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MEMORIE VAN TOELICHTING. 

Blijkens het hij de wet van 26 September 1910(Nederlandsch 
Staatsblad n". 293, Indisch Staatsblad n". ö88i aan de Indische 
mijnwet toegevoegd artikel 6a kunnen van landswege met 
personen of ven nootschappen, die voldoen aan het eerste lid 
van artikel 4 der mijnwet, overeenkomsten worden aangegaan, 
waarbij zij z>'-h verbinden tot het ondernemen van ontgin* 
ningen of van opsporingen en ontginningen. 

Het artikel schrijft voor, dat zoodanige overeenkomsten niet 
worden gesloten dan nadat daartoe telkenmale bij de wet 
machtiging is verleend. 

Zooals in de Memorie van Toelichting betreffende de aan-
gehaalde wet van 26 September 1910 (1) werd medegedeeld, 
was destijds reeds van landswege een ondel-zoek gaande naar 
petroleum in Djambi. 

Dit onderzoek, dat geleid is door den tijdelijken geoloog 
bij het mynwezen, dr. A. TOBLER, en waarvan de uitkomsten 
zijn neergelegd in een „Korte beschrijving der petroleum-
terreinen in het Zuid-Oostelijk deel der residentie Djambi", (2) 
heeft een bevredigende uitkomst gehad. 

Er is namelijk vastgesteld, dat de tertiaire formatie, welke 
in de aangrenzende residentie Palembang de draagster is van 
rijke aardolieafzettingen, ook in Djambi kon worden aange-
toond over een zeei groote uitgestrektheid en in eene, voor 
de vorming van ontginbare aardolie-afzettingen bevorderlijke, 
tektonische gesteldheid. 

Om de zeer groote moeilijkheden, aan de uitoefening van 
hel petroleumbedrijf door het Land in eigen beheer verbonden, 
te ontgaan en den Lande niettemin een veel ruimer aandeel 
in de mogelijke winst te verzekeren, dan verkregen zou worden 
bij uitgifte in concessie, werd het voornemen opgevat om voor 
de mijnbouwkundige opsporing en ontginning van de aardolie 
gebruik te maken van de hoogerbedoelde bij artikel ba dei-
Indische mijnwet opengestelde mogelijkheid om zoogenaamde 
exploratie- en exploitatiecontracten te sluiten. 

Ten einde dit doel te bereiken, werd besloten om aan naam-
looze vennootschappen, voldoende aan de voorwaarden, gesteld 
in artikel 4 der Indische mijnwet, gelegenheid te geven tot 
het doen van aanbiedingen, naar aanleiding van een ontwerp-
overeenkomst, waarin de voornaamste bepalingen en voor-
waarden, welke onmisbaar werden geacht, zouden worden 
opgenomen. Aan gegadigden zou daarbij worden overgelhten 
zelf in te vullen tot welke jaarlijksche uitkeering aan het 
Land, uitgedrukt in procenten van een op den voet van het 
ontwerp te berekenen bedrijfssaldo, zij zich wilden verbinden. 

Met het oog op de mogelijkheid, dat eene andere voor beide 
partijen bevredigende oplossing wellicht door gegadigden aan 
de hand zou kunnen worden gedaan, werd het gewen.scht 
geacht om ook alternatieve aanbiedingen, naast die op den 
grondslag van het ontwerp, toe te laten. 

(1) Gedrukte Stukken, Zitting 1909—1910, 227, n°. 8. 
(2) Deze beschrijving is niet ile iijjhehoorende kaarten opgenomen 

in het deel .Verhandelingen met atlas" van het Jaarboek van het 
Mijnwezen in N'ederlandsch-Oost-Indië van 1911. 

In verband met den aard van hei petroleumbedrijf, in het 
bijzonder wat den afzet van de producten in het groot betreft, 
welke bijna geheel in handen is van enkele groote lichamen, 
en niet minder met het oog op de toenemende beteekenis, 
welke een deel dier producten als vloeibare brandstof voor de 
oorlogsvloten in de laatste jaren heeft verkregen, werd het 
bovendien noodig geoordeeld waarborgen uit te lokken tegen 
mogelijke benadeeling van de Nederlandsche belangen en tegen 
belemmering, van eene gezonde en natuurlijke ontwikkeling 
van nijverheid en handel in Nederlandsch.Indie als gevolg van 
de wijze, waarop het ontginningsbedrijf en de verkoop van 
producten zouden worden gevoerd. 

