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AFKORTINGEN 

 
ARI = Afdeling Rehabilitatie Indische Oorlogsslachtoffers (Buitenlandse Zaken) 
Bijl. Hand.I = Bijlagen bij de Handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Bijl. Hand.II = Bijlagen bij de Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
BSD  = Basis selectiedocument 
DOI = Directie Overgangszaken Indonesië (Buitenlandse zaken) 
DUO = Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen (Binnenlandse Zaken) 
Gb. NNG = Gouvernementsblad van Nederlands-Nieuw-Guinea 
GWBOI = Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië (1950, Stb. 178) 
GWMKNIL = Garantiewet Militairen K.N.I.L. (1951 Stb. 239) 
Hand. II = Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Hand. I = Handelingen van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 
IO =  Institutioneel onderzoek 
JU = Japanse uitkering 
KNIL = Koninklijk Nederlands-Ind(ones)isch Leger 
MIO = Methode institutioneel onderzoek 
NNG = Nederlands-Nieuw-Guinea 
OVP = Overzeese Pensioenen 
PIVOT = Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn 
RIO = Rapport institutioneel onderzoek 
SAIP = Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 
Stb. = Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 
Stcrt. = Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden 
Trb. = Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden 
UIG = Uitkeringswet Indische Geïnterneerden van 1981
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INLEIDING 

 
Archiefbescheiden kunnen verschillende functies vervullen. Overheidsorganen kunnen 
archiefbescheiden opmaken of gebruiken voor de bedrijfsvoering, om zichzelf te verantwoorden 
of een ander ter verantwoording te roepen en als bewijsmiddel. 
Voor burgers is het belang van archiefbescheiden gelegen in het streven naar democratische 
controle (de burger moet de overheid ter verantwoording kunnen roepen), in de mogelijke 
functie van archiefbescheiden als bewijsmiddel en in het feit dat archiefbescheiden deel 
uitmaken van het cultureel erfgoed en voor historisch onderzoek van belang zijn. 
 
Vanuit het bedrijfsvoerings- en verantwoordingsbelang van archiefbescheiden geredeneerd, kan 
elk archiefstuk vernietigd worden op het moment dat het voor het archiefvormend orgaan niet 
meer nuttig is. Het historisch belang van bepaalde bescheiden kan echter van blijvende aard 
zijn. Om dat belang te beschermen schrijft de Archiefwet 1995 aan de Nederlandse 
overheidsorganen voor dat zij archiefbescheiden slechts mogen vernietigen op grond van een 
officieel vastgestelde selectielijst. Het Archiefbesluit 1995 geeft uitvoerige regels om de 
zorgvuldigheid bij de totstandkoming van de lijsten te waarborgen. 
 
Dit basisselectiedocument (BSD) is zo’n officiële selectielijst. Het heeft tot doel voor de minister 
van Binnenlandse Zaken als zorgdrager aan te geven of neerslag voortvloeiend uit  handelingen 
zoals beschreven in het 'rapport institutiuoneel onderzoek' (RIO) "Geld(t) voor Overzee", voor 
blijvende bewaring in aanmerking komt of vernietigd kan worden. 
Onder neerslag wordt verstaan: alle gegevens voortvloeiend uit een handeling, onafhankelijk 
van de drager van die gegevens zoals papier, films, tapes of floppies.  
Per handeling wordt aangegeven of de neerslag die daaruit voortvloeit voor blijvende bewaring 
in aanmerking komt of vernietigd kan worden. 

SELECTEREN 

 
Selecteren is het aanmerken van de neerslag van een handeling voor bewaren of vernietigen. 

Bewaren 
Als de neerslag van een handeling aangewezen wordt ter bewaring, wil dat zeggen dat deze 
neerslag, ongeacht de vorm waaruit ze bestaat, voor eeuwig bewaard moet worden.  
De bewaarplaats waar deze neerslag na het verlopen van de wettelijke overbrengingstermijn 
van twintig jaar moet worden overgebracht, is het algemeen rijksarchief.  

Vernietigen 
Als de neerslag van een handeling aangewezen wordt ter vernietiging, wil dat zeggen dat deze 
neerslag, ongeacht de vorm waaruit zij bestaat, na verloop van de in het BSD vastgestelde 
termijn kan worden vernietigd. De vernietigingstermijn is een minimumeis: stukken mogen niet 
eerder dan na het verstrijken van die termijn worden vernietigd door de voor het beheer 
verantwoordelijke dienst. De duur van de vernietigingstermijn wordt bepaald door de 
administratieve belangen en de belangen van de burgers, enerzijds ten behoeve van het 
adequaat uitvoeren van de overheidsadministratie en de verantwoordingsplicht van de overheid 
en anderzijds voor de recht- en bewijszoekende burger. 

Selectiecriteria 
Het aanwijzen van handelingen waarvan de neerslag bewaard moet blijven, gebeurt op grond 
van criteria die tot stand zijn gekomen in overleg tussen zorgdrager en  Rijksarchiefdienst. 
Hoofddoelstelling van de selectie is die neerslag te bewaren die het mogelijk maakt het 
handelen van de rijksoverheid in relatie tot haar omgeving in hoofdlijnen te reconstrueren. 
Daardoor blijven bronnen van kennis en begrip van de Nederlandse samenleving en cultuur 
behouden. 
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Te bewaren handelingen behoren tot één van de volgende categorieën: 
 
1 handelingen die betrekking hebben op beleidsvoorbereiding, -bepaling, en -evaluatie; 
2 handelingen gericht op externe verantwoording of verslaglegging; 
3 het adviseren over hoofdlijnen van het beleid; 
4 handelingen gericht op het stellen van regels gerelateerd aan de hoofdlijnen van het beleid; 
5 handelingen gericht op de herinrichting van de beleidsorganisatie, belast met de primaire 

werkprocessen; 
6 uitvoerende handelingen die onmisbaar zijn om het gevoerde beleid op hoofdlijnen te  

reconstrueren; 
7 uitvoerende handelingen die direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor 

Nederland bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten. 
 
Bij elke handeling waarvan de neerslag bewaard dient te blijven is aangegeven op grond van 
welk criterium dit gebeurt. 
Omdat de keuze voor het al dan niet bewaren op grond van één van de criteria het uitgangspunt 
is, geldt voor alle niet ter bewaring aangewezen handelingen dat de neerslag daarvan vernietigd 
kan worden. Voor vernietiging hoeft dan ook geen criterium gegeven te worden. Een 
basisselectiedocument is dus in eerste instantie een positieve lijst. 
Neerslag die onverhoopt onder geen enkele handeling is te scharen kan en mag niet vernietigd 
worden. Deze neerslag duidt veeleer op een lacune in het BSD. Voor deze neerslag moeten 
nieuwe handelingen beschreven worden die in het eerste onderzoek kennelijk over het hoofd 
gezien zijn. Voor deze handelingen geldt dat de hele archiefwettelijke procedure opnieuw moet 
worden doorlopen om de waardering officieel te kunnen vaststellen. 

HET INSTITUTIONEEL ONDERZOEK 

 
Een basisselectiedocument BSD kan niet los gezien worden van het daaraan ten grondslag 
liggende institutioneel onderzoek (IO). In een IO wordt van een bepaald beleidsterrein de context 
beschreven samen met de handelingen van de actoren die binnen het beleidsterrein actief zijn. 
Een actor is een (overheids)orgaan dat verantwoordelijk is voor bepaalde handelingen. Alle 
handelingen van een bepaalde actor worden in het IO beschreven in een logische samenhang 
met de handelingen van de andere actoren binnen het beleidsterrein.  
De context en de logische samenhang bieden de mogelijkheid om tot een zo verantwoord 
mogelijke selectie van handelingen te komen.  
 
In een BSD zijn de handelingen in zoverre uit hun logische verband gerukt dat in het BSD de 
primaire ordening geschiedt per actor. Hierdoor staan alle handelingen van een actor op een 
bepaald beleidsterrein bij elkaar. Voor deze herordening is gekozen om voor organen bruikbare 
selectiedocumenten te kunnen maken. 

Korte karakterisering van de beleidsterreinen 

 
In het rapport “Geld(t) voor overzee” en in het voorliggende BSD wordt een overzicht gegeven 
van het handelen van de rijksoverheid op twee beleidsterreinen, te weten ‘eenmalige uitkeringen 
aan Indische oorlogsslachtoffers’ en ‘overzeese pensioenen’. 
 
Het eerste beleidsterrein omvat het beleidsproces inzake de eenmalige uitkeringen die de 
overheid gegeven heeft aan de Indische oorlogsslachtoffers en een eenmalige uitkering ten 
behoeve van ex-KNIL-dienstplichtigen.  
Dit beleidsterrein is nauw verwant aan het beleidsterrein met betrekking tot de zorg voor de 
oorlogsgetroffenen, dat grotendeels beschreven is in het PIVOT-rapport  “Oorlog duurt een 
leven lang”1. 

                     

1 Oorlog duurt een leven lang, een onderzoek naar instituties en wet- en regelgeving inzake 
oorlogsgetroffenen, 1945-1990, PIVOT-rapport nr 3, 's-Gravenhage 1992. 
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Het tweede terrein behelst de pensioenen voor burgerlijk en militair overheidspersoneel in 
Indonesië en de zogenaamde toeslagen en voorschotten op de Surinaamse en Nederlands-
Antilliaanse pensioenen. ‘Overzeese pensioenen’ is te beschouwen als een deelbeleidsterrein 
van het grote beleidsterrein overheidspersoneel. Daarnaast heeft het raakvlakken met het 
beleidsterrein maatschappelijke zorg voor repatrianten en Molukkers in Nederland. 

Hoofdlijnen van het handelen 
 
De hoofdtaken van de actor minister van Binnenlandse Zaken op deze beleidsterreinen zijn de 
volgende: 
Per 13 december 1952 worden de door Nederland overgenomen verplichtingen tot betaling van 
weduwenpensioenen en wenzenonderstanden aan nagelaten betrekkingen van 
overheidspersoneel van Indonesië overgenomen van de minister van Uniezaken en Overzeese 
Rijksdelen. Toekenning en uitbetaling van deze pensioenen en onderstanden worden door de 
minister uitbesteed aan de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen. 
Per 1 september 1959 krijgt de minister van Binnenlandse Zaken de afwikkeling van het 
opgeheven departement van Zaken Overzee tot taak en de zorg voor de aangelegenheden 
betreffende Nederlands Nieuw Guinea. 
Per 1 januari 1967 neemt de minister van Binnenlandse Zaken de zorg voor de aangelegenheden 
betreffende de Indische pensioenen over van de minister van Buitenlandse Zaken, tezamen met 
de afwikkeling van de overige taken van de directie Overgangszaken Indonesië. 
Hieruit vloeien de volgende hoofdlijnen van overheidsbeleid voort: 
1. de financiële afwikkeling van de oorlogsgevolgen voor individuele burgers van  
 Nederlands-Indië; 
2.  de zorg voor de handhaving van de (oorspronkelijke) rechtspositie van gewezen militair 
 en burgerlijk overheidspersoneel van de Nederlandse koloniën. 

Bijzondere tijdsomstandigheden  

 
Aan het beleidsterrein ‘eenmalige uitkeringen Indische oorlogsslachtoffers’ liggen bijzondere 
tijdsomstandigheden ten grondslag, namelijk de bezetting van Indonesië door Japan. In een aantal 
gevallen is de wenselijkheid om het overheidshandelen onder deze omstandigheden te kunnen 
reconstrueren de reden geweest om de neerslag van een handeling te bewaren. 

Actoren onder de werking van de selectielijst 
 
Overheid in Nederlands-Indië 

 
•  Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië  
•  Commandant van het leger in Indië 
•  Directeur van Financiën van het gouvernement in Nederlands-Indië 
•  Gouverneur in Nederlands-Nieuw-Guinea 
•  Commissie voor Arbeidsaangelegenheden, bedoeld in artikel 1 van de Organisatieregeling 

 Commissie voor Arbeidsaangelegenheden (Stb. N.I. 1947, 162) 
•  Hoge Commissariaat van Indonesië in Nederland 
 

De handelingen van deze actoren zijn in het BSD samengevoegd onder de actor die de laatste 
taakopvolger van de betreffende organen op deze beleidsterreinen is. Voor alle hier genoemde 
actoren en al hun handelingen is dat de minister van Binnenlandse Zaken. 
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Overheid in Nederland 

 
• Minister van Koloniën en directe opvolgers: 
- Minister van Overzeese Gebiedsdelen 
- Minister voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 
- Minister zonder portefeuille bij het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen 
- Minister van Overzeese Rijksdelen 
- Minister van Zaken Overzee 
 

De handelingen van deze actoren voor zover ze werden voortgezet na opheffing of taakwijziging 
van de oorspronkelijke actor, zijn in het BSD samengevoegd onder de actor die de laatste 
taakopvolger van de betreffende organen op deze beleidsterreinen is. Voor de hier genoemde 
actoren en al hun handelingen is dat de minister van Binnenlandse Zaken.  
 

• Minister van Buitenlandse Zaken: 
- Minister zonder Portefeuille bij Buitenlandse Zaken  
- De Hoge Commissaris van het Koninkrijk der Nederlanden bij de regering van de 
 Republiek der  Verenigde Staten van Indonesië 
 
De handelingen van deze actoren zijn in het BSD samengevoegd onder de actor die de laatste 
taakopvolger van de betreffende organen op deze beleidsterreinen is. Voor alle hier genoemde 
actoren en al hun handelingen is dat de minister van Binnenlandse Zaken. 
 
• Minister van Binnenlandse Zaken 
 
Overige (semi-)overheid 

•  Garantiewetcommissie(s) 
•  Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensioenaangelegenheden betreffende gewezen 

overheidspersoneel van Indonesië  (de handelingen van deze actor zijn in het BSD 
samengevoegd onder de actor die de laatste taakopvolger op deze beleidsterreinen is; in dit 
geval de SAIP) 

•  Stichting Administratie Indonesische Pensioenen  (SAIP) 
•  De Rijks Geneeskundige Dienst  
•  Herkeuringscommissie genoemd in Tslwet Ind. Pens. 1956 Stb. 1957, 319 artikel 3e.4 
•  Commissie van Bijstand voor de rehabilitatie van Indische Oorlogsslachtoffers 
•  Adviescommissie Uitkeringswet Indische Geïnterneerden 
•  Adviescommissie in Garantiewetzaken 
•  Commissie voor algemene personele zaken 
 
Voor alle bovengenoemde actoren is de minister van Binnenlandse Zaken op deze 
beleidsterreinen de zorgdrager. 
Voor wat betreft de in de lijst vermelde handelingen zal het selectiedocument de dag na publicatie 
van de vaststelling van de lijst in de Staatscourant in werking treden. Dit betekent t.a.v. de lopende 
handelingen dat de daarvoor geldende overbrengings- of vernietigingstermijn in werking treedt na 
afsluiting van de betreffende dossiers. Voor vervallen handelingen betekent dit dat, rekening 
houdende met de daarvoor geldende overbrengings- of vernietigingstermijn, onmiddellijk kan 
worden begonnen met de selectie en bewerking. 
 
Voor nadere gegevens omtrent de positie van de actoren binnen het beleidsterrein en de gevolgen 
hiervan voor de door hen te verrichten en verrichtte handelingen, wordt op deze plaats kortelings 
verwezen naar de toelichtingen bij de handelingen in het PIVOT-rapport nr. 34 “Geld(t) voor 
Overzee, een institutioneel onderzoek naar overzeese pensioenen en eenmalige uitkeringen aan 
Indische oorlogsslachtoffers in de periode 1945-1996”. Deze handelingen corresponderen qua 
nummering met de handelingen in de selectielijst. 



Inleiding 

 

 

 

  11 

TOTSTANDKOMING VAN DE SELECTIELIJST 
 
De totstandkoming van de selectielijst is verlopen conform artikel 3, eerste lid van het 
Archiefbesluit 1995. In oktober 1995 is het institutioneel onderzoek afgerond en vastgesteld door 
de directeur-generaal Management en Personeelsbeleid van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken, drs. A.H.C. Annink. In november 1995 is het driehoeksoverleg geopend. 

Het driehoeksoverleg 
 
Aan het driehoeksoverleg namen deel: 
 
Als deskundigen op het gebied van de taken en organisatie: 
- ing. E.M. Rader, beleidsmedewerker van de afdeling AO/J van de Directie Arbeidszaken 

Overheid van het Directoraat-Generaal Management en Personeelsbeleid van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken; 

- R. Permentier, medewerker SAIP en secretaris van de Garantiewetcommissie; 
- J.H.R. Frölings, secretaris van de Raad van beheer van de SAIP; 
- mr. P. Stolk, juridisch adviseur en WOB-functionaris van het ministerie van Binnenlandse 
 Zaken. 
 
Als deskundigen op het gebied van archiefbeheer en documentaire informatievoorziening: 
- drs. N.J.W. de Goeje, DIV-adviseur van de afdeling Documentair Management en 

Ondersteuning van het ministerie van Binnenlandse Zaken. 
 
Als vertegenwoordiger van de Algemene Rijksarchivaris: 
- W.D. Küller, medewerker van de afdeling Bronverwerving en Toezicht van het Algemeen 

Rijksarchief. 
 
Ten behoeve van het driehoeksoverleg zijn zes bijeenkomsten belegd, waarvan de laatste op 5 
maart 1997] In de tussentijd is er intern beraad geweest over de waardering en de 
vernietigingstermijnen. Voorts is er specifiek over de handelingen van het SAIP overleg gevoerd 
tussen het SAIP en de Directie Arbeidszaken Overheid het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
In 7 maart 1997 is het driehoeksoverleg afgerond, nadat alle betrokken partijen akkoord waren met 
de concept-selectielijst. Bij brief van 5 maart 1997, kenmerk DMO97/U90, is door de minister van 
Binnenlandse Zaken de betreffende concept-selectielijst aan de minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen ter vaststelling aangeboden. 
 
De concept-selectielijst, het verzoek van de zorgdrager tot vaststelling van de concept-selectielijst, 
en het verslag van het gevoerde driehoeksoverleg liggen met ingang van 15 maart 1997 acht 
weken ter inzage in de bibliotheek van het Algemeen Rijksarchief in Den Haag, de bibliotheken van 
de Rijksarchieven in de provincies en de bibliotheek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Belangen 
 
Nadat het PIVOT-rapport nr. 34  “Geld(t) voor Overzee, een institutioneel onderzoek naar 
overzeese pensioenen en eenmalige uitkeringen aan Indische oorlogsslachtoffers in de periode 
1945-1996” werd vastgesteld door de directeur-generaal Management en Personeelsbeleid van 
het ministerie van Binnenlandse Zaken, drs. A.H.C. Annink, zijn binnen het driehoeksoverleg de 
betreffende handelingen conform de bepalingen van artikel 2, sub c. en sub d. van het 
Archiefbesluit 1995, bekeken op hun belang voor: 
- de in de archiefbescheiden voorkomende gegevens voor overheidsorganen; 
- voor recht- en bewijszoekende burgers; 
- het culturele erfgoed; 
- voor historisch onderzoek. 
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De door de Rijksarchiefdienst geformuleerde - en door de Staatssecretaris van Cultuur 
vastgestelde selectiedoelstelling is bereikt door de eerder in de inleiding van de selectielijst 
omschreven selectiecriteria toe te passen op de handelingen. Het belang van het historisch 
onderzoek en het culturele erfgoed is daarbij tot uitdrukking gebracht in het waarderen met een B 
van de daarvoor in aanmerking komende handelingen. Dit betekent dat de neerslag die uit die 
handelingen voortvloeit, na de wettelijk voorgeschreven termijn, zal worden overgebracht naar de 
Rijksarchiefdienst. 
Het beleid t.a.v. overzeese pensioenen en uitkeringen kreeg in sterke mate pas gestalte in de 
praktijk van de uitvoering. In dit BSD zijn daarom opvallend veel handelingen met B gewaardeerd 
op grond van criterium 6 (uitvoerende handelingen die onmisbaar zijn om het gevoerde beleid op 
hoofdlijnen te reconstrueren). Het schema dat aan het einde van de inleiding is opgenomen, geeft 
inzicht in de B-waarderingen per actor en de criteria die daarbij zijn toegepast. 
 
Voorts is aandacht besteed aan de belangen van de recht- en bewijszoekende burger. Het geven 
van voorlichting en het verschaffen van informatie, zowel aan groepen binnen de samenleving, als 
de individuele burger, maken onderdeel uit van de publieke dienstverlening van de SAIP.  
Het behartigen van de belangen van de recht- en bewijszoekende burger maakt derhalve 
onderdeel uit van de normale taakstelling van de SAIP en gebeurt op de daartoe gestelde 
voorwaarden.  
 
Aan het belang van de in de archiefbescheiden voorkomende gegevens voor overheidsorganen is 
voldoende aandacht besteed. De context in het rapport “Geld(t) voor Overzee” en daarin 
opgesomde handelingen, verschaffen inzicht in de positie van de SAIP en overige betrokken 
actoren en hun onderlinge relatie. 
Daarnaast wordt door de context en handelingen bijgedragen aan de inzichtelijkheid in de 
bedrijfsvoering en verantwoording van de SAIP en de overige betrokken actoren, hetgeen onder 
meer in de selectielijst tot uitdrukking is gebracht in de termijnen, die zijn gekoppeld aan de 
handelingen die zijn gewaardeerd met een V. 
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B-waarderingen per actor 

actor crit. 1 crit. 2 crit. 3 crit. 4 crit. 5 crit. 6 crit. 7 
minister van 
Binnenlandse 
Zaken 

1, 2, 
41, 
147, 
210, 
211 

  5, 23, 28, 35, 
44, 45, 46, 47, 
49, 51, 52, 79, 
80, 83, 88, 91, 
106, 128, 134, 
149, 160, 162, 
180, 183, 184, 
187, 188, 189, 
190, 191, 203, 
209, 238 

 3, 33, 77, 85, 
89, 113, 117, 
119, 126, 127, 
142, 143, 148, 
166, 199, 221, 
222 

1, 2, 3, 5, 
6, 7, 9, 10, 
11, 13, 14, 
16, 17, 18, 
23, 24, 25, 
26, 28, 30, 
35 

minister van 
Koloniën en 
Overzeese 
Gebiedsdelen 

   40    

(minister van 
Binnenlandse 
Zaken als) 
vakminister 

   131    

comm. van 
bijstand rehab. 
Indische oorlogs-
slachtoffers 

   19, 22   4, 8, 15, 
19, 22 

adviescomm. 
uitkeringswet 
Indische 
geïnterneerden 
 

   31   29, 31 

garantiewet-
commissies 

  48, 
57, 
105 

31, 105  58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 
70, 72, 75, 81, 
82, 102, 104, 
110, 112, 120, 
123, 125, 181, 
182 

 

adviescomm. 
in garantiewet-
zaken 

  76 76    

rijksgeneesk. 
dienst en her-
keuringscomm. 

       

hoge comm. in 
Indonesië 

     121  

comm. voor alg. 
pers. zaken en 
de gouverneur 
van Ned. Nw. 
Guinea 

       

SAIP 140  43, 
129 

43, 93, 129, 
130, 133 
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ACTOR MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

EENMALIGE UITKERINGEN INDISCHE OORLOGSSLACHTOFFERS EN KNIL-MILITAIREN 

Algemeen beleid ten aanzien van Indische oorlogsslachtoffers 

 
 

1 handeling: Formuleren van beleid inzake de financiële afwikkeling van gevolgen van de 
Japanse bezetting voor individuele oorlogsslachtoffers. 

grondslag: - 
periode: 1945-heden 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium : 1& 7 
 
 

2 handeling: Vaststellen, wijzigen, intrekken of laten vaststellen, wijzigen, intrekken van 
regelingen inzake de financiële afwikkeling van gevolgen van de Japanse 
bezetting voor individuele oorlogsslachtoffers. 

grondslag: - 
periode: 1945-heden 
produkt: o.m. Rehabilitatieregelingen. Zie pagina 18 en verder. 
  Japanse uitkeringen. Zie pagina 19 en verder. 
  Birma-Siam uitkering. Zie pagina 19 en verder. 
  Uitkeringswet Indische Geïnterneerden. Zie pagina 14 en verder. 
  Toekenning eenmalige bijdrage aan Vereniging Kinderen uit de Japanse 

bezetting en de Bersiap 1941-1949 (Stcrt. 1994, 239) 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 1 & 7  
 
 

3 handeling: Aanleggen van een basisregistratie op basis waarvan uitkeringen en 
pensioenen kunnen worden toegekend aan Indische oorlogsslachtoffers en 
militair en burgerlijk overheidspersoneel van Indonesië. 

grondslag: - 
periode: 1945-heden 
opmerking: Deze handeling is eigenlijk een activiteit in het kader van alle wetten 

besproken in dit rapport. Elke regeling heeft nieuwe neerslag toegevoegd. En 
alle voorgaande neerslag wordt weer gebruikt bij een toepassing van een 
nieuwe regeling 

 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium 6 &7 
Toelichting: 
Deze pseudo handeling is geformuleerd om een conglomeraat van archiefbestanden te kunnen 
duiden die in een opeenstapelend reeks van wetten en regelingen van node is geweest om 
uitvoering te kunnen geven aan die wetten en regelingen. Ieder voorgaand bestand is bij een 
volgende wet of regeling weer opnieuw gebruikt. Van de meeste van deze bestanden is  
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weliswaar aan te geven voor welk doel, eigenlijk dus bij welke handeling het zijn oorsprong vindt, 
echter ze zijn ook deel van latere handelingen. 
 

Rehabilitatie Indische Oorlogsslachtoffers 

 
5 handeling: Vaststellen, wijzigen of intrekken van maatregelen ter uitvoering van de 

rehabilitieregelingen. 
grondslag: - 
periode: 1947-196? 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 & 7  
 
 

6 handeling: Beslissen over het toekennen van een initiële rehabilitatie-uitkering aan een 
Indisch oorlogsslachtoffer. 

grondslag: Voorziening rehabilitatie oorlogsslachtoffers (Stb. N.I. 1947, 164), 
gereactiveerd in Nederland door de Regeringsnota van 11 september 1953 
en daaropvolgend overleg met de Tweede Kamer in: Bijl. Hand. II zitting 
52/53 en 53/54 

periode: 1947-1949 in Indonesië 
  1954-196? in Nederland 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 7 
 
 

 
7 handeling: Beslissen over het toekennen van een slot-rehabilitatie-uitkering aan een 

Indisch oorlogsslachtoffer. 
grondslag: Definitieve uitkering rehabilitatie oorlogsslachtoffers (Stb. N.I. 1947, 164), 

gereactiveerd in Nederland door de Regeringsnota van 11 september 1953 
en daaropvolgend overleg met de Tweede Kamer in: Bijlage Handelingen II 
zitting 52/53 en 53/54 stuk 3107 nr 1, §3. 

periode: 1949 in Indonesië 
  1954-196? in Nederland 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 7 
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9 handeling: Beslissen over het toekennen van uitkeringen aan Indische 

oorlogsslachtoffers die bij de souvereinteitsoverdracht geen Nederlander 
waren. 

grondslag: - 
periode: 1954-196? 
opmerking: Deze handeling heeft geen wettelijke grondslag in de formele regelgeving en 

beleidsnota's, maar blijkt uit Instellingsbesluit Commissie van Bijstand 
Rehabilitie indische Oorlogsslachtoffers, MB 24-8-54 4269/ARI artikel 3.b. 
Zie handeling 8 

 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 7 
 
10 handeling: Beslissen over het toekennen van een tegemoetkoming in de 

wederinrichtingskosten aan Indische oorlogsslachtoffers. 
grondslag: Regeringsnota van 11 september 1953 en daaropvolgend overleg met de 

Tweede Kamer in: Bijlage Handelingen II zitting 52/53 en 53/54 
periode: 1954-196? 
opmerking: Zie handeling 8 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 7 
 
 

11 handeling: Beslissen over het toekennen van een tegemoetkoming aan Indische 
oorlogsslachtoffers voor monetair verlies geleden door een verandering in de 
wisselkoersverhoudingen tussen guldens en rupiah's veroorzaakt door 
Indonesische monetaire maatregelen. 

grondslag: Regeringsnota van 11 september 1953 en daaropvolgend overleg met de 
Tweede Kamer in: Bijlage Handelingen II zitting 52/53 en 53/54 

periode: 1954-196? 
opmerking: Zie handeling 8 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 7 
 

 
13 handeling: Beslissen over het toekennen van een tegemoetkoming aan Indische 

oorlogsslachtoffers wegens materiële oorlogsschade anders dan 
huisraadschade. 

grondslag: Regeringsnota van 11 september 1953 en daaropvolgend overleg met de 
Tweede Kamer in: Bijlage Handelingen II zitting 52/53 en 53/54 

periode: 1954-???? 
opmerking: Stichting Pelita geeft hiervoor advies aan de minister van Buitenlandse 

Zaken. Zie handeling 12. 
  De Commissie van Bijstand rehabilitatie Oorlogsslachtoffers geeft hierover 

ook advies. Zie handeling 8 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 7 
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14 handeling: Beslissen over het toekennen van een vergoeding aan Indische 
oorlogsslachtoffers voor delegatieschulden. 

grondslag: Regeringsnota van 11 september 1953 en daaropvolgend overleg met de 
Tweede Kamer in: Bijlage Handelingen II zitting 52/53 en 53/54 

periode: 1954-196? 
opmerking: Zie handeling 8 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium:7  
 
 

16 handeling: Beslissen over het toekennen van een tegemoetkoming aan Indische 
oorlogsslachtoffers voor andersoortige vorderingen op de voormalig 
Nederlands-Indische regering dan wegens rehabilitatie of materiële 
oorlogsschade. 

grondslag: Regeringsnota van 11 september 1953 en daaropvolgend overleg met de 
Tweede Kamer in: Bijlage Handelingen II zitting 52/53 en 53/54 

periode: 1954- 
opmerking: De commissie van Bijstand voor de Rehabilitatie van Indische 

Oorlogsslachtoffers geeft hierover advies. Zie handeling 15. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 7 
 
 

17 handeling: Beslissen over het toekennen van een tegemoetkoming in de 
ouderdomsvoorziening aan Indische oorlogsslachtoffers. 

grondslag: Regeringsnota van 11 september 1953 en daaropvolgend overleg met de 
Tweede Kamer in: Bijlage Handelingen II zitting 52/53 en 53/54 

periode: 1954- 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 7 
 
 

18 handeling: Beslissen over het toekennen van een suppletie op het overheidspensioen 
over de bezettingsperiode aan Indische oorlogsslachtoffers. 

grondslag: Regeringsnota van 11 september 1953 en daaropvolgend overleg met de 
Tweede Kamer in: Bijlage Handelingen II zitting 52/53 en 53/54 

periode: 1954- 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 7 
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20 handeling: Bepalen van de hoogte van de vorderingen op individuele Nederlanders die 

de Nederlandse regering van Indonesië heeft overgenomen. 
grondslag: Trb. 1954, 126 en verslag Commissie beoordeling schulden 
periode: 1954- 
opmerking: Deze schuld wordt verrekend met de diverse nog uit te keren 

rehabilitatieuitkeringen. Het betreft hier reguliere voorschotten, na de oorlog 
verschaft aan individuele burgers in Indië. Bijzondere voorschotten zoal de 
delegatieschulden uit de oorlog zijn kwijtgescholden. 

 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn:  10 jaar 
 
 

21 handeling: Toevoegen van personeel aan de Commissie van Bijstand voor de 
rehabilitatie van Indische Oorlogsslachtoffers. 

grondslag: Com. Bijstand Reh. Ind. Os., MB 24-8-54 4269/ARI artikel 11 
periode: 1954-1962 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10  jaar 
 
 

23 handeling: Vaststellen van een reglement van orde voor de Commissie van Bijstand 
voor de Rehabilitatie van Indische Oorlogsslachtoffers. 

grondslag: Com. Bijstand Reh. Ind. Os., MB 24-8-54 4269/ARI artikel 12 
periode:  
opmerking: Zie handeling 22 
  Vaststellen geschiedt samen met de minister van Financiën. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 & 7 
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Japanse uitkeringen en Birma-Siam uitkering 

 
24 handeling: Beslissen over het toekennen van een eenmalige uitkering aan (gewezen) 

militairen die in Japanse krijgsgevangenschap hebben gezeten. 
grondslag: Vredesverdrag met Japan Trb. 1952, 91 artikel 16 
periode:  
opmerking: Het betreft hier de zogenaamde artikel 16 uitkering voor militaire 

krijgsgevangenen. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 7 
 
 

25 handeling: Beslissen over het toekennen van een eenmalige uitkering aan burgers die in 
Japanse kampen geïnterneerd zijn geweest. 

grondslag: Protocol tussen Nederland en Japan Trb. 1956, 28 
periode:  
opmerking: Het betreft hier de zogenaamde Josjida-Stikker-uitkering voor      burger-

geïnterneerden 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 7 
 
 

26 handeling: Beslissen over het toekennen van een eenmalige uitkering aan (gewezen) 
militairen die in Birma of Thailand in Japanse krijgsgevangenschap hebben 
gezeten. 

grondslag:  
periode:  
opmerking: Het betreft hier de zogenaamde Birma-Siam uitkering, betaald uit door de 

Engelse aan de Nederlandse regering ter beschikking gestelde gelden 
afkomstig van de verkoop van de Birma-spoorlijn. 

 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 7 
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Uitkeringswet