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Aan het einde van het vorige jaar is een akkoord gesloten
tussen het ministerie van VWS en het Indisch Platform over
een uitkering aan personen die tijdens de Japanse bezetting van
Nederlands Indië, van 8 maart 1942 tot 15 augustus 1945 ambtenaar of
militair waren en in die periode geen salaris hebben ontvangen. Uiteraard vallen hieronder ook Molukkers die in dienst waren van het KNIL
en bijvoorbeeld door krijgsgevangenschap geen salaris ontvingen. De
uitkeringsregeling Backpay is geen volledige compensatie van gederfde
inkomsten maar een tegemoetkoming van 25.000 EURO.
(Lees kamerbrief op pagina 3)
Er zijn in Nederland overigens nog maar weinig mensen in leven die voor de uitkering in aanmerking komen. De reacties op het besluit zijn heel verschillend, de
interpretaties eveneens. Zo is er nog steeds teleurstelling over het feit dat er geen
volledige compensatie is. Anderen zien dit resultaat als het meest haalbare. Een
ander bijeffect is dat inmiddels allerlei ‘adviseurs’ zich melden bij ouderen om ze
tegen betaling te helpen met de aanvraag. Dat is niet nodig want voor ondersteuning kunt u kosteloos bij Stichting Pelita en bij LSMO terecht.
“En die ondersteuning is ook echt nodig”, benadrukt directeur Harriet Ferdinandus
van Stichting Pelita: “De regeling blijkt veel meer emoties op te roepen dan alleen
maar frustratie over het lange wachten op de Backpay. Om echt de weg vrij te
maken voor een nieuw hoofdstuk in onze gezamenlijke toekomst, zoals staatsecretaris Van Rijn wil, moet er om te beginnen natuurlijk wel ruimte zijn voor al die
gevoelens.”
De meeste ouderen die voor de uitkering in aanmerking komen zijn al of zullen
worden benaderd door de Sociale Verzekeringsbank, de SVB, die voor de uitvoering van de regeling verantwoordelijk is. Indien dat niet het geval is moet men dus
zelf de uitkering aanvragen. In overleg met Stichting Pelita en met LSMO hebben
we de belangrijkste voorwaarden nog eens op een rij gezet:
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-E
 en belangrijke voorwaarde was en blijft dat de aspirant-rechthebbende in
leven was op 15 augustus 2015.
-N
 abestaanden van vóór die datum overledenen komen niet voor de regeling in aanmerking.
-U
 itvoering van de regeling is in handen van de SVB.
- Van de ouderen die met grote zekerheid in aanmerking komen, zijn de gegevens al bekend bij de SVB. Deze ouderen, ten overvloede vermelden we
nog dat het dus ook zeker om Molukse ouderen gaat, zullen rechtstreeks
door de SVB worden benaderd.
-V
 oor nadere informatie, bij twijfel of indien er ondersteuning nodig is, kunt
u terecht bij Stichting Pelita of bij LSMO.

SMO

-M
 edewerkers van Pelita en LSMO zijn op de hoogte van de regeling en bieden ondersteuning en/ of nadere informatie uiteraard geheel belangeloos
en kosteloos aan.
-W
 anneer de aanvraag al in behandeling is en u daar nog vragen over
heeft, kunt u terecht bij de SVB.

Contactgegevens:
SVB, afdeling Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen
Postbus 9575 2300 RB Leiden
Bezoekadres Stationsplein 1 Leiden
T 071 - 535 65 00 of 071 - 535 68 88
E info.wvo@svb.nl

Stichting Pelita:
Rijnzichtweg 35 2342 AX Oegstgeest
T 088-3305111 (Yvon Bos of Anneke Ruff)
E info@pelita.nl
LSMO (Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen)
Bernard de Wildestraat 400 Breda 4827 EG Breda
T 076 – 522 5150 (Crams Nikijuluw of Jeanny Manusiwa)
E info@lsmo.nl
*Deze informatie is ook te lezen in de Nieuwsbrief van het Moluks Historisch Museum
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> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
www.rijksoverheid.nl
Kenmerk
882575-145255-DMO
Bijlage(n)
Uitkeringsregeling backpay
en toelichting (akkoord IP).

Datum
Betreft

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

8 december 2015
Backpay - uitkeringsregeling

Geachte voorzitter,
In mijn brief (871698-144253-DMO) van 20 november jl. kondigde ik aan na een
akkoord met het Indisch Platform u de overeengekomen uitkeringsregeling met de
toelichting toe te zenden. Op 7 december ben ik tot dit akkoord met het Indisch
Platform gekomen. Het resultaat verstuur ik u hierbij.
Afgelopen weken heb ik in zeer goed overleg met het Indisch Platform toegewerkt
naar deze uitkeringsregeling. Hierbij hebben we de nadruk gelegd op het zo
eenvoudig mogelijk maken van de aanvragen voor de belanghebbenden. Hiertoe is
gekeken op welke wijze zo snel mogelijk tot een “positieve lijst” kan worden
gekomen: van personen van wie reeds evident duidelijk is dat men
belanghebbende is. Daarnaast is er veel energie gestoken in een werkwijze die
zorg draagt voor een rechtmatige uitkering, zowel in termen van belanghebbenden
als in de vormgeving van feitelijke uitkeringsprocessen.
Vaststellen belanghebbenden in drie categorieën
We hebben geconstateerd dat de personen die als ambtenaar of militair ten tijde
van de Japanse bezetting in dienst waren van het Nederlands-Indisch
Gouvernement en aan wie gedurende de Japanse bezetting ten onrechte geen of
onvolledig salaris is uitbetaald, voor de uitvoering in drie groepen kunnen worden
uitgesplitst. Dit hangt samen met de wens om de administratieve belasting voor
betrokkenen zo klein mogelijk te maken en om zo snel mogelijk te kunnen
handelen.
Het gaat om de volgende groepen:
a) Ambtshalve toekennen
Voor personen die reeds bekend zijn bij de SVB, SAIP of andere
betrouwbare openbare bronnen waaruit evident kan worden afgeleid dat
men inderdaad onder de definitie van de regeling valt, zal een
automatische toekenning plaatsvinden. Hiermee worden inspanningen van
betrokkenen geminimaliseerd en kan snel een beschikking worden
afgegeven en vervolgens tot uitbetaling worden overgegaan.
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b) Aanvraag via bevestigingsbrief
Hiernaast is er een groep van potentiële belanghebbenden, waarvan op
basis van het eerste onderzoek niet sluitend kan worden vastgesteld dat
men tot de doelgroep behoort en automatisch worden toegekend, maar
zijn daar wel veel aanwijzingen voor. Deze personen zullen gericht worden
benaderd en om aanvullende informatie worden gevraagd. Zij kunnen
daarbij tevens eventuele aanvullende bevestigingsgegevens inbrengen.
Ook potentiële belanghebbenden die zich via Indisch Platform, VWS, SVB
of Pelita hebben gemeld gedurende de afgelopen weken zullen zoveel
mogelijk hieronder worden meegenomen, uiteraard voor zover ze niet al in
de groep vallen voor wie ambtshalve toekenning aan de orde is.
c) Aanvraag via aanvraagformulier
Tot slot is het noodzakelijk om mensen zelf de gelegenheid te geven zich
te melden. Het is immers mogelijk dat men niet in verschillende
(overheids-)bronnen voorkomt, maar wel degelijk aan kan tonen in dienst
te zijn geweest van het Nederlands-Indisch Gouvernement en onder de
definitie te vallen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om personen die niet naar
Nederland zijn geëmigreerd. Voor deze categorie geldt een bewijslast zoals
we die ook kennen voor andere wet- en regelgeving rond
verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen. Aanvrager dient in dit geval
voldoende informatie aan te leveren waarmee de uitvoeringsorganisatie
haar onderzoek kan starten. Andere bronnen zijn vervolgens hulpmiddel
ter toetsing.
Werkwijze ten behoeve van “positieve lijst”
Parallel aan het opstellen van de uitkeringsregeling heb ik de SVB gevraagd om in
samenwerking met de SAIP te zorgen dat de eerste positieve vaststellingen op zo
kort mogelijke termijn kunnen worden gedaan voor de ambtshalve toekenning.
Hierbij is het van belang om de gewenste snelheid te combineren met de
noodzakelijke zorgvuldigheid. Ik deel de wens van het Indisch Platform om een zo
groot mogelijke groep snel actief helderheid te geven. Tegelijkertijd wil ik
voorkomen dat betrokkenen ten onrechte een positieve of negatieve melding
krijgen. Een praktisch gegeven hierbij is dat er weliswaar een groot aantal
bronnen kan worden betrokken, maar de eenvoud van ontsluiting hiervan varieert.
Zo is oudere informatie vaak op microfiche vastgelegd, hetgeen zorgt voor een
complexere en langzamere ontsluiting. In dat besef vindt het onderzoek zodanig
plaats dat een zo'n groot mogelijke groep zo snel mogelijk zekerheid krijgt.
Feitelijke uitvoering
Ik wil zo snel mogelijk ook de feitelijke uitvoering in gang zetten. Daartoe heb ik
de SVB reeds gevraagd om – op basis van een voldoende voldragen
uitkeringsregeling – met een uitvoeringstoets te starten. Ik verwacht deze
komende week van hen te ontvangen. Uitgaande van een positieve reactie zal ik,
in afstemming met mijn collega van SZW, hen dan opdracht kunnen verlenen om
deze regeling in mandaatstelling uit te voeren. Dit sluit ook aan op mijn
toezegging om mij maximaal in te spannen om de uitvoering van deze regeling
nog dit jaar op een goede wijze te laten starten. Bij de feitelijke uitvoering zal ik
zorg dragen voor een passende betrokkenheid van het Indisch Platform.
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Aan belanghebbenden zal, in aanvulling op de juridische beschikking, een
persoonlijke brief worden toegestuurd vanuit de regering. In deze brief zal naar
hen toe de erkenning ook verder gestalte krijgen.
Hoogachtend,
de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

SMO

drs. M.J. van Rijn

Mocht u geen prijs meer stellen op toezending van de Nieuwsbrief,
dan verzoeken wij u ons dat te laten weten door een email te sturen naar:
info@lsmo.nl met als onderwerp ‘afmelding nieuwsbrief’.

Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen

Bernard de Wildestraat 400
4827 EG Breda
E: info@lsmo.nl Coördinator: Jeanny Vreeswijk Manusiwa
www.lsmo.nl
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