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Bezuidenhoutseweg 67,
2594 AC Den Haag
T.a.v. de Minister Bert Koenders

Betreft: verdrag Traktaat van Wassenaar

ICM redactie werd al enige tijd opmerkzaam gemaakt door haar abonnees / lezers op de
financiële uitvoering van het eerder genoemde verdrag, dat nimmer van die 689 miljoen
maar ook 1 cent bij de Indische Gemeenschap is terecht gekomen, terwijl Uw Ministerie tot
de laatste cent is betaald door de Indonesische regering. Naast dat deze bevolkingsgroep
(341.000 gerepatrieerde) nimmer door Uw Ministerie op de hoogte is gesteld van deze
bestaande voorziening.

Het wroeten in deze zaak begon in 2009 door uw collega Halbe Zijlstra die fel uithaalde op
het Indisch podium waar de gelden zijn gebleven, die uiteindelijk foutieve en verkeerde
antwoorden kreeg op zijn vragen in 2009, zie ICM Reportage en publicatie.
Tegelijkertijd melden zich meer abonnees bij ICM met o.a. Interne nota’s en memo’s van uw
Ministerie waaruit o.a. blijkt dat een ieder die deze kwestie naar buiten brengt op staande
voet wordt ontslagen.
Als ICM redactie heb ik deze zaak voorgelegd bij het Indisch Platform die weigerde deze op
te pakken, omdat deze bevreesd waren dat de aangekaarte Indische kwestie bij Uw collega
Martin van Rijn hierdoor in verwarring zou worden gebracht.

Bij al deze ontwikkelingen heeft ICM - als grootste Indische Internetkrant sinds 1999 waar
vele vrij respondenten / correspondenten in Nederland en Indonesie aan zijn verbonden om te kiezen voor een pragmatische aanpak niet des IP (Indisch Platform), maar via de
betrekkingen Nederland – Indonesie om dit 689 miljoen dossier op te pakken.
Immers een verdrag is een overeenkomst waar beide partijen over en weer zaken zijn
overeengekomen, dat deze nadrukkelijk in de uitvoering worden nageleefd. Zoals het nu
eruit ziet heeft Nederland in de financiële uitvoering deze niet nageleefd, Indonesie wel is de
voorlopige conclusie, na het onderzoek kan dit verder worden bevestigd.
Tevens wil ondergetekende onder de aandacht brengen dat 10.000 handtekeningen door
ICM zijn verzameld destijds voor het dossier dat nu onder Uw collega Martin van Rijn is, wij
hebben dat mandaat aan het Indisch Platform overgedragen. Gezien het standpunt van IP
(Indisch Platform) zal ICM als media met haar abonnees (Dus ook Indische Gemeenschap) dit
hekel probleem bij U als Minister aan de orde moeten stellen voor opheldering.
Daartoe is besloten het ICMForum in te richting met de al verbonden
respondenten/correspondenten uit Nederland – Indonesie om onderzoek te starten met als
doel een vragenlijst op te stellen.
Ter ondersteuning van de vragenlijst zullen de onderstaande bestaande materialen en
bronnen worden ingebracht;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Het verdrag “Traktaat van Wassenaar 1966”.
Als dwarsverbanden het rapport van commissie van Galen 2001
Brochure “Verdrag Traktaat van Wassenaar” van 2003
ICM videoreportage van Halbe Zijlstra 1-2009 op het Indisch podium
Kamervragen Halbe Zijlstra
Antwoord op Kamervragen door Ab Klink van Halbe Zijlstra
Interne nota’s en memo’s van uw ambtenaren

en deze uiterlijk 19 maart 2015 aan U persoonlijk aan te bieden bij uw Ministerie.
Tot slot wil U als Indisch krant met trots ons ICM Jaarboek aan bieden, namens ICM Team,
respondenten, correspondenten en journalisten.
Met vriendelijk groet;
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