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BEROEPSCHRIFT
In de zaak tussen:

L.L.M. H-F,

wonende te Delft,
Artemisstraat 260;
Gemachtigde: R.B.J. H
wonende te Den Haag,
Henricuskade 127;
Eiser;
contra:

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS),
Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag,

en de uitvoerende organisatie voor VWS,

Sociale Verzekeringsbank (SVB),
Stationsplein 1, 2312 AJ Leiden
Verweerder;

Aantal pagina’s:
17
Aantal punten:
103
Aantal producties:
11
Eiser, hierna verder te noemen: "EISER" stelt met onderstaande punten Punt 1 t/m
Punt 70 beroep in tegen het bestreden besluit van de verweerder, hierna verder te
noemen: "VERWEERDER": 1) Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
hierna verder te noemen: “VWS”; en 2) Sociale Verzekeringsbank, hierna verder te
noemen: “SVB”, om de aanvraag van EISER betreffende de ‘Uitkeringsregeling
Backpay’ af te wijzen, zoals beschreven in Punt 14 tot en met Punt 22 en specifiek
Punt 20, inclusief de genoemde Producties;
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I. Feiten en omstandigheden
Uitkeringsregeling Backpay
1.

Definitie Belanghebbende: de persoon die als ambtenaar of militair ten tijde
van de Japanse bezetting in dienst was van het Nederlands-Indisch
gouvernement en aan wie gedurende de Japanse bezetting in de periode
van 8 maart 1942 tot 15 augustus 1945 geen dan wel niet volledig salaris is
uitbetaald;

2.

De persoon in Punt 1 betreft in deze zaak de echtgenoot van EISER: de heer
A.J.M. H-, geboren op 6 juni 1919 te Semarang, Nederlands-Indië, overleden
op
18 oktober 2011,
te
Delft,
hierna
verder
te
noemen:
"BELANGHEBBENDE";

3.

BELANGHEBBENDE was Nederlands staatsburger met een Nederlands
paspoort, een ambtenaar in dienst van het Nederlands-Indische
gouvernement, een dienstplichtig soldaat in het Koninklijk NederlandsIndische Leger (KNIL);

4.

Definitie Backpay: Eenmalige uitkering van netto €25.000, op morele
gronden, als finale financiële tegemoetkoming voor niet uitbetaalde salarissen
aan BELANGHEBBENDE, hierna verder te noemen: "BACKPAY";

5.

De Nederlandse regering heeft blijkens de brief van de Staatssecretaris van
VWS aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
van 3 november 2015 (Kamerstukken II 2015/16, 20 454, nr. 115) erkend
dat regelingen met betrekking tot de achterstallige salarissen van militairen
en ambtenaren in dienst van Nederlands-Indië, de zogenoemde Backpay, en
de regelingen met betrekking tot de geleden oorlogsschade veel te lang op
zich hebben laten wachten;

6.

De uitkeringsregeling Backpay is een regeling van de Staatssecretaris van
VWS van 16 december 2015, kenmerk 889355-145649-DMO, houdende
regels
met
betrekking
tot
het
toekennen
van
BACKPAY
aan
BELANGHEBBENDE, een en ander zoals beschreven in de Staatscourant, Nr.
47434 van 24 december 2015, een officiële uitgave van het Koninkrijk der
Nederlanden
sinds 1814,
hierna
verder
te
noemen:
"UITKERINGSREGELING";

7.

Het recht op BACKPAY heeft die BELANGHEBBENDE die op 15 augustus 2015
in leven was en niet door de rechter is veroordeeld wegens collaboratie met
de Japanners en gedurende (een deel van) de Japanse bezetting niet de
Japanse nationaliteit heeft bezeten;

8.

De minister kan in bijzondere gevallen tegemoetkomen aan onbillijkheden van
overwegende aard, die zich naar het oordeel van de minister bij de toepassing
van deze regeling mochten voordoen, zoals aangegeven in de zogenoemde
‘Hardheidsclausule’, aangeven in Artikel 7 van de UITKERINGSREGELING;

9.

In alle gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist de minister, zoals
aangegeven in de zogenoemde ‘Slotbepaling’, aangeven in Artikel 11 van de
UITKERINGSREGELING.
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Periode 1938 – 1947 van BELANGHEBBENDE:
Douaneambtenaar/ dienstplichtig KNIL-militair

10. Voor een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar een deel van de
memoires van Memoires van BELANGHEBBENDE in Productie 1 en
stamboekkaart van BELANGHEBBENDE in Productie 2;

Vóór de inval van Japan
11. Na de militaire dienst ging BELANGHEBBENDE begin 1938 voor de
Nederlandse overheid als commies bij de Dienst der In- en Uitvoerrechten en
Accijnzen in Semarang werken en volgde eerst een opleiding van anderhalf
jaar. Bij de mobilisatie van 8 december 1941 werd BELANGHEBBENDE
aanvankelijk
niet
opgeroepen,
aangezien
BELANGHEBBENDE
als
douaneambtenaar een belangrijke functie uitoefende. In februari 1942 werd
BELANGHEBBENDE echter alsnog in werkelijke dienst opgeroepen en verplicht
te dienen als soldaat in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) ter
verdediging van Nederlands-grondgebied en is BELANGHEBBENDE in dienst
zijnde van het Nederlands-Indisch gouvernement ingezet bij de strijd. Omdat
het onderdeel van BELANGHEBBENDE inmiddels was vertrokken richting
Tjimahi werd BELANGHEBBENDE in Magelang ingedeeld bij de miliciens, zie
ook Punt 10.

De Japanse bezetting
12. Omstreeks 1 maart 1942 moest het onderdeel van BELANGHEBBENDE zich
naar Tjimahi begeven, waar BELANGHEBBENDE werd ondergebracht in het
Geniekampement. Op 7 maart 1942, een dag voor de capitulatie van het
KNIL, werd BELANGHEBBENDE ingezet bij de strijd en moest Japanse
parachutisten bestrijden. De volgende ochtend kwam het bericht, dat Indië
had gecapituleerd en dat zijn onderdeel zich naar de kazerne moest
terugtrekken. Bij terugkeer in het Geniekampement bleek, dat de Japanners
alles inmiddels hadden overgenomen. Op 8 maart 1942 is BELANGHEBBENDE
krijgsgevangen genomen door de Japanners en heeft BELANGHEBBENDE in de
periode 1942 - 1945 als krijgsgevangene in verschillende Jappenkampen
gezeten en aan de beruchte Birmaspoorlijn gewerkt. Tijdens zijn
krijgsgevangenschap is BELANGHEBBENDE veelvuldig mishandeld en
vernederd, en heeft BELANGHEBBENDE honger geleden en de dood vele keren
in de ogen gekeken, zie ook Punt 10.

Na de bevrijding
13. Na de Japanse capitulatie is BELANGHEBBENDE opgevangen door de
Amerikanen. In maart 1947 heeft BELANGHEBBENDE na vijf jaar zijn baan als
commies bij de Dienst der In- en Uitvoerrechten en Accijnzen in Semarang
weer opgepakt en aan de wederopbouw van Nederlands-Indië en Indonesië
gewerkt, zie ook Punt 10.

