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Presidentsverordening van 27 december 2019 
inzake de aansprakelijkheidsstelling van de  
Republiek Indonesië wegens de gevolgen van de 
onrechtmatige annexatie en bezetting van het  
territorium van de Republiek der Zuid-Molukken 

In naam van het volk der Zuid-Molukken!

De Regering van de  Republiek der Zuid-Molukken, 

Constaterende:

dat bij tweede Presidentiële verordening van 17 augustus 2019 (Staatsblad 
2019-2) de eigendom van natuurlijke hulpbronnen van de Republiek 
der Zuid-Molukken en de aansprakelijkheidsstelling  is neergelegd van 
publieke en private actoren wegens inbreuk op die eigendom;

dat de Republiek Indonesië sedert de annexatie en bezetting van het 
territorium van de Republiek der Zuid-Molukken vanaf 1950 tot op 
heden zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van inbreuk op de 
voornoemde eigendom van de Republiek der Zuid-Molukken;

dat de natuurlijke rijkdommen, welke zich op het territorium van de 
Republiek der Zuid-Molukken  of in de ondergrond daarvan bevinden, 
alsmede welke zich in de territoriale wateren van de Staat bevinden,  
onvervreemdbare eigendom van het Zuid-Molukse volk vormen en het 
erfdeel zijn van de toekomstige generaties;

dat thans de situatie is ontstaan, dat door verdere illegale exploitatie van 
de natuurlijke rijkdommen door de Republiek Indonesië het volk der Zuid-
Molukken en toekomstige generaties in grote armoede zullen blijven leven, 
terwijl de natuurlijke rijkdommen het Zuid-Molukse volk - eigenaar van 
deze rijkdommen -  een ongekend hoge welvaart zou moeten opleveren;

Zo is het dat gelet op het bovenstaande de navolgende 
Presidentsverordening wordt vastgesteld:

ARTIKEL 1

De Republiek Indonesië wordt hierbij aansprakelijk gesteld voor alle 
materiële en immateriële schade ten gevolge van de onrechtmatige 
annexatie en bezetting van het territorium van de Republiek der  
Zuid-Molukken vanaf 1950.
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ARTIKEL 2

De verdere uitwerking van de voornoemde Staatsaansprakelijkheid van 
de Republiek Indonesië jegens de Republiek der Zuid-Molukken en het 
Zuid-Molukse volk is neergelegd in de diplomatieke nota van 27 december 
2019. De inhoud van vorenbedoelde diplomatieke nota moet in deze 
Presidentiële verordening als herhaald en ingelast worden beschouwd.*

ARTIKEL 3

Deze presidentsverordening waarbij de Republiek Indonesië aansprakelijk 
wordt gesteld treedt - voor zoveel mogelijk - in werking vanaf 25 april 
1950.

Gegeven te Amsterdam, 27 december 2019

De President van de  Republiek der Zuid-Molukken,

Mr. J.G. Wattilete 

* Appendix : PV1, PV2  en  Diplomatieke Nota 20191227 
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