De groote uitgestrektheid van het onderzochte terrein en de 
ligging der gevonden ant.iclinalen maakten liet voorts niet alleen 
mogelijk, maar tevens wenscheiijk eene splitsing in twee doelen 
(Djambi I en Djambi 11) in te voeren, waarvan elk voor de 
vestiging van een zelfstandig en krachtig ontginningsbedrijf 
in aanmerking zou kunnen komen. 

Tot wering van niet-ernstige aanbiedingen werd besloten de 
storting van zekere bedragen als geldelijke waarborg te vorderen. 

Met inachtneming van de hiervoren ontvouwde beginselen 
had in de Javascht Courant van 9 Augustus 1912, n". 64, 
en de Staatscourant van den tienden dier maand n". 186 eene 
oproeping plaats van gegadigden voor de opsporing en ont-
ginning van aardolie c a . , krachtens overeenkomst op den voet 
van artikel 5« der Indische mijnwet, in de hiervoren genoemde 
terreinen Djambi i en Djambi II; bij die oproeping werden de 
voorwaarden van inschrijving en de als grondslag daarvoor 
geldende ontwerp-overeenkomst bekend gemaakt. 

Deze oproeping heeft het gevolg gehad, «laf ingeschreven 
hebben: 

1". de Petroleum Maatschappij Zuid-Perlak, welke het aan 
den Lande uit te keeren percentage stelde op f ^ /o : 

2". de Bataafsche Petroleum Maatschappij met 50 "/„; 
3°. het Java en Borneo oiie- en Rubbersyndicaat, met 50 "/0: 
4". de Nederlandsche Koloniale Petroleum maatschappij, 

met 40 % ; 
5". de Algemeene Petroleum Maatschappij Sirius, met 40 °/,,: 
6". de Nederlandsche Maatschappij tot het verlichten van 

mijnbouwkundige werken, met 40 "/,,: 
alle welke maatschappijen gelijkelijk inschreven voor de 

beide aangeboden terreinen, met uitzondering van laatst' 
genoemde, die alleen inschreef voor het terrein Djambi II. 

Bovendien zijn nog aanbiedingen ontvangen van de Maat-
schappij tot mijn-, bosch- en landbouwexploitatie in Langkat 
en van een consortium, dat zich ten doel stelde een ,Xeder-
landsche Djambi Petroleum Maatschappij" "P •* richten, welke 
aanbiedingen echter op een anderen voet dan de voorwaarden 
der inschrijving waren geschoeid; terwijl voorts door de sub 
] , 2, 5 en 6 genoemde maatschappijen tevens alternatieve 
aanbiedingen werden gedaan. 

Het onderzoek van deze alternatieve aanbiedingen wees uit, 
dat zij niet in aanmerking konden komen voor toewijzing. Zij 
boden geen oplossing aan, die meer bevredigde dan het schema 
en bovendien kon niet worden aangetoond, dat zij den Lande een 
grooter geldelijk voordeel zouden verschaffen dan de inschrijving 
volgens dat schema. 

Hetzelfde was naar de meening van den ambtsvoorganger van 
ondergeteekende het geval met de beide op anderen grondslag 
dan de ontworpen overeenkomst gedane aanbiedingen. 