Aanvraag BACKPAY

14. EISER heeft per brief, d.d. 23 november 2015, bij Staatsecretaris Van Rijn
van VWS aangegeven gebruik te willen maken van de aanvraag
UITKERINGSREGELING en de BACKPAY [zie Productie 3; Eerste brief van
EISER aan VWS];
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15. VWS geeft per brief d.d. 16 februari 2016 aan dat BELANGHEBBENDE en
daarmee EISER niet in aanmerking komt voor de UITKERINGSREGELING en
de BACKPAY omdat hij voor 15 augustus 2015 is overleden [zie Productie 4;
Afwijzing door VWS];
16. Op 26 oktober 2016 meldt EISER per brief aan VWS toch aanspraak te maken
op de UITKERINGSREGELING en BACKPAY en dient EISER de aanvraag in bij
SVB [zie Productie 5; Aanvraag Uitkeringsregeling Backpay];
17. In het besluit per brief d.d. 8 november 2016 (het primaire besluit) heeft SVB
de aanvraag genoemd in Punt 16 afgewezen, omdat is vastgesteld dat
BELANGHEBBENDE voor de datum van 15 augustus 2015 is overleden. Om
die
reden
kan
EISER
niet
in
aanmerking
komen
voor
de
UITKERINGSREGELING en BACKPAY. [zie Productie 6; Afwijzing van de
aanvraag door SVB];
18. VWS informeert EISER per brief d.d. 8 november 2016 dat VWS voor de
poging om toch een vorm van erkenning op morele gronden te bereiken, voor
de uitvoering een symbolische datum van 15 augustus 2015 noodzakelijk was
en dat wordt betreurd dat dit gevoelens van onrechtmatigheid teweegbrengt;
19. EISER heeft per brief d.d. 15 december 2016 bezwaar aangetekend
betreffende de afwijzing genoemd in Punt 17 [zie Productie 7; Bezwaarschrift
betreffende de afwijzing];
20. In het besluit per brief d.d. 8 november 2016 (het bestreden besluit) heeft
SVB het bezwaar genoemd in Punt 19 per brief d.d. 10 januari 2017
ongegrond verklaard met gelijke reden als beschreven in Punt 17
[zie Productie 8; Afwijzing van bezwaar door SVB];
21. In de periode van 26 oktober 2016 tot en met maart 2017 stelt EISER
meerder keren per brief (26 oktober 2016, 15 december 2016 en
6 februari 2017) aan Staatssecretaris Van Rijn (VWS) met reden bezwaar te
hebben betreffende de UITKERINGSREGELING;
22. In de brief van Staatssecretaris Van Rijn (VWS) d.d. 20 maart 2017 geeft de
Staatssecretaris wederom aan dat BELANGHEBBENDE en daarmee EISER niet
in aanmerking komt voor de BACKPAY [zie Productie 9; Brief van
Staatssecretaris Van Rijn (VWS)].

Uitvoering UITKERINGSREGELING door SVB

23. SVB is door VWS aangesteld om UITKERINGSREGELING uit te voeren;
24. De feitelijke uitvoering van de UITKERINGSREGELING door SVB wordt niet
betwist. De handelswijze van de SVB is in grote lijnen in overeenstemming
met de UITKERINGSREGELING;
25. De UITKERINGSREGELING zelf van VWS wordt betwist.

Soldij KNIL-militair/ salaris douaneambtenaar

26. BELANGHEBBENDE heeft duizend dagen als KNIL-soldaat in een Jappenkamp
gezeten, zoals beschreven in Punt 12;
27. In de periode van maart 1942 tot maart 1947 heeft BELANGHEBBENDE géén
soldij of salaris als KNIL-soldaat ontvangen;
28. Over de periode genoemd in Punt 27 heeft BELANGHEBBENDE wel pensioen
opgebouwd. [zie stamboekkaart van BELANGHEBBENDE in Productie 2];
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29. Vanaf zijn vijfenvijftigste levensjaar heeft BELANGHEBBENDE dit pensioendeel
ontvangen;
30. EISER krijgt nog steeds een deel van het in Punt 28 gegeven pensioen;
31. In de periode van maart 1942 tot maart 1947 is het
BELLANGHEBBENDE als douaneambtenaar niet doorbetaald;

salaris

van

32. Achteraf is het achterstallig salaris en/of soldij van BELANGHEBBENDE over de
periode van maart 1942 tot maart 1947 nooit uitbetaald;
33. BELANGHEBBENDE heeft in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige
eeuw meerder keren gepoogd dit achterstallig salaris/ soldij alsnog betaald te
krijgen;
34. De achterstallige salarissen/ soldij, aangegeven in Punt 4 is een schuld van de
Nederlandse regering aan BELANGHEBBENDE.

Uitbetaling achterstallig soldij krijgsgevangenen

35. Militairen die krijgsgevangen worden genomen krijgen normaal hun salaris/
soldij doorbetaald of achteraf met terugwerkende kracht uitbetaald;
36. Na de oorlog heeft Nederlands marinepersoneel over de jaren dat ze in
krijgsgevangenschap hadden gezeten wel soldij uitbetaald gekregen. KNILmilitairen in Japans krijgsgevangenschap vreemd genoeg niet, terwijl ze voor
dezelfde zaak vochten, in dezelfde omgeving, voor dezelfde Koningin en onder
dezelfde omstandigheden gevangen hebben gezeten;
37. Door te verwijzen naar de wet van 1864 “Nederlands-Indië is financieel
onafhankelijk, mits de Nederlandse regering haar goedkeuring aan het
financiële beleid verleent” poogt de Nederlandse regering onder achterstallige
betalingen uit te komen;
38. De genoemde wet in Punt 37 bepaalde dat de Gouverneur-Generaal de
Opperbevelhebber in Nederlands-Indië was en de Koningin via haar
Gouverneur-Generaal het opperste bestuur in Nederlands-Indië had;
39. Als de Koninklijke Marine en het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL)
uiteindelijk onder het opperste bestuur onder de Koningin vielen, dan is dit
onlosmakelijk van het feit dat zij gedurende hun krijgsgevangenschap in
dienst van de Koningin waren”, en dus recht hadden op salaris/ soldij;
40. De Koninklijke Marine, in casu de Admiraliteit betaalde de Backpay. Het
besluit werd in augustus 1945 genomen door de minister van Oorlog in het
kabinet Schermerhorn. Het gevolg was dat Nederlandse marinemannen wel
betaald zijn, hun mede krijgsgevangenkampbewoners die dienden bij de
Indische marine (Gouvernementsmarine) niet;
41. Alle Geallieerde landen, waaronder de Verenigde Staten, Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk hebben hun militairen wel hun salarissen tijdens hun
krijgsgevangenschap uitbetaald;
42. NIOD-onderzoek betreffende de ‘Backpay-kwestie in internationaal
perspectief’;
Onderzoek
nummer:
OND1300074,
beschrijft:
“De
Nederlands-Indische regering besloot in 1946 om van een algehele betaling af
te zien omdat de uitkering van het volledige achterstallige salaris niet tot de
Europese bevolkingsgroep beperkt zou mogen worden en de overheid de
financiële last voor een grotere groep op dat moment niet kon dragen. Toch
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werd in bepaalde gevallen tot uitbetaling overgegaan. Militairen in
Koninkrijksdienst, zoals het personeel van de Koninklijke Marine, KNILmilitairen in Duitse krijgsgevangenschap, Nederlandse zeelieden die niet in
Indië woonachtig waren, Zuid-Afrika-vrijwilligers die bij het KNIL
gedetacheerd waren, en de beroepsmilitairen van de Koninklijke Landmacht
die in krijgsgevangenschap waren afgevoerd, kregen wel hun salaris
uitgekeerd”. Er wordt hier met twee maten gemeten wat zeer onredelijk en
onbillijk is;
43. De Nederlandse regering erkent dat BELANGHEBBENDE wel recht heeft op
achterstallige soldij maar stelt dat met de creatie van de nieuwe Republiek
Indonesië alle plichten van de oude Nederlands-Indische regering door de
nieuwe Republiek Indonesië zijn overgenomen. Dit zou betekenen dat
Indonesië al deze oud-KNIL-militairen hun achterstallige soldij zou moeten
betalen, dit zou Indonesië echter nooit doen. Indonesië heeft dit nooit
gedaan. De Nederlandse delegatie was ervan op de hoogte dat president
Soekarno niet in staat was en niet bereid om aan die verplichtingen te
voldoen;
44. Bovendien vochten KNIL-militairen direct na de oorlog zelfs tegen de nieuwe
Republiek Indonesië, in de zogenoemde Bersiap 1 periode;
45. Hoezo, achterstallig salaris en/of soldij claimen bij Indonesië? Beeldt u zich
een dergelijk verzoek bij de Indonesische overheid eens in. Tijdens overleg
met Indonesië en/of de andere landen betrokken bij deze oorlog is op geen
enkele wijze afspraken gemaakt betreffende de overdracht van de rechten
van de Nederlanders uit Nederlands-Indië aan Indonesië, zoals de overdracht
van de salarisbetalingen en schadevergoeding door Indonesia aan de
Nederlandse oorlogsgetroffenen. Naast het feit dat de KNIL-militairen tegen
de nieuwe Republiek Indonesië hebben gevochten, zoals genoemd in Punt 44,
is het door Nederland ingepikte overzeese gebied met onze VOC-mentaliteit al
buitensporig uitgebuit en leeggeroofd!

