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Minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder portefeuille (Luns) aan hoge commissaris te
Djakarta (Van Bylandt), 10 jan. 1956
*Informatiekopie aan Washington, Londen en Canberra

Vervolg Beyen 652.
De jongste besprekingen te Genève, die op woensdagmiddag 4 dezer aanvingen met een

bijeenkomst van de leden der delegaties met de voornaamste adviseurs, werden daarna beperkt
tot overleg der leden, waarnaast voorzover nodig de politiek-juridische werkgroep ('politieke
commissie') en de financieel-economische werkgroep vergaderden. Vooral het ministerieel
overleg werd tot en met vrijdag 6 dezer zeer intensief gevoerd en duurde op laatstgenoemde dag
van des middags 3 tot 6.30 en des avonds van 9 tot 1.30. Niettemin kon over de voornaamste
verschilpunten, welke sinds het overleg der politieke commissie van 29 december nog waren
overgebleven (zie Beyen/Luns 625 en Beyen 652), geen overeenstemming worden bereikt, met
uitzondering van het financieel-economisch terrein en voor wat betreft de overgangsbepaling
bedoeld bij de derde alinea van Beyen/Luns 625, welk resultaat op 6 dezer werd verkregen. De
vastlegging van de stand van zaken, mede tot inlichting van de heden plaatsvindende
ministerraad, nam de gehele zaterdag in beslag  en belette U nog die dag afzonderlijk in te lichten.

Deze stand van zaken vertoont in vergelijking met ons tweetal bovengenoemde
telegrammen thans in hoofdzaken het volgende beeld:
Opgesteld is een ontwerp-Protocol tot opheffing der Unie (a) met bijbehorende briefwisseling (b)
en een ontwerp-Protocol tot opheffing der Finec (c).
A. Eerstgenoemde protocol bestaat uit 5 artikelen, waarvan gelijk is: artikel I aan artikel I van het
protocol '54, III aan IX '54 en V, met enige redactieverbeteringen, aan X '54. Ook de praeambule
is gelijkluidend. Het nieuwe art. II luidt: 'Van de aan het Uniestatuut gehechte overeenkomsten
worden de overeenkomst ter uitvoering van de regeling van de samenwerking op het gebied der
buitenlandse betrekkingen, de overeenkomst ter uitvoering van de artikelen 2 en 21 van het
Uniestatuut betreffende defensie-aangelegenheden en de culturele overeenkomst vervallen
verklaard.'

Het nog opengelaten art. IV, dat een regeling van geschillen zal moeten omvatten, bleef
ernstige moeilijkheden geven voor de aard waarvan naar U reeds gezonden verslagen der
politieke commissie zij verwezen. Van Nederlandse zijde is vastgehouden aan art. VIII '54,
waarbij evenwel bereidheid is uitgesproken om
a. 'een afspraak op te nemen om in de toekomst besprekingen te voeren over het sluiten van

een arbitrageverdrag;
b. te overwegen van de toepassing van lid 3 van art. VIII uit te sluiten rechtsgeschillen vallende

binnen de 'domestic jurisdiction' zoals dit volkenrechtelijk algemeen wordt aanvaard.'
Van Indonesische zijde is terzake laatstelijk voorgesteld:
1. op te nemen in het Protocol een afspraak om in de toekomst een geschillenregeling te
sluiten
2. zolang deze niet is tot stand gekomen art. VIII van het Protocol als overgangsregeling op
te nemen onder toevoeging van een lid 4 luidende:

the provision in the third paragraph of this article does not apply to disputes which in the
opinion of respectively the RI or the Kingdom of the Netherlands relate to its sovereign
rights or of which the subject falls exclusively within its sovereignty or falls within its
exclusive jurisdiction or relates to domestic questions.'