Aangezien bij de hiervoren bedoelde wijziging van de Indische 
mijnwet bepaaldelijk beoogd was om aan de schatkist ruimere 
baten uit den mijnbouw te verzekeren, moesten van de over-
blijvende inschrijvers in het bijzonder diegene in beschouwing 
genomen worden, die het hoogste percentage hadden a;inge-
boden. Derhalve: de Petroleum-Maatschappij Zuid-Perlak, de 
Bataafsche Petroleum Maatschappij en het Java- en Borneo Olie-
en Rubbersyndicaat. 
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Hoewel naar dien maatstaf beoordeeld de aanbieding van 
de Petroleum Maatschappij Zuld-Perlak die van de belde andere 
maatschappijen belangrijk overtrof en hel dus schijnbaar voor 
de band zou hebben gelegen deze vennootschap In aanmerking 
te brengen voor toewijzing van belde terreinen, heeft.de onder 
geteekende nochtana gemeend dien weg niet te moeten inslaan. 
Lmrners, «•<n grondig deakundig onderzoek — on, bij gunatlgen 
uitslag, eene krachtige ontginning — van eene zoo groote 
uitgestrektheid als de heide terreinen te samen beslaan, stellen 
zulke hooge elachen aan de kapitaalkracht en de ultruating 
van den ondernemer, terwijl ook het bereiden dor minerale 
olie tot voor hel gebruik geschikte zelfatandlgheden als licbtolle, 
benzine, paraffine, kaarsen en smeeroUe, zoomede het vervoer 
en de verkoop zoo vide hulpmiddelen vorderen, dat dé onderge* 
toekende niet overtuigd la, dat eene werkzaamheid van zulken 
omvang als waartoe het bedrijf op beide' terreinen kan leiden, niet 
boven de krachten van dezen inschrijver zou gaan of althans 
de bedrijfskosten zeer zou opdrijven. Aangezien do werkelijke 
kosten van opsporing en ontginning in mindering worden 
gebracht bij de vaststelling van het saldo, waarover de uitkeering 
aan het Land wordt berekend, on het uit den aard der zaak 
bet meest in 's Lands belang is dat do ondernemer zijn bedrijf 
intensief uitoefent en voortzet, ligt in het voorafgaande eene 
gereede aanwijzing om niet het geheele gebied tor bewerking 
af te staan aan de Maatschappij Zuid-Perlak. Tevens volgt 
uit het opgemerkte, dat ruimte bestaat voor twijfel of' bet 
hoogste bod inderdaad de hoogste uitkeering aan de schatkist 
zal verzekeren, vooral indien de maatschappij gesteld werd 
voor een zoo omvangrijke taak als de ontginning van de beide 
terreinen. Haar aanbod en dat van de Bataafsche Petroleum 
Maatschappij leenen zich niet tot eene volkomen gelijkwaardige 
vergelijking, omdat laatstgenoemde maatschappij, zooals bekend 
is, beschikt over tal van betrekkingen en personeele en materieele 
middelen, welke geacht mogen worden haar in staat te stellen 
tot een bij uitstek krachtig, voortvarend en economisch bedrijf. 
Welken invloed deze gunstige omstandigheden zullen uit-
oefenen op de verhouding tussohen eene uitkeering van 50 "/„ 
door de Bataafsche Petroleum Maatschappij on 62Y2 °/„ door 
de Maatschappij Zuid-Perlak, zal alleen de practijk kunnen 
uitwijzen. Er bestaan nog geen stellige gegevens waaruit zou 
mogen worden afgeleid, dat eerstbedoelde uitkeering in werke-
lijkheid de tweede zal overtreffen, maar evenmin is er — gelijk 
gezegd — zekerheid, dat de laatste inderdaad eene hoogere 
— of evenredig hoogere — bate zal blijken te vertegenwoor-
digen. 

In verband mot een en ander zou, naar de meening van 
ondorgoteekendo, in ieder geval aan do Petroleum Maatschappij 
Zuid-Perlak slechts één terrein z|jn toe te wijzen, terwijl dan 
voor het andere terrein de voorkeur zou zijn te geven aan de 
Bataafsche Petroleum Maatschappij boven het Java en Borneo 
Olie en Rubbersyndicaat. 

De redenen, waarom aan haar bod, zelfs in vergelijking met 
dat van de Petroleum Maatschappij Zuid-Perlak, bijzondere 
beteekenis is gehecht, leiden er toe te verwachten, dat do door 
haar aangeboden 50 °/„ een hooger waarde vertegenwoordigen 
dan de 50 "/„ van het Syndicaat. 

Door de Petroleum Maatschappij Zuid-Perlak zoowel als door 
de Bataafsche Petroleum Maatschappij werden voorts waarborgen 
aangeboden voor hot Nederlandsch karakter der onderneming, 
welke beantwoordden aan de eischen welke' daaraan gesteld 
moesten worden. Beide verklaarden zich desgevraagd bereid 
een afzonderlijke maatschappij, hl het bijzonder voor petroleum* 
winning in Djambi, op te richten, en het Land de gelegenheid te 
geven invloed te oefenen op het behoud van het Nederlandsch 
karakter der onderneming. Daar ook overigens deze beide 
inschrijvingen voldeden aan de voorwaarden, konden de insclirij-
vingon van het Java on Borneo 01io- en Rubbersyndicaat, 
ZOOmede die voor een lager percentage ter zijde worden gelegd. 

Al die overwegingen hebben don ondergetêekende aanleiding 
gegeven om — met inachtneming tevens van de omstandigheid, 
dat het terrein Djambi 1 grenst aan de terreinen, waarover de 

Bataafsche Petroleum Maatschappij thans reeds beschikt—• één 
terrein (Djambi D te bestemmen voor de Bataafsche Petroleum 
Maatschappij en één (Djambi Dl) voor de Petroleum Maatschappij 
Zuid-Perlak. 