Rechtszaak uitbetaling achterstallig salaris KNIL-militair

46. In maart 1956 is de Nederlandse staat door de rechtbank in Den
Haag, onder presidium van mr. P. Meijer, veroordeeld tot betaling van
salaris over de Japanse bezettingsperiode aan een voormalig officier
van het voormalig KNIL;
47. De rechtbank deed uitspraak in een proces, dat mr. E.J. Froeling, een
gepensioneerd majoor van het voormalig KNIL, en hoofdbestuurslid van de
vroegere Nederlands-Indisch Officiersvereniging, aanhangig heeft gemaakt
tegen de Nederlandse staat, ter verkrijging van zijn achterstallig salaris over
de periode van de Japanse bezetting;
48. Mr. Froeling baseerde zijn aanspraken op artikel 2A van de Garantiewet
Militairen KNIL, BWBR0002077, waarbij de voldoening gegarandeerd
wordt van alle rechten en aanspraken die deze militairen gedurende hun
1

De Bersiap-periode was een gewelddadige periode in de Indonesische geschiedenis die duurde
van ongeveer oktober 1945 tot begin 1946. Na de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945
ontstond een gezagsvacuüm in het toenmalige Nederlands-Indië.
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dienst bij het voormalige KNIL toekwamen volgens de op 26 december 1949
geldende bepalingen.
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Nederlands grondgebied bestuurd door Nederlandse regering

49. Voor 1948 betrof het Nederlands grondgebied, een kolonie van het Koninkrijk
der Nederlanden, behorende tot de Nederlandse staat, bestuurd door het
Nederlands-Indisch gouvernement die weer onder supervisie stond van de
Nederlandse regering/ Koningin Wilhelmina. Alle besluiten werden door de
Nederlandse regering genomen;
50. VWS stelt dat de UITKERINGSREGELING nadrukkelijk gebaseerd is op morele
gronden en dat de Nederlandse overheid niet de aangewezen juridische
entiteit is om achterstallig salaris en/of soldij van het Nederlands-Indisch
gouvernement uit te betalen. VWS zegt hierin gesteund te worden door een
uitspraak van de Hoge Raad, die absoluut niet volledig op de hoogte was van
de Indische Kwestie, waarvan de Backpayregeling een deel was. Een
uitspraak van de Hoge Raad in die tijd niet gebaseerd op onderzoek of
juistheid van feiten toen bekend;
51. EISER is het met deze beschouwing niet eens. De UITKERINGSREGELING is
een betaling van achterstallig salaris dan wel soldij waar uiteindelijk de
Nederlandse staat verantwoordelijk voor is en op aangesproken kan worden
en wordt;
52. De ‘Nederlandse staat’ is een publiekrechtelijke rechtspersoon. De
‘Nederlandse staat’ heeft bezittingen, verricht werkzaamheden, verleent
opdrachten en kan in rechtszaken optreden. De Nederlandse staat draagt
rechten en plichten voor de behartiging van de belangen van het Koninkrijk
der Nederlanden en/of de respectieve overheden van andere landen van het
Koninkrijk, dus ook Nederlands-Indië van vóór 1948;
53. EISER vindt dat de Nederlandse overheid zich moet schamen om het feit dat
zij zich destijds niet verantwoordelijk voelde om het salaris en/of soldij uit te
betalen en de claim verwees naar Indonesië;
54. EISER vindt het beschamend dat de Nederlandse staat tot aan de Hoge Raad
geld en tijd heeft geïnvesteerd om claims betreffende achterstallig salaris
en/of soldij af te wijzen;
55. EISER vindt het schandalig dat de Nederlandse staat (met de kennis van nu)
zich op dit moment nog steeds achter uitspraak van de Hoge Raad verschuilt,
geen verantwoordelijkheid neemt en het claimen van het achterstallig salaris
en/of soldij van BELANGHEBBENDE weer verschrikkelijk lastig maakt.

Oorlogsverklaring aan Japan door Koningin Wilhelmina/
Nederlandse regering

56. Na de Japanse aanval op de Amerikaanse vlootbasis Pearl Harbor op
7 december 1941 was Nederland het eerste land dat Japan de oorlog
verklaarde. Dus nog eerder dan de aangevallen Verenigde Staten van
Amerika. Verwezen wordt ook naar de Proclamatie van Koningin Wilhelmina:
proclamatie:
Nederland
in
oorlog
met
Japan,
voorgelezen
door
P.S. Gerbrandy. De oorlogsverklaring werd namens Koningin Wilhelmina
en de Nederlandse regering in ballingschap op 8 december 1941 om 03:00
uur p.m. in Tokio overgebracht door de Nederlandse consul in Japan dhr. Jean
Charles Pabst [zie Productie 10; Nederlandse regering/ Koningin Wilhelmina
verklaart de oorlog aan Japan];
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57. Japan informeerde dat de Japanse regering de Nederlandse oorlogsverklaring
naast zich neer zou leggen, met de uitdrukkelijke mededeling dat alleen
Amerika en Engeland de vijanden waren [zie Productie 10; Nederlandse
regering/ Koningin Wilhelmina verklaart de oorlog aan Japan];
58. De Nederlandse regering handhaafde de oorlogsverklaring, om vrijwel direct
daarna over te gaan tot de eerste oorlogshandelingen tegen Japan;
59. Op 10 december 1941 stuurde de Nederlandse regering haar KNIL-eenheden
en negen Brewster 339D gevechtsvliegtuigen van de afdeling ML-KNIL naar
Malakka gestuurd ter versterking van de Britse troepen;
60. Ondanks de Nederlandse oorlogshandelingen bleef een Japanse reactie nog
steeds uit. Pas op 19 december 1941 sloeg Japan na een waarschuwing voor
het eerst terug met een bombardement op de Chinese wijk van Pontianak
(Borneo);
61. De Nederlandse aanvallen bleven aanhouden en Japan kwam eind
december 1941 met een laatste waarschuwing dat de vijandelijkheden direct
moesten stoppen. Omdat daar geen gevolg aan werd gegeven landden in de
nacht van 10 op 11 januari 1942 zesduizend Japanse militairen op Tarakan,
een eiland ten noordoosten van Borneo;
62. Ruim twee maanden later (na de slag in Java Zee op 27 februari 1942), bijna
drie maanden na de Nederlandse oorlogsverklaring op 8 december 1941,
landden de Japanse troepen uiteindelijk op 1 maart 1942 op Java;
63. Na de Nederlandse overgave verklaarde de Japanse regering in Tokio “dat als
de Nederlandse oorlogsverklaring was uitgebleven de Japanse strijdkrachten
Nederlands-Indië niet zouden hebben aangevallen. Bovendien zou die
oorlogsverklaring alléén zelfs nog geen aanleiding voor Japan zou zijn
geweest om aan te vallen, maar dat de agressieve handelingen van Nederland
na 8 december 1941 de Japanse actie onvermijdelijk hadden gemaakt”.

Overdracht van Nederlands-Indië aan de Republiek Indonesië

64. De
RondeTafelConferentie
was
een
serie
bijeenkomsten
tussen
23 augustus 1949 en 2 november 1949 gehouden te Den Haag waarin de
voorwaarden voor de overdracht Nederlands-Indië aan de Republiek
Indonesië werden vastgesteld. Aanwezig waren vertegenwoordigers van
Nederland, de Verenigde Staten van Indonesië en de Bijeenkomst voor
Federaal Overleg (afgekort BFO, de vertegenwoordiging van de verschillende
staten die Nederland in de Indonesische archipel had gecreëerd);
65. De RondeTafelConferentie eindigde met de Nederlandse bereidwilligheid de
soevereiniteit over te dragen aan de Verenigde Staten van Indonesië of later
de Republiek Indonesië. Dat laatste gebeurde op 27 december 1949;
66. Bij de Rondetafelconferentie van december 1949 werd overeengekomen dat
ambtenaren en militairen uit de Nederlands-Indische tijd naar Indonesië
overgingen en dat de nieuwe staat als rechtsopvolger van Nederlands-Indië
de uitbetaling van de rehabilitatie, een zogenoemde ‘slotuitkering’, voor zijn
rekening zou nemen. Op de RondeTafelConferentie kwam de Backpay
niet meer aan de orde. Deze werd geacht met de slotuitkering te zijn
afgehandeld;
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67. De rechtsopvolger van Nederlands-Indië, de republiek Indonesië, was er niet
helemaal zeker van of bij de Rondetafelconferentie (RTC) van december 1949
de vergoeding van oorlogsschade niet op haar bordje was geschoven en
maakte aan deze onzekerheid een einde door onmiddellijk na de
soevereiniteits-overdracht een noodwet vast te stellen die iedere mogelijke
claim op vergoeding van oorlogsschade uitsloot;
68. De Nederlandse regering dacht met deze ‘slotverklaring’ de schuld voor
achterstallig
salaris
en
soldij
‘Backpay’
niet
meer
onder
haar
verantwoordelijkheid te stellen. De Nederlandse regering wist bij de
onderhandelingen dat de Republiek Indonesië de uitbetaling van de
achterstallig salarissen en soldij niet zou doen.

