaan van overeenkomsten met 
de autoriteiten van de Republiek Indonesië een aandeel hebben in 
de wederrechtelijke exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, welke in 
eigendom zijn bij het Zuid-Molukse volk, zijn voor de daarvoor ontstane 
economische- en milieuschade aansprakelijk, tenzij zij daarvoor de 
uitdrukkelijke instemming van de Zuid-Molukse regering hebben 
verkregen. De op die aansprakelijkheid toepasbare wettelijke regelingen 
zullen door de Regering nader worden vastgesteld. De Regering kan alle 
gerechtelijke en buitengerechtelijke stappen welke haar noodzakelijk 
voorkomen, zetten om de hierboven genoemde schade zoveel mogelijk te 
beperken en de aansprakelijkheid aan relevante partijen toe te rekenen. 

ARTIKEL 4

De Zuid-Molukse Regering behoudt zich het recht voor om ten aanzien 
van economische verdragen welke door de Republiek Indonesië met 
andere mogendheden gesloten zijn met betrekking tot natuurlijke 
hulpbronnen in de Zuid-Molukken nadere besluiten te treffen. Deze kunnen 
bestaan in het opzeggen van dergelijke verdragen indien deze naar het 
oordeel van de Regering niet in overeenstemming zijn met het bepaalde in 
artikel 1 van deze Presidentsverordening. 
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ARTIKEL 5

Het bepaalde in de artikelen 1 tot en met 4 van deze 
Presidentsverordening geldt tot nader order. In ieder geval zal na de 
inwerkingtreding van een nieuwe Zuid-Molukse Grondwet in of uit kracht 
van die Grondwet een definitieve regeling met betrekking tot de in deze 
Presidentsverordening geregelde onderwerpen gegeven worden. 

ARTIKEL 6

Deze Presidentsverordening treedt- voor zover mogelijk- in werking vanaf 
25 april 1950. 

Gegeven te Amsterdam, 17 augustus 2019

De President van de  Republiek der Zuid-Molukken,

Mr. J.G. Wattilete 
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