B. De inhoud der bij dit Protocol behorende briefwisseling is goeddeels gelijk aan die van 1954,
onder toevoeging van de artikelen V tot en met VII van het Potocol 1954. Nieuw is een
overgangsbepaling (zie boven) luidende:
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'Voorzover in tussen de partijen niet vervallen verklaarde en mitsdien nog geldende
overeenkomsten, de besluiten der ministersconferenties daaronder begrepen, gesproken wordt
van 'de deelgenoten der Unie', wordt daaronder verstaan: het Koninkrijk der Nederlanden en de
Republiek Indonesië.

Onopgelost bleef tot nu toe de regeling vervat in punt 6 der briefwisseling 1954, ter
vervanging waarvan tenslotte van Indonesische zijde de volgende redactie is voorgesteld:

'In geval de nog bestaande overeenkomsten, de protocollen en de hieruit voortvloeiende
overeenkomsten in strijd zijn met enige bepaling van de nationale wetgeving, zijn bedoelde
protocollen en overeenkomsten van toepassing, tenzij het volkenrecht anders bepaalt.'

Onzerzijds werd terzake het volgende voorstel geformuleerd, doch nog niet aan de
Indonesische delegatie voorgelegd:

'In geval de heden gesloten protocollen met bijbehorende briefwisselingen, de daaruit
voortvloeiende overeenkomsten alsmede de in art. 8 dezer briefwisseling bedoelde
overeenkomsten in strijd zijn met enige bepaling van de nationale wetgeving, zijn bedoelde
regelingen van toepassing, een en ander voorzover zij volkenrechtelijk gelden.'
C. Inzake de Finec ontstond bij hervatting der besprekingen der financieel-economische
werkgroepen (op 3 januari te Genève) een deadlock, omdat van Indonesische zijde wederom
absoluut werd vastgehouden aan vervanging der afdeling a door de nationale wetgeving (zie
eerste 4 alinea's Beyen 652).
Bij de eerste ministeriële bespreking van deze materie op 4 januari bleek de Indonesische
delegatie nog steeds onvermurwbaar. De vergadering eindigde in een gespannen sfeer waarbij van
Nederlandse zijde duidelijk werd te kennen gegeven, dat indien de Indonesische delegatie haar
standpunt terzake niet wijzigde, de conferentie op een mislukking zou uitlopen.
Op de volgende ministeriële bijeenkomst bleken de Indonesiërs volledig overstag te zijn gegaan.
Van Indonesische zijde werd onder het voorbehoud dat ook over agendapunt 3
overeenstemming zou worden bereikt genoegen genomen met de schrapping van een drietal
artikelen van de Finec van zeer weinig waarde n.l. de artikelen 8, 9 en 10, plus een toezegging dat
partijen zo spoedig mogelijk nieuwe besprekingen zullen openen teneinde te komen tot
overeenkomsten of regelingen betreffende het betalingsverkeer, de handelsbetrekkingen, de
schuldenregeling, en de per 27 november 1949 bestaande Nederlandse investeringen.
Dit voorstel is voor Nederland aanvaardbaar, hetgeen ertoe leidde dat een ontwerp-Protocol tot
opheffing van de Finec werd opgesteld hetgeen de instemming van beide delegaties had.

Wij ontveinzen ons niet, dat, hoewel het bereikte resultaat voor het ogenblik bevredigend
mag worden geacht, de moeilijkheden feitelijk zijn omzeild en verschoven naar de toekomst.

Tenslotte diene dat door de Indonesische Finec-werkgroep ook werd geïndiceerd dat men
een wijziging van de bestaande pensioenen-overeenkomst tussen Nederland en Indonesië beoogt,
in die zin dat de huidige lastenverdeling in voor Indonesië gunstige zin gewijzigd zou moeten
worden. Dit punt dat verder niet aan de orde is gekomen achten wij van ernstige aard.

De stand van zaken met betrekking tot de agendapunten 3 en 4 zal in een spoedig
volgend telegram worden vermeld. De besprekingen werden meestal in een zeer geprikkelde en
gespannen sfeer gevoerd. Sociale ontmoetingen hebben niet plaats.