Verdrag van San Francisco en Japans herstelbetalingen

69. Bij het op 16 september 1951 te San Francisco tussen de geallieerden en
Japan gesloten vredesverdrag werd Japan naar goed oud (en door het
internationale recht niet verboden) gebruik tot herstelbetalingen verplicht,
onder andere ten gunste van ex-krijgsgevangenen (artikel 16). Voor het
overige deden de geallieerden onder grote druk van Amerika namens zichzelf
en hun onderdanen afstand van vorderingen voortvloeiend uit handelingen die
Japan en zijn onderdanen in de loop van de oorlogvoering hadden verricht
(art. 14(V)b);
70. Ook is er het Yoshida - Stikker protocol (Tokio, 13 maart 1956) te tussen
Japan en Nederland gesloten, waarbij de Japanse regering een smartengeld in
de vorm van een lumpsum (één bedrag voor alle getroffenen) toezegde. De
Nederlandse regering aanvaardde deze handelwijze en Japan betaalde voor
circa
80.000
ex-geïnterneerde
krijgsgevangenen
en
burgergeïnterneerden ƒ38.000.000,=. Een bedrag van circa ƒ450,= voor een gezinshoofd.
L.G.M. Jaquet, destijds hoofdambtenaar Dienst Oost-Aziatische Zaken (DOA)
van het ministerie van Buitenlandse Zaken, gaat op de handelwijze van Tokio
in en stelt dat door het dictaat van de VS (de Korea-oorlog) Japan te vriend
gehouden moest worden. Er bestond een ‘to take it or leave it’ houding die de
Nederlandse regering maar had te slikken.

II. Weerlegging standpunten van VERWEERDER
71. De
feitelijke
uitvoering
door
SVB
wordt
UITKERINGSREGELING zelf van VWS wordt betwist;

niet

betwist.

De

72. Het bezwaar van EISER tegen deze UITKERINGSREGELING is de beperking in
deze regeling. Met de UITKERINGSREGELING die nu is afgesloten, komt de
Nederlandse regering naar de mening van EISER onvoldoende tegemoet aan
de morele verantwoordelijkheid die de regering heeft erkend voor het feit dat
BELANGHEBBENDE geen salaris heeft ontvangen;
73. Naast dat dit deels een afweging is van de politieke besluitvorming spelen hier
ook een aantal beginselen van behoorlijk bestuur een rol. De
UITKERINGSREGELING mist een duidelijke motivering waarom wél of géén
uitkering kan worden verstrekt;
74. Het achterstallige salaris/ soldij, aangegeven in Punt 4 is en blijft een schuld
van de Nederlandse regering aan BELANGHEBBENDE, ontstaan in de periode
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maart 1942 tot en met maart 1947, de tijd dat BELANGHEBBENDE
krijgsgevangene was tijdens de Japanse bezetting en daardoor blijft het
erfrecht van toepassing;
75. Niet het Nederlands-Indisch gouvernement maar Koningin Wilhelmina/ de
Nederlandse regering heeft in december 1941 de oorlog verklaard aan Japan
en daarbij het KNIL opdracht gegeven in de aanval te gaan, zie Punt 56 tot en
met Punt 63;
76. BELANGHEBBENDE heeft meerdere pogingen ondernomen om de
achterstallige salaris/ soldij door de Nederlandse overheid betaald te krijgen.

Nederlandse regering blijft verantwoordelijk

77. Nederlands-Indië is en blijft in alle opzichten Nederlands grondgebied;
78. Ondanks bestuur door het Nederlandsch-Indisch gouvernement blijft de
Nederland Regering verantwoordelijk;
79. De Begrotingen
en
Jaarrekeningen
van
het
Nederlandsch-Indisch
gouvernement moesten worden goedgekeurd door de Nederlandse regering;
80. De oorlogsverklaring aan Japan door Koningin Wilhelmina/ de Nederlandse
regering, zie Punt 56 tot en met Punt 63;
81. Diverse regeringen hebben in de naoorlogse jaren de claim naast zich neer
gelegd op basis van uitspraak van Hoge Raad gedaan in die tijd niet
gebaseerd op de juiste informatie toen bekend. De Hoge Raad heeft in de
uitspraken ook vastgesteld dat de Nederlandse regering wel degelijk
verantwoordelijk is voor een morele zorgvuldige afhandeling van de Indische
Kwestie. Zoals ook verwoord in de deeloplossing van Staatssecretaris Van Rijn
in het Backpay besluit.

Afschuiven van de uitbetaling onrechtmatig

82. Het afschuiven van de uitbetaling van de achterstallige salarissen en soldij
door de Nederlandse regering naar de Republiek Indonesië is een
onrechtmatige daad omdat zoals gemeld in Punt 43 en Punt 68 de
Nederlandse regering op de hoogte was dat de Republiek Indonesië de
uitbetaling van het achterstallig salaris en soldij niet zou doen.

Rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid

83. De datum 15 augustus 2015 genoemd in Punt 7 is door Staatsecretaris
Van Rijn (WVS) zonder enige geldige reden gekozen en schept
Rechtsongelijkheid en Rechtsonzekerheid tussen de groep personen die vòòr
15 augustus 2015 zijn gestorven en de personen die op of na
15 augustus 2015 nog in leven waren. Daarmee discrimineert VWS
BELANGHEBBENDE en wordt BELANGHEBBENDE ongelijk behandeld;

Artikel 1 van de Grondwet
84. Wet Gelijke Behandeling, Artikel 1 van de Grondwet: “Allen die zich in
Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”;

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)
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85. Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, Artikel 14 – Verbod van discriminatie: “Het genot
van de rechten en vrijheden die in dit Verdrag zijn vermeld, moet worden
verzekerd zonder enig onderscheid op welke grond ook, zoals geslacht, ras,
kleur, taal, godsdienst, politieke of andere mening, nationale of
maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid,
vermogen, geboorte of andere status”;

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten
rechten, New York, 16-12-1966/ BUPO

en

politieke

86. Artikel 26: “Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder discriminatie
aanspraak op gelijke bescherming door de wet. In dit verband verbiedt de wet
discriminatie van welke aard ook en garandeert eenieder gelijke en
doelmatige bescherming tegen discriminatie op welke grond ook, zoals ras,
huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging,
nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere
status”;

Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele
rechten; 19 december 1966 (IVESCR)
87. Deel II, Artikel 2.2: “De Staten die partij zijn bij dit Verdrag verbinden zich te
waarborgen dat de in dit Verdrag opgesomde rechten zullen worden
uitgeoefend zonder discriminatie van welke aard ook, wat betreft ras,
huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging,
nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status”.