Aangezien volgens de voorwaarden van inschrijving de aam 
biedingen slechts geldig zouden blijven tot 81 Januari 1916, 
heeft de ondergetêekende zich vergewist, dal de belde maat 
schappijen ook na dien datum — en wel col l Juli 1916 
de aanbiedingen gestand zouden doen. 

Vervolgens is schriftelijk inel haar overeengekomen, dat 
zoodra de bij art. ba (dorde lid) der Indische mijnwet bedoelde 
machtiging zou zijn verkregen — mits dit vóór 1 Juli 1915 
geschiedde — Nederlandseh-lndie met haar zou aangaan een 
overeenkomst betreffende opsporing en winning van aardolie 
in de residentie Djambi onder de voorwaarden als vermeld in 
de aan de akten dier overeenkomsten gehechte ontwerpen. 

Het hierbij aangeboden wetsontwerp met daaraan gehecht 
ontwerp der overeenkomst strekt tor verkrijging van die 
machtiging voor wat betreft het terrein Djambi I: voor Djambi II 
wordt verwezen naar het daarop betrekking hebbend gelijkertijd 
ingediend afzonderlijk wetsontwerp. 

Xa het voorafgaande moge tor toelichting van de artikelen 
van de te sluiten overeenkomst overigens nog bet volgende 
worden opgemerkt. 

Artikel 1. De contractsduur is op 25 jaren gesteld, omdat 
eenerzijds dit tijdperk voldoende wordt geacht om het bedrijf 
tot volkomen ontwikkeling te brengen on het kapitaal geheel 
terug te winnen en anderzijds het stellen van een langoren 
termijn niet wenschelijk is geacht voor de bevordering van 
een krachtige ontginning. 

Artikel 2. Mochten waardevolle producten, waarvan de 
ontginning hier is uitgesloten, worden aangetroffen, dan kan 
nopens do winning daarvan afzonderlijk worden overeengekomen. 

Artikelen 8, 18 tot en met 15 en 19. Hierin zijn neer-
gelegd de waarborgen tegen benadeeling van de Nederlandscho 
belangen en tegen belemmering van eene gezonde en natuurlijke 
ontwikkeling van handel en nijverheid in Xederlandsch-lndié. 

Xaast het recht om ontbinding van de overeenkomst te vorderen, 
wanneer, naar het oordeel van den Lande, door de gevolgde 
wijze van uitoefening van het opsporings- en ontginnings-
bedrijf on van den verkoop der producten benadeeling van 
Nederlandsche of Nederlandsch-Indische belangen plaats heeft 
gevonden, is ter voorkoming daarvan medezeggenschap voor-
behouden in de leiding van en hot toezicht op het beheer van 
de ontginningsmaatschappij. hierin bestaande dat een krachtige 
invloed kan worden uitgeoefend op de keuze van de personen, 
in wier handen do hoofdleiding en het toezicht zal berusten. 
dat die personen voor een overwegend deel Nederlanders 
moeten zijn en dat oen Regeeringsconunissaris bij die maat-
schappij kan worden aangesteld. 

Van eene vennootschap, wier bedrijf zich verder Uitstrekt 
dan de ontginning van oen terrein in Djambi, la uiteraard 
dit medezeggenschap bezwaarlijk te eischen, weshalve de op-
lossing is gevonden in de oprichting van afzonderlijke maat-
schappijen, in het bijzonder bedoelende de ontginning van 
dat terrein. 

Artikel 4. De bedongen uitkeering in eens en hel vaste 
recht hebben voornamelijk ten doel tot eene krachtige en 
voortvarende exploitatie te nopen. Bovendien la do uitkeering 
in eens te beschouwen als eene vergoeding voor de door hel 
Land aan het geologisch en geographisch onderzoek ten koste 
gelegde bedragen, terwijl laatstgenoemde heffing, beschouwd 
in verband met den inhoud van artikel 17, tevens beoogt de 
ontginningsmaatschappij er toe te brengen, die gedeelten van 
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het terrein, welke zij na onderzoek niet wenscht te houden, 
«reder ter vrjje beschikking van den Lande te stellen. 

Artikelen ö, t; en 7. Evenals vooi de berekening van den 
cijns van concessien volgena de Indische mijnwet, is als 
grondslag voor de Jaartijksche uitkeering aangenomen de 
handelswaarde van dé gewonnen producten. Zoodoende kan 
bij de vaststelling van het uit te 'keeren' hedrag telkenmale 
zoowel rekening worden gehouden met de door de maatschappij 
over den verkoop verstrekte gegevens, als met hetgeen onder 
vergelijkbare! omstandigheden elders voor gelijksoortige producten 
wordt betaald. 

