
Doorbraak Backpay Salarissen 
onderdeel Indische Kwestie
Bekendmaking 3 november 2015
Proces ‘zorg’ / bevindingen doelgroep 
PS/november 2016



3 november 2015
Nieuwsbericht NOS over doorbraak 
Backpay Salarissen na 70 jaar.



• waar moeten we ons aanmelden?
• wat moeten we doen?
• waarom mijn overleden vader/moeder niet?
• waarom mijn overleden opa/oma niet?
• waarom 15 augustus 2015 ‘nog in leven’?
• waarom mijn moeder (weduwe) niet?
• vader zit in verzorgingshuis. Kan het tehuis 

aanspraak maken op het geld?
• vader is stervende. Hoe lang gaat dit duren?

Beleving doelgroep:

Geen tussentijdse communicatie! 
Geen pro-actieve houding van Pelita en SVB 
rondom zorgvraagstuk. Stichting Pelita weet van 
niks en verwijst naar Indisch Platform (telefoon 
kantoor OneBigAgency). Ernstige behoefte aan 
informatie bij doelgroep. 

November/december 2015
Paniek bij doelgroep: 



Doelgroep belt naar het Indisch Platform: logisch, 
dichtst bij de doelgroep en verantwoordelijk voor de 
regeling.  

Doelgroep zag voorzitter Indische Platform op TV. Zijn in paniek en 
weten niet wat te doen. Vele vaders en ook moeders zijn overleden. 
OneBigAgency, bedrijf van adviseur Peggy Stein die de Indische 
Kwestie jaren heeft geholpen met films, activiteiten, communicatie etc. 
en ook ondersteuning biedt aan voorzitter Indisch Platform Silfraire 
Delhaye, vwb communicatie.  
Hierdoor wordt OneBigAgency overspoeld door duizenden telefoons 
en mails met vragen, verhalen en klachten. Vele mensen zijn boos en 
willen hun verhaal kwijt.  

De telefoongegevens van OneBigAgency  
worden door hen die geholpen zijn weer  
doorgegeven aan vrienden/bekenden met  
een hulpvraag. Ook blijkt het een uitlaatklep  
voor rouw, pijn en verdriet. 

VELE VRAGEN



Reden van overval op kantoor OneBigAgency:  
telefoonnummer en mailadres van OneBigAgency tbv Indisch Platform wordt 
gecommuniceerd via actiewebsite Countdown Indische Kwestie 
(www.indischekwestie.nl). Tevens staat op het visitekaartje van de heer Delhaye het 
telefoonnummer van OneBigAgency. 

http://www.indischekwestie.nl


Doorbreken impasse vanuit IP > OneBigAgency kanaliseert in samenspraak met VWS 
en voorzitter Indisch Platform namenlijsten richting VWS / VWS en enkel IP-leden 
concentreren zich op uitvoeringsreglement / overleg VWS/IP. 

Nov: Pelita meldt niet op de hoogte 
gebracht te zijn door VWS/SVB en 
stuurt mensen door naar IP-site, 
organisatie en eerste opvang mensen 
in handen van OneBigAgency in 
samenspraak met voorzitter IP.

OneBigAgency maakt in 
overleg met voorzitter IP 
een simpele landingssite 
om e.e.a beter te kunnen 
coördineren.



Op 6 november lanceert 
OneBigAgency een Backpay 
formulier op de site van het 
Indisch Platform, waar mensen 
hun gegevens kunnen 
achterlaten, wat moet zorgen 
voor: 

1. Geruststelling dat het IP 
doorvecht voor alle anderen. 
2. Structuur in aanvragen en 
behandeling. 

Deze gegevens komen binnen 
op het e-mail adres: 
indischplatform@gmail.com 

Middels dit formulier komen ook 
alle persoonlijke vragen vanuit de 
gemeenschap naar boven, die 
persoonlijke aandacht vergen. 
Site is door aanvragers 
doorgestuurd naar buitenland. 
Ook buitenlandse aanvragen. 
Telefoon kantoor OneBigAgency 
overbelast.

mailto:indischplatform@gmail.com


In de tussentijd stromen reacties/aanmeldingen
en vragen binnen binnen bij IP/OBA (in perceptie van 
doelgroep, het dichtst bij de uitkeringsregeling) 
bij afwezigheid van opvang overige instanties:

OBA = afkorting voor OneBigAgency



Januari 2016: IP/OBA Peggy 
Stein heeft rechtstreeks 
contact met SVB »  
André Kuijpers. 
Soepel verloop gesprek over 
aangeleverde namenlijsten.

Belofte van Martin van Rijn kan 
worden waargemaakt: ”In het prille 
Januari 2016 worden de eerste 
mensen uitbetaald.”