Discriminerend

88. In de UITKERINGSREGELING wordt BELANGHEBBENDE en EISER op een
aantal gronden door de Nederlandse regering ongelijk behandeld en vindt
discriminatie plaats, in strijd met Artikel 1 van de Grondwet genoemd in
Punt 84 en gelijkwaardige artikelen zoals genoemd in Punt 85, Punt 86 en
Punt 87, waarin vermeld staat dat een regering haar burgers niet mag
discrimineren;
89. Allereerst is er sprake van leeftijdsdiscriminatie. De uitsluiting door de
gestelde datum van 15 augustus 2015 zoals genoemd in de Punt 7 en Punt 83
in de UITKERINGSREGELING is discriminerend, wanneer de regeling spreekt
over het nog in leven zijn op de datum 15 augustus 2015. Een objectieve
rechtvaardiging daarvoor ontbreekt. Het is een arbitraire maatregel, die op
onnodige en diffamerende gronden rechthebbenden, en met name de
erfgenamen daardoor uitsluit van de BACKPAY;
90. Een andere vorm van discriminatie kan worden gevonden in het feit dat
BELANGHEBBENDE door de Nederlandse regering anders worden behandeld
dan bijvoorbeeld werknemers en militairen in Nederlandse dienst. Na de
oorlog heeft Nederlands marinepersoneel over de jaren dat ze in
krijgsgevangenschap hadden gezeten wel soldij uitbetaald gekregen. KNILmilitairen in Japans krijgsgevangenschap vreemd genoeg niet, terwijl ze voor
dezelfde zaak vochten, in dezelfde omgeving, voor dezelfde Koningin en onder
dezelfde omstandigheden gevangen hebben gezeten. Daarbij behouden de
erfgenamen van de werknemer of militair militairen in Nederlandse dienst de
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rechten bij overlijden op een achterstallig salaris. Waarom dit niet geldt voor
oud-ambtenaren en oud-militairen uit voormalig Nederlands-Indië is objectief
niet te rechtvaardigen;
91. Ook is er sprake van discriminatie naar ras. In effect zal de regeling immers
alleen gelden voor personen van Nederlands-Indische en Molukse
achtergrond, die anders worden behandeld dan mensen die die achtergrond
niet hebben, zonder dat daarvoor een objectieve rechtvaardiging bestaat;
92. Eveneens is sprake van indirecte discriminatie, omdat de groep uitgesloten
erfgenaam voor het grootste gedeelte bestaat uit echtgenotes van de
mannelijke
bestuursambtenaren
en
KNIL-militairen.
Deze
indirecte
discriminatie kent evenmin een grond voor rechtvaardiging.

Onredelijk en onbillijk

93. BELANGHEBBENDE heeft vele keren om zijn salaris/ soldij gevraagd en steeds
werd zijn verzoek afgewezen. Het is onredelijk en onbillijk dat omdat
BELANGHEBBENDE nu overleden is wederom het verzoek van EISER op het
achterstallig salaris/soldij wordt afgewezen;
94. Het genoemde in Punt 36 dat Nederlands marinepersoneel over de jaren dat
ze in krijgsgevangenschap hadden gezeten wel soldij uitbetaald gekregen en
ook Militairen in Koninkrijksdienst, zoals het personeel van de Koninklijke
Marine, KNIL-militairen in Duitse krijgsgevangenschap, Nederlandse zeelieden
die niet in Indië woonachtig waren, Zuid-Afrika-vrijwilligers die bij het KNIL
gedetacheerd waren, en de beroepsmilitairen van de Koninklijke Landmacht
die in krijgsgevangenschap waren afgevoerd, maar KNIL militairen in Japans
krijgsgevangenschap vreemd genoeg niet werd door BELANGHEBBENDE en
wordt door EISER als zeer onredelijk en onbillijk ervaren;
95. Het is onredelijk en onbillijk dat een uitbetaling van het soldij over de Japanse
bezettingsperiode aan een voormalig KNIL-militair via een rechtszaak
afgedwongen moest worden, onder verwijzing naar Garantiewet Militairen
KNIL, BWBR0002077, zie Punt 46 t/m Punt 48.

Indisch Platform niet bevoegd om in te stemmen

96. VWS geeft aan dat de UITKERINGSREGELING zoals beschreven in Punt 6 in
overleg met het Indisch Platform is opgesteld. “Het Indisch Platform heeft
ingestemd met de UITKERINGSREGELING”;
97. EISER stelt dat het Indisch Platform niet bevoegd is om EISER te
vertegenwoordigen; BELANGHEBBENDE was géén lid van het Indisch
Platform. Ook EISER is géén lid van dit Platform;
98. Een email van het Ministerie van Algemene Zaken, d.d. 24 juni 2016, geeft
aan dat het Indisch Platform niet en nooit is aangesteld en ook niet
bevoegd is om de Indische Gemeenschap te vertegenwoordigen;
Tekst van de email: “De stichting Indisch Platform is in 1991 opgericht vanuit
de Indisch gemeenschap in Nederland. Bij wet zijn er geen bevoegdheden
toegekend aan het Indisch Platform. De stichting heeft een privaatrechtelijke
rechtspersoonlijkheid. Er is geen sprake van een instellingsbesluit door de
overheid. Bij de oprichting van de stichting zijn er geen afspraken met de
Nederlandse regering gemaakt over de doelstelling, werkwijze en
overlegmomenten van en met het Indisch Platform. De statutaire doelstelling
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en het functioneren van een stichting wordt bepaald door de leden van een
stichting. Het overleg dat de overheid met de aangesloten organisaties ten
tijde van de oprichting heeft gevoerd, vond op ad-hoc basis plaats al naar
gelang van het onderwerp en het verantwoordelijke Ministerie“;
99. Het Indisch Platform heeft géén status om de belangen van de Indische
Gemeenschap te behartigen.

Regeling Backpay alle voormalig geïnterneerden-kostwinners
18 juni 1981

100. De regeling Backpay van 18 juni 1981 betreft een eenmalige uitkering
van ƒ7.500,= te verstrekken voor alle voormalig geïnterneerden-kostwinners
voor zover zij zich na de oorlog duurzaam in Nederland hebben gevestigd als
[zie Productie 11; Regeling Backpay 18 juni 1981];
101. Deze regeling was een tegemoetkoming voor het meegemaakte leed en
vooral de kille ontvangst destijds in Nederland heeft niets te maken met
achterstallig salaris en/of soldij. Dit laatste is een schuld;
102. De uitkering wordt eveneens verstrekt aan weduwen van voormalig
geïnterneerden, kostwinners die zich duurzaam in Nederland hebben
gevestigd voor zover het huwelijk ten tijde van de internering bestond;
103. De weduwen zijn betrokken bij de uitbetaling en Punt 102 is daarmee een
precedent in de recente parlementaire geschiedenis.

III. Getuigen-deskundigen ter zitting
EISER draagt twee adviseurs van de Indische Gemeenschap voor als getuigendeskundigen ter zitting in deze zaak, te weten:
Persoon

Geboortedatum

Geboorteplaats

Mw. P.L. Stein

29-04-1962

Hengelo

Dhr. A. te Meij

27-03-1945

Rotterdam

IV. Advies
EISER verzoekt de Rechtbank, indien de Rechtbank nader advies nodig heeft, dit
advies niet bij de ambtenaren van VWS te vragen. Deze ambtenaren zullen
wederom komen met adviezen, niet gebaseerd op onderzoek of juistheid van
feiten. Vervolgens wordt dit advies bekrachtigd door de Minister van VWS, ook niet
op de hoogte van de werkelijke situatie.

V. Afsluitend
Op grond van de bovenstaande punten: Punt 1 tot en met Punt 103 is EISER van
mening dat het besluit waartegen EISER beroep aantekent niet in stand kan
blijven.
EISER verwijst specifiek naar Punt 46 t/m Punt 48 (Rechtszaak Froelings tegen de
Nederlandse staat) verwezen naar ‘Garantiewet Militairen KNIL, BWBR0002077’.
Blijkbaar zijn er eerder betalingen van soldij over de Japanse bezettingsperiode
aan voormalige KNIL-militairen geweest. EISER maakt aanspraak op de
‘Garantiewet Militairen KNIL, BWBR0002077’: Artikel 1, Lid III en
Artikel 2, zie naar Punt 10 t/m Punt 13 en naar Punt 26 t/m Punt 34.
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BELANGHEBBENDE vond en EISER stelt dat Nederland moet betalen omdat
BELANGHEBBENDE door Koningin Wilhelmina en de Nederlandse regering is
gestuurd om voor het Koninkrijk der Nederlanden te vechten en ten strijde te gaan
tegen de Japanse agressie, zie Punt 56 tot en met Punt 63.
BELANGHEBBENDE heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en zijn baan
bij de Douane gedwongen gestaakt. BELANGHEBBENDE heeft zich als
soldaat direct gemeld, zijn leven in de waagschaal gelegd ter verdediging
van het Nederlands grondgebied en is daarbij krijgsgevangen genomen.
BELANGHEBBENDE heeft in alle opzichten aan zijn verplichting voldaan, zie
Punt 10 tot en met Punt 13.
Is het niet billijk en redelijk dat de Nederlandse regering ook haar
verantwoordelijkheid neemt? Is het niet billijk en redelijk dat de Nederlandse
regering ook haar verplichtingen jegens BELANGHEBBENDE nakomt? Daar heeft
BELANGHEBBENDE recht op. Laat de Nederlandse regering, met de kennis van nu,
zich niet steeds weer achter regels, wetgeving verschuilen.
Is het niet rechtsongelijk, onredelijk en onbillijk dat met twee maten wordt
gemeten, zie Punt 35 tot en met Punt 48?
Is het niet schandalig dat het tot eind 2015 heeft moeten duren vóórdat de
Nederlandse regering serieus heeft gekeken naar haar morele verplichting om te
komen tot een regeling, die tegemoetkomt aan deze morele verantwoordelijkheid?
De Nederlandse regering moet zich schamen met de huidig ingestelde
UITKERINGSREGELING. Had nog dertig jaar gewacht, dan is het zeker dat de
UITKERINGSREGELING de Nederlandse overheid niets kost!