Bij de berekening der handelswaarde van de gewonnen 
aardolie wordt niet te rade gegaan met de hoeveelheden Licht 
olie, benzine en residu, welke bereid zijn, maar niet die, welke 
blijkens analyse hadden kunnen zijn verkregen. 

Artikelen 8 en 0. Ten einde zeer ingewikkelde berekeningen 
en geschillen daarover te vermijden, zijn voor de in mindering 
te brengen kosten van bereiding en van het vervoer der «uwe 
producten vaste bedragen aangenomen, welke eene uit de 
beschikbare gegevens afgeleide benadering van de werkelijke 
ontginningskosten weergeven. 

Arükel 10. Binnen de omschrijving van de ontginnings-
kosten vallen alle directe uitgaven, zoowel op als buiten het 
ontginningsterrein gedaan, niet echter Directie- en andere 
algemeene onkosten en zulks ter vermijding van de bij de 
cijnshefflng gerezen meeningsverschillen over hetgeen al dan 
niet onder die onkosten valt. 

Artikel 12. De in de alinea's 1 tot en met 4 opgenomen 
rente- en boetebedingen strekken om te voorkomen, dat gemis 
van overeenstemming over de aan den Lande verschuldigde 
bedragen leidt tot renteverlies voor het Land en bevoonleeling 
van den ontginnen 

Artikel 18. Het spreekt vanzelf, dat voortzetting van het 
bedrijf niet kan worden verlangd, wanneer afdoende blijkt, 
dat de ontginner daaruit geen voordeel kan behalen. Mocht 
zich zulks voordoen, dan is het duidelijk, dat of de ontginning 
op zich zelf niet loonend is, of dat de overeenkomst aan de 
maatschappij te zware lasten oplegt, in welk geval dan naar 
omstandigheden tot staking van het bedrijf of tot eene o vereen -
komst op minder bezwarende voorwaarden zal moeten worden 
besloten. 

Artikelen 20 en 21. Bepalingen van dezen aard zijn noodig 
om den overgang tot eigen ontginning of de voortzetting van 
het. bedriji door anderen gemakkelijk te maken. 

De Minister run Koloniën, 

TH. B. PLEYTE. 
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O N T W E R P VAN WET. 

WI.I W I L H E L M I N A , BIJ VE GRATIE GODS, KONINGIN OKK 
NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE XASSAI. I:N/„, ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te 
weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wensehelijk 
is om op den voet van artikel 'ui van de Indische mijnwet 
(Nederlandse/i Staatsblad 1910, n". 293, Indisch Staatsblad 
n". 588) eene overeenkomst te sluiten tot opsporing en ontginning 
van aardolie en daarmede voorkomende gasvormige zelfstan-
digheden in een gedeelte van de residentie Djambi: 

Zoo is het, dat Wij. den Raad van State gehoord, en niet 
gemeen overleg der Staten-Ueneraal, hebben goedgevonden en 
verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel 1. 

Onze Minister van Koloniën, als vertegenwoordigende Neder 
landsch-indie. wordt, gemachtigd om met de te Amsterdam 
gevestigde Naamlooze Vennootschap „de Petroleum Maatschappij 
Zuid-Perlak*' eene overeenkomst te sluiten, betreffende de 
opsporing en de ontginning van aardolie en daarmede voor-
komende gasvormige zelfstandigheden in een in de residentie 
Djambi gelegen terrein, genaamd Djambi II, begrensd ten 
noordoosten door de lijn, getrokken in de richting astronomisch 
noordwest-zuidoost, gelegen op een afstand van 6 kilometer 
in de richting astronomisch noordoost van de monding van 
de Soengei Mengkela in de Soengei Kapas, van af haar snijpunt 
met de gewestelijke grens tusschen Djambi en Palembang tot 
waar zij den weg van Doesoen Moeara Soengei Tanah Abanu 
naar Doesoen Pelapoeng Teleboeng ontmoet, vervolgens deze 
weg tot aan zijn snijpunt met de Soengei Djangga en verder 
deze rivier stroomafwaarts tot aan hare uitmonding in de 
Tembesi-rivier en ten Noorden en ten Westen door de 
Tembesi-rivier en door den weg van Sarolangoen naar 
Soeroelangoen iRawasi 

en zulks overeenkomstig de voorwaarden vervat in het aan 
deze wet gehecht ontwerp. 

Artikel 8. 

De te sluiten overeenkomst wordt kosteloos geregistreerd 
en is vrij van de heffing van de bij de wet van 9 Mei 1890 
{Staatsblad n". 8<b bedoelde kanselarij-legos. 


