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1. Het recht op een nationaliteit wordt in artikel 15 van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948 terecht als een
mensenrecht gegarandeerd.

2. Het optreden van bipatridie is niet altijd te voorkomen en behoeft niet
steeds als onaanvaardbaar te worden aangemerkt.

3. Ondanks het feit, dat Indonesië het Verdrag inzake de Uitbanning van
alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen (New York van 10 de-
cember 1979) in 1984 geratificeerd heeft, wordt hetgeen in artikel 9
van dit Verdrag is bepaald, niet geheel door dit land nageleefd.

4. Indien een Overheid de mogelijkheid heeft om een optie op andere
gronden dan de objectieve optievereisten te weigeren, is het niet zinvol

' om van een optierecht te spreken; er is dan sprake van een verlichte of
vereenvoudige naturalisatieprocedure.

5. Indonesië is gebonden aan het Verdrag nopens zekere vragen betreffen-
de wetsconflicten inzake nationaliteit van 1930, dat indertijd door het
Koninkrijk der Nederlanden geratificeerd is en met ingang van 1 juli
1937 mede voor Nederlandsch-Indië is komen te gelden.

6. Door de inwerkingtreding van de Huwelijkswet no. I van het jaar
1974, Stb. no. 1 van het jaar 1974, is de maatschappelijke positie van
de gehuwde Islamitische vrouw aanmerkelijk verbeterd.

7. Conform het bepaalde in artikel 16 van de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens van 1948, mag verschil in godsdienst niet als
beletsel voor de huwelijkssluiting gelden.

8. De afkondiging van de Agrarische Basiswet no. 5 van het jaar 1960,
Stb. no. 104 van het jaar 1960, vond mede plaats om af te rekenen met
instituten, die uit het Nederlands-Indische tijdperk dateren. Toch is
deze doelstelling in bepaalde opzichten niet consequent doorgevoerd.

9. Alhoewel in etnische zin vaak het begrip "Indische Nederlanders" -
hiermede zijn de Nederlanders uit Nederlandsch-Indië bedoeld - ge-
bruikt wordt, is gebruikmaking van deze term in juridische zin irrele-
vant.



10. De in november 1989 afgekondigde Indonesische Octrooiwet Stb. 1989-
39, voldoet niet in alle opzichten aan het gestelde doel om uitvinders
wettelijke bescherming te verlenen voor hun uitvindingen.

11 . Alhoewel de Agrarische Basiswet erop is gericht om tot afschaffing van
het dual isme in het grondenrecht te komen, wordt het recht tot waar-
borg van een aangegane schuld nog steeds door dualisme gekenmerkt.

12. De mogelijkheid tot nietigverklaring van een vonnis uitgesproken onder
de auspiciën van het ICSID, is bedoeld als exceptioneel middel, toege-

< staan binnen strikt vastgestelde beperkingen die overeenstemmen met
:ü het vereiste van het definitief zijn van een arbitraal vonnis. Wordt

9 ' hieraan niet de hand gehouden, dan zou de effectiviteit van het ICSID
twijfelachtig worden. ->ji... , ^ < . L - is . ,

13. Indonesië is, evenals andere landen in Zuidoost-Azië gelegen, een land
met eigen zeden en gewoonten, met een eigen cultuur. De westerling
die in Indonesië zaken komt doen, dient rekening te houden met deze
culturele verschillen, wil geen "cultural shock" optreden.
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