MET CONCLUSIE
Dat het U Edelachtbare moge behagen:
C1.

Beroep en bezwaar van EISER betreffende de afwijzingen van VERWEERDER,
zowel SVB als VWS in verband met de onredelijkheid en onbillijkheid in deze
UITKERINGSREGELING onder meer genoemd in Punt 93 en Punt 94 gegrond te
verklaren en te bepalen dat BELANGHEBBENDE en daarmee EISER alsnog in
aanmerking komt voor de UITKERINGSREGELING en de BACKPAY;

C2.

Beroep en bezwaar van EISER betreffende de afwijzingen van VERWEERDER,
zowel SVB als VWS in verband met de Wet Gelijke Behandeling, Artikel 1 van
de Grondwet genoemd in Punt 84 en gelijkwaardige artikelen genoemd in
Punt 85 tot en met Punt 87 gegrond te verklaren en te bepalen dat
BELANGHEBBENDE en daarmee EISER alsnog in aanmerking komt voor de
UITKERINGSREGELING en de BACKPAY;

C3.

VWS en specifiek de minister te veroordelen - uitvoerbaar bij voorraad – tot:
C3a.

De UITKERINGSREGELING; in verband met onredelijkheid en
onbillijkheden van overwegende aard aan te passen en de hier
besproken
onredelijkheid
en
onbillijkheden
uit
de
UITKERINGSREGELING te verwijderen;

dan wel,
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C3b.

Het toepassen van de zogenoemde ‘Hardheidsclausule’, aangeven in
Artikel 7 van de UITKERINGSREGELING, zie Punt 8; in verband met
onredelijkheid en onbillijkheden van overwegende aard;

dan wel,
C3c.

Het toepassen van de zogenoemde ‘Slotbepaling’,
Artikel 11 van de UITKERINGSREGELING zie Punt 9;

aangeven

in

C4.

SVB te veroordelen - uitvoerbaar bij voorraad – tot vernietiging van de
afwijzing van het bezwaar en aan te geven hoe de bestaande regeling kan
worden aangepast, zodat na meer dan zeventig jaar de ereschuld definitief kan
worden afgelost;

C5.

SVB te veroordelen - uitvoerbaar bij voorraad – om aan EISER, erfgename van
BELANGHEBBENDE, de BACKPAY uit te betalen, zijnde het bedrag waarop
binnen de huidige UITKERINGSREGELING volgens SVB geen aanspraak kan
worden gemaakt maar waarop aanspraak zou moeten kunnen worden
gemaakt;

C6.

SVB te veroordelen - uitvoerbaar bij voorraad – om aan EISER, erfgename van
BELANGHEBBENDE, de wettelijke rente over de niet of te laat betaalde
BACKPAY te vergoeden vanaf de datum 15 augustus 2015, de datum waarop
EISER als nabestaande is uitgesloten;

C7.

SVB te veroordelen - uitvoerbaar bij voorraad – om aan EISER, erfgename van
BELANGHEBBENDE, tegen behoorlijk bewijs van kwijting te voldoen de kosten
van deze procedure, alsmede de na-kosten, alles evenzeer te vermeerderen
met de wettelijke rente, voor zover mogelijk, indien deze kosten niet zijn
voldaan binnen veertien dagen na het in deze te wijzen vonnis. Hieronder valt
de €168,= aan griffierecht dat vooraf is betaald.

Den Haag, dertig juni tweeduizendzeventien

Handtekening EISER

L.L.M. H-F

R.B.J. H (gemachtigde)
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Productie 1; Memoires van BELANGHEBBENDE
Aangehaald in Punten 11; 12 en 13, Beroepschrift

Memoires van A.J.M. H.
Periode rond de Japanse bezetting
Vóór de inval van Japan
Na de militaire dienst ging ik begin 1938 als commies bij de Dienst der In- en
Uitvoerrechten en Accijnzen in Semarang werken en volgde eerst een opleiding van
anderhalf jaar. Bij de mobilisatie van 8 december 1941 werd ik aanvankelijk niet
opgeroepen, aangezien ik als douaneambtenaar een belangrijke functie uitoefende.
In februari 1942 werd ik echter alsnog in werkelijke dienst opgeroepen. Omdat
mijn onderdeel inmiddels was vertrokken richting Tjimahi werd ik in Magelang
ingedeeld bij de miliciens.

De Japanse bezetting
Omstreeks 1 maart 1942 moest mijn onderdeel zich naar Tjimahi begeven, waar ik
werd ondergebracht in het Geniekampement. Op 7 maart 1942, een dag voor de
capitulatie van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL), werd ik ingezet
bij de strijd en moest Japanse parachutisten bestrijden. De volgende ochtend
kwam het bericht, dat Nederlands-Indië had gecapituleerd en dat mijn onderdeel
zich naar de kazerne moest terugtrekken. Bij terugkeer in het Geniekampement
bleek, dat de Japanners alles inmiddels hadden overgenomen en iedereen
krijgsgevangen hadden gemaakt.
Mijn onderdeel werd door de Japanners naar de barakken gedirigeerd. Het kamp
was reeds van oudsher omrasterd met prikkeldraad. De Japanse bewakers (geen
heiho's 2) posteerden zich bij de poort maar liepen ook door het kamp om de boel in
de gaten te houden. Later verbleef ik in Tjimahi nog in het VIe Depot Infanterie,
het Vliegkampement en het IVe/IXe Bataljon. In geen van genoemde kampen
heerste verplichte tewerkstelling. In deze periode was het voedsel nog redelijk in
vergelijking met de latere interneringen. Aan mishandelingen en ziekten heb ik
voor wat betreft de periode Tjimahi geen herinneringen. Wel hoorde ik hoe in het
IVe/IXe Bataljon een groep Ambonezen die hadden geprobeerd te vluchten
terecht werden gesteld. Omstreeks eind 1942 werd ik met een grote groep
krijgsgevangenen overgeplaatst naar Batavia en in het Xe Bataljon
ondergebracht, waar de Japanse kampcommandant Sonai op dat moment de
leiding had. Deze oefende een ware terreur uit en probeerde de mensen op allerlei
manieren te mishandelen en te beledigen. Zo weet ik nog, dat sommigen zo
geslagen werden, dat zij geestelijk doorgedraaid waren. Ook in Batavia was geen
verplichte tewerkstelling. Ten opzichte van Tjimahi werd het aanbod van voedsel al
minder. Na drie maanden in Batavia te hebben verbleven werd ik aan boord van
2

Heiho's waren in de Tweede Wereldoorlog Indonesische hulpsoldaten die met het Japanse
leger meevochten tegen de geallieerden.