Toename vragen/
aanmeldingen

Lijst met aanmeldingen 
voor weduwen neemt toe. 

Telefoon en mailbox IP/OBA 
overbelast met vragen over 
waarom Weduwen niet ‘dat 
krijgen waar ze recht op 
hebben!…?’ 

Citaat zoon naar aanleiding 
van uitspraak van Pelita: 
“Schrijf dat maar op uw buik!”



Gebrek aan persmoment 
VWS/IP officiële erkenning >
partijen/kinderen staan zelf 
op om het onder de 
aandacht te brengen

https://www.youtube.com/watch?v=jtSqLyPs4Dc

https://www.youtube.com/watch?v=jtSqLyPs4Dc


Voorbeelddossier over hoe de zaken ondertussen 
werkelijk verlopen bij SVB. SVB stelt dat alle 
aanvragen soepel verlopen na dat de eerste
erkenningen hebben plaatsgevonden in januari/februari.
Dit is geenszins het geval.

E. NOBBE 



Korte weergave verloop.

Staatssecretaris Martin van Rijn belooft: januari eerste uitbetalingen. 
Dit lukt door een pro-actieve houding van OBA/IP/VWS. SVB pakt dit 
door in januari.

- Februari t/m oktober: stroperig en langzaam verloop. 
- Maart/april Commissie wordt opgericht door IP en VWS/SVB.
- OBA wordt hierin buiten beschouwing gelaten.
- Doelgroep komt in etappes terug met vele klachten.
- Kinderen van weduwen bellen bezorgd terug of er al actie wordt 

ondernomen voor hun moeders. 
- Kinderen van ouders waar géén archieven van te vinden zijn vinden 

dat hun ouders slecht gehoord zijn. Vader eist erkenning via 
kinderen.

- Kinderen van ouders die al zijn erkend en uitbetaald die overlijden 
komen terug bij OBA ivm betrokkenheid en delen van verdriet

- Kinderen van ouders die ernstig ziek zijn of in de tussentijd dreigen 
te overlijden komen terug en eisen snelheid en betrokkenheid 

- Mensen op de door OBA aangeleverde lijsten blijven tot en met 
oktober vragen om hulp. (zie mevrouw Nobbe).



Conclusie uit verslag OBA/IP
In januari zijn de eerste uitbetalingen gedaan en is het soepel verlopen. We leveren 
uitvoerige lijsten aan. Legernummers, verhalen, referenties, adresgegevens. Dit om te 
voorkomen dat SVB dit pas in veel later stadium, na de totstandkoming van de 
uitvoeringsregeling, nog zou moeten doen. Zo kon de Staatssecretaris’ belofte om in het 
prille januari uit te keren, in stand houden. 

Uiteraard in eerste instantie om de belofte van Minister van Rijn na te komen.  
In de maanden erna verliep alles erg stroef en afstandelijk. De samenwerking liep af. De 
dossiers die we hadden aangeleverd werden ineens niet meer als “formeel” aangeleverd 
gezien. 

In de maanden na januari uitte zich dat er veel rechthebbenden / nabestaanden / 
weduwen / weer contact zochten voor hulp of met klachten over de behandeling van SVB 
en Pelita.  
Ondertussen overleden er mensen waarvan men wist dat deze stervende waren of 
opgenomen in het ziekenhuis. De paniek bij deze gezinnen is niet te omschrijven. Ze 
bellen elke dag. Of ze nog iets kunnen doen. Maar ook om te vertellen hoe het met vader 
of moeder gaat. 

De paniek was groot omdat er mensen ondertussen in het ziekenhuis werden opgenomen 
Ook stierven er ondertussen rechthebbenden waardoor Mensen wisten niet waar ze 
naartoe moesten en wat ze moesten doen om alsnog hun erkenning te ontvangen. Ook 
vanuit het buitenland werd veel gebeld. 

Door nalatigheid IP/SVB en ambtenaren VWS wordt DG VWS en de Staatssecretaris niet 
op de hoogte gehouden van wat er werkelijk gebeurd is. OBA loopt bedrijfsstagnatie op 
en verliest onderweg in 12 maanden tijd haar voltallige personeel. Dit terwijl de instanties 
SVB, IP en Pelita nalatig zijn vwb opvang/uitvoering/zorg en nazorg. 



Wat hebben de meesten doorstaan:

(We krijgen van de mannen erg veel kampnamen door. Bij het zoeken  
naar deze kampen online komen veel foto’s naar boven van Nederlandse 
POW’s die de doelgroep zelf niet eerder gezien heeft > belang educatie).

Voor welke mensen doen we dit:



Bakli Bay, Hainan Island. c. 28 August 1945. General view of the prisoner of war (POW) Camp Hospital