BEROEPSSCHRIFT

Productiepagina 1

Zaaknummer: SGR 17 / 1226 BESLU V63 – Zittingsdatum: 14 juli 2017

een Japans schip gebracht en in het ruim in zeer benauwende omstandigheden
ondergebracht. Het ruim mocht men alleen verlaten om de behoefte te doen. Met
dit schip werd na drie dagen Singapore bereikt, waar men in het Changi-kamp
(een voormalig Engels kampement) werd gehuisvest. In deze periode werd het
voedsel opnieuw minder (men kreeg weinig meer dan rijst en wat magere sajoer).
Doch heerste er in het kamp een relatieve vrijheid waarbij men zich overal vrij kon
bewegen en allerlei gewassen en vruchten konden worden geplukt. Ook waren de
Japanners veel minder te zien. In Singapore was buiten wat corvee- en
keukenwerkzaamheden geen verplichte tewerkstelling. Ook in deze interneringstijd
bleven mij mishandelingen en ziekten bespaard.
Ongeveer drie maanden later, ergens medio 1943, werd ik per trein naar
Bangkok, Siam getransporteerd, een reis van vijf dagen en nachten in een
gesloten goederenwagon met nauwelijks eten en drinken en dicht op elkaar
gelegen. Vanuit Bangkok werd ik met een legertruck naar een kamp midden in de
rimboe genaamd Kenjoe 3 gebracht. In dit eerste werkkamp moesten nog
barakken, keukens en een hospitaal worden gebouwd alvorens men aan de
spoorweg kon worden tewerkgesteld. Ik moest houtkappen en per dag een
bepaalde hoeveelheid bamboe inleveren bij de Japanners. Binnen een paar weken
kreeg ik net als vele anderen bacillaire dysenterie en werd direct met een truck
afgevoerd naar Tarsao, en in het hospitaalkamp, dat onder commando van de
Engelsen stond, ondergebracht. Het eten was hier stukken beter, doch de hygiëne
bleef slecht. Men moest de behoefte boven een gat in de grond doen en was geen
enkele mogelijkheid om te baden. Medicijnen (met uitzondering van noritpillen)
waren nauwelijks voorhanden, zodat de artsen weinig konden uitrichten. Ik was
reeds in Kenjoe 3 zo vermagerd, dat ik niet meer kon lopen en dit later opnieuw
moest leren.
Pas na vier maanden was ik voldoende hersteld om (per truck) naar het
herstellingskamp Chungkai te kunnen worden overgebracht, waar ik acht, negen
maanden verbleef. Ik moest verder op krachten komen, beter leren lopen en mocht
alleen lichte corveewerkzaamheden doen. Het kamp werd beheerd door zowel
Engelsen als Japanners, die de geïnterneerden over het algemeen met rust lieten.
Vanuit Chungkai werd ik (wederom per truck) naar kamp Tamuang overgebracht,
waar eveneens geen tewerkstelling was. Hooguit een maand later werd ik per truck
teruggebracht naar Bangkok en (wederom in een goederenwagon) per trein op
transport gesteld naar Singapore, dat na vijf dagen en nachten werd bereikt. In
Singapore verbleef ik ongeveer tien dagen in een loods in de haven. De
levensomstandigheden waren erbarmelijk slecht. Er was weinig eten en de
hygiënische omstandigheden lieten zeer te wensen over. De loods mocht men
alleen uit om de behoefte te doen. Na deze tien dagen werd ik aan boord van een
Japans schip ingescheept om naar Japan te worden overgebracht. Deze tocht, die
door de vele mijnen en het gevaar van geallieerde bombardementen en
torpederingen liefst 77 dagen duurde, was voor mij een verschrikking. Wij
verbleven in enge ruimen, het eten was veel te weinig (gemalen, verrotte vis met
wat rijst) en de hygiëne verschrikkelijk. Ik werd bovendien een keer hardhandig
geslagen, nadat ik (door de wind) bij het urineren bij de reling een groep op het
dek slapende Japanners had geraakt.
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Bij aankomst in Modsji op het eiland Hondo werd ik per trein getransporteerd
naar Kawasaki en in een werkkamp ondergebracht. Vanuit dit kamp moest ik elke
dag naar de Shibaura Engineering Works (een elektriciteitsmaatschappij waar
van alles werd gemaakt) lopen en met nog twintig mannen op de serviceafdeling
het wagenpark onderhouden. Zo moest ik veren van trucks vervangen, kleppen
schuren en ander monteurswerk verrichten. Er werd gewerkt van 7.00u tot 17.00u.
Het eten werd door de fabriek aangeleverd, waarna het door de mannen in het
kamp zelf werd gekookt. Ieder kreeg een afgestreken kom met rijst en door de
Japanners afgedankt eten, dat in tonnen van het restaurant van de fabriek naar het
kamp werd gebracht. De hygiëne in het kamp was eenvoudig, doch niet zo slecht
als in Siam. Met Kerst 1944 werden door het Rode Kruis voedselpakketten
binnengebracht. Ik liep even voor Kerst een longontsteking op en moest zelfs in
een ziekenhuis van Kawasaki worden opgenomen. Hier moest ik zeker anderhalve
maand blijven alvorens ik kon terugkeren naar het werkkamp en mijn werk in de
fabriek kon hervatten. Gelukkig bleven mij in Japan mishandelingen en andere
ziekten bespaard. Wel heb ik ooit gezien hoe iemand die een bord uit de fabriek
had gestolen (omdat zijn eigen bord kapot was gegaan) door een bewaker met een
stok zo hard werd geslagen dat hij die nacht stierf. Hij werd niet naar het
ziekenhuis gebracht en stierf een pijnlijke dood, waarna een hersenbloeding als
doodsoorzaak werd opgegeven.
Wat ik ook nooit heb kunnen vergeten is hoe het fabriekscomplex en de
omliggende huizen een aantal malen door een paar duizend geallieerde vliegtuigen
werden gebombardeerd. Bij de eerste aanvalsgolf werden het werkkamp en de
directe omgeving volledig platgebombardeerd, zodat geen huis tot op drie
kilometer afstand nog overeind stond. Daarna werden de circa 70 geïnterneerden
in de fabriek gehuisvest. Twee weken later werd men ondergebracht in een
omgebouwd magazijn op het fabrieksterrein, dat bij een tweede aanvalsgolf vol
geraakt werd, zodat 30 kampgenoten het leven lieten.
Ik werd door de inslag meer dan een meter de lucht ingegooid en zag voor mijn
ogen hoe dertig lotgenoten vijftien meter de diepte (in een waterreservoir) in
werden gesleurd en verdronken dan wel door het puin werden bedolven. Verder
was het vreselijk om het geschreeuw te horen, sommigen werden als het ware door
de inslag door het dak gelanceerd. Na deze inval werd ik buiten de fabriek in een
barakkenkamp ondergebracht, dat de resterende bezettingstijd als onderkomen
diende.

De bevrijding
Vrij snel na de Japanse capitulatie (eind augustus 1945) werd ik in de haven van
Yokohama opgevangen aan boord van het Amerikaanse hospitaalschip
‘Benevolence’, waar kleding en voedsel voor die dag werd verstrekt. Vervolgens
werd ik overgeplaatst naar een torpedobootjager. De dag daarop werd ik met een
grote landingscarrier (voor tanks en vliegtuigen) teruggebracht naar Yokohama en
met een DC3 overgevlogen naar een andere stad in Japan. De naam van deze stad
is mij ontschoten. Drie dagen later vloog ik met een DC3 naar Manilla, waar ik een
paar maanden doorbracht in een buiten de stad door de Amerikanen gebouwd
opvangkamp.
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Vanuit Manilla werd ik overgevlogen naar Balikpapan, Oost-Borneo, waar ik twee of
drie maanden in een kamponghuisje doorbracht. Vanuit Balikpapan werd ik
begin 1946 in Amboina gestationeerd en als chauffeur van de militaire
commandant tewerkgesteld. Een jaar later, op 14 februari 1947, werd ik
gedemobiliseerd. Daarop keerde ik via Batavia per vliegtuig terug naar Semarang
(Bangkong 14, de latere Djalan Mataram 876) en werd eindelijk herenigd met mijn
familie. Ook mijn oudste broer Arnold was krijgsgevangen geweest en ook hij was
in de Birma tewerkgesteld en ook hij had aan de spoorlijn gewerkt.
In Semarang ging ik opnieuw als gediplomeerd commies bij de Dienst der In- en
Uitvoerrechten en Accijnzen in Semarang werken. Dit dienstverband werd
beëindigd door het vertrek naar Nederland op 28 februari 1955. Het vertrek had te
maken met de politieke situatie van dat moment (zo moest ik ‘Warga-Negara’ 3
worden). Na mijn trouwen in 1951 bleef ik met mijn echtgenote en drie kinderen
bij mijn moeder wonen.

3

Warga-Negara: Van Mook had gehoopt dat de Indische toplaag zich zou vertakken en
uitbreiden over alle eilanden. Misschien onderschatte hij de weerstand die het ‘Warga Negara’schap bij Indische Nederlanders opwekte.
Vele Indische Nederlanders waren betrokken bij het gouvernement. Tot hun verontwaardiging
merkten ze dat de Nederlandse regering besloten had hen massaal over te doen aan de
Indonesische overheid. Dienstneming bij een vreemde mogendheid betekende normaliter
verlies van nationaliteit. Maar de Nederlandse autoriteit adviseerde hen nadrukkelijk dat te
doen.
Natuurlijk, men kon ontslag nemen, maar dan had men geen enkele aanspraak op een
uitkering. Vele Indische Nederlanders verzetten zich tegen dit idee.
Men had jarenlang alle krachten ingespannen tégen de nationalistische regering, omwille van
het Nederlanderschap vervolging ervaren, vaak met grote risico’s, en dan nu ineens bij
diezelfde regering in dienst komen vond men absurd.
Nee, men deed niet gemakkelijk afstand van de Nederlandse nationaliteit.
De vernedering werd groter toen bleek dat de Indonesische regering niet gediend was van deze
ambtenaren. Vermoedelijk beschouwden de Indonesische bewindslieden dit als een truc van
Nederland om indirect toch invloed te kunnen blijven uitoefenen.
Velen boekten, ondanks het tegenstribbelen van de Nederlandse autoriteiten, voor een boot
naar Nederland.
Anderen trachten nog in aanmerking te komen voor repatriëring.
Slechts weinigen, zowel Europese als Indische Nederlanders, werden Indonesiër uit vrije wil.
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Productie 2 ; Stamboekkaart van BELANGHEBBENDE
Aangehaald in Punten 11; 12; 13 en 27, Beroepschrift

Scan Productie 2-1: Stamboekkaart van BELANGHEBBENDE - voorzijde

Scan Productie 2-2: Stamboekkaart van BELANGHEBBENDE – achterzijde
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Productie 3; Eerste brief van EISER aan VWS
Aangehaald in Punt 14, Beroepschrift
2 pagina’s
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Productie 4; Afwijzing door VWS
Aangehaald in Punt 15, Beroepschrift
2 pagina’s
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Productie 5; Aanvraag Uitkeringsregeling Backpay
Aangehaald in Punt 16, Beroepschrift
2 pagina’s
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Productie 6; Afwijzing van de aanvraag door SVB
Aangehaald in Punt 17, Beroepschrift
2 pagina’s
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Productie 7; Bezwaarschrift betreffende de afwijzing
Aangehaald in Punt 19, Beroepschrift
2 pagina’s
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Productie 8; Afwijzing van bezwaar door SVB
Aangehaald in Punt 20, Beroepschrift
2 pagina’s
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Productie 9; Brief van Staatssecretaris Van Rijn (VWS)
Aangehaald in Punt 21, Beroepschrift
2 pagina’s
Opmerking:
De genoemde datum 30 januari 2017 in de eerste regel van de brief is niet juist en
moet 6 februari 2017 zijn.
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Productie 10; Nederlandse regering/ Koningin Wilhelmina verklaart
de oorlog aan Japan
Aangehaald in Punt 56, Beroepschrift

Scan Productie 10- 3: Proclamatie Koningin Wilhelmina; oorlogsverklaring met Japan
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Scan Productie 10 -4: Krantbericht december 1941

Scan Productie 10-5: Krantbericht 8 december 1941

Scan Productie 10-6: Krantbericht december 1941; Japan verklaart niet in oorlog te zijn met
Nederland.

BEROEPSSCHRIFT

Productiepagina 28

Zaaknummer: SGR 17 / 1226 BESLU V63 – Zittingsdatum: 14 juli 2017

Productie 11; Regeling Backpay 18 juni 1981
Aangehaald in Punt 100, Beroepschrift

Wet Uitkering Indische Geïnterneerden
Een initiatief van Klaas de Vries (PvdA), op dat moment voorzitter van de
Vaste Kamer Commissie van Defensie in nauwe samenwerking met Weijers
(CDA) en Keja (VVD) om tot een onderzoek te komen van de backpay-kwestie
en haalbaarheid van een mogelijke oplossing. Oud KNIL-militairen hadden al
weken in hun oude uniformen gedemonstreerd op het Binnenhof.
Uiteindelijk kwam er een voorstel die gevat was in een motie die door de
voorzitter van de Commissie Weijers werd ingediend en geen partijpolitieke
strekking had.
De Kamer, gehoord de beraadslaging,
Overwegende dat in het verleden herhaaldelijk tussen regering en StatenGeneraal van gedachten is gewisseld over het vraagstuk van de niet genoten
inkomsten over de periode van (krijgs)gevangenschap tijdens de Japanse
bezetting van Nederlands-Indië,
Overwegende dat opeenvolgende kabinetten zich daarbij op het standpunt
hebben gesteld dat verzoeken over betaling van deze niet genoten inkomsten
niet voor inwilliging vatbaar waren en dat de Staten-Generaal zich bij dit
standpunt steeds hebben aangesloten,
Constaterende dat in geen enkel rechtsgeding dat over deze zaak door
betrokken organisaties en individuele personen tegen de staat der
Nederlanden werd aangespannen een juridisch afweegbaar recht op betaling
kon worden geldend gemaakt,
Stelt wederom vast, dat de Staat der Nederlanden juridisch niet gehouden is
tot betaling van betreffende gederfde inkomsten,
Evenwel overwegende dat het rechtsgevoel van betrokkenen door deze
herhaalde uitspraken van regering, Staten-Generaal en Rechtelijke macht niet
bevredigd is,
Overwegende, dat deze uitspraken geen morele bevrediging schenken omdat
daarin
geen
rekening
wordt
gehouden
met
de
historische
verantwoordelijkheid mede van de Nederlandse regering voor de
gebeurtenissen in het voormalig Nederlands-Indië tijdens de Tweede
Wereldoorlog en daarna,
Voorts overwegende dat de verschrikkingen van de Japanse bezetting en het
lijden in de krijgsgevangenkampen in ons land pas laten - nooit ten volle - zijn
beseft en dat betrokkenen veelal ook onvoldoende begrip hebben
ondervonden verband houdende met hun noodgedwongen repatriëring naar
ons land,
Nodigt de regering per 1 januari 1981 uit een regeling te treffen waarin aan
deze morele verantwoordelijkheid ook materieel inhoud wordt gegeven en
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Verzoekt derhalve de regering daarbij de volgende uitgangspunten in acht te
nemen:
a) Aan alle voormalig geïnterneerden-kostwinners, voor zover zij zich na
de oorlog duurzaam in Nederland hebben gevestigd een eenmalige
uitkering te verstrekken
b) De uitkering wordt eveneens verstrekt aan weduwen van voormalig
geïnterneerden, kostwinners die zich duurzaam in Nederland hebben
gevestigd voor zover het huwelijk ten tijde van de internering bestond
c) Deze uitkering bestaat een voor allen gelijk bedrag van ƒ7.500,=
waarover geen belasting hoeft te wordt geheven en dat niet in
mindering wordt gebracht op de pensioenen, uitkeringen, subsidies en
dergelijke die betrokkenen ontvangen
d) Verzoekt de regering over de uitwerking van deze regeling in overleg te
treden met organisaties van betrokkenen en gaat over tot de orde van
de dag.

De Tweede Kamer stemde in met de regeling op 18 juni 1981 zonder stemming. Alle in
Nederland wonende weduwen van gesneuvelde KNIL-militairen ontvingen eveneens
de uitkering die de naam Wet Uitkering Indische Geïnterneerden droeg.
Eind 1981 waren 72.100 aanmeldingen binnengekomen, waarvan 61.142 uit
Nederland, 3237 uit Indonesië van warga negara’s (zie laatste pagina Productie 1) en 772
uit de rest van de wereld.
Per 1 januari 1982 32.168 beschikkingen tot uitbetaling, op de sluitingsdag van 1 juli 1983
waren 57.965 formulieren ingediend.
Na de ontbinding van de Adviescommissie voor de uitkering waren 47.877 aanvragen
verwerkt en 37.296 uitgekeerd.
Buitenkampers vielen buiten de regeling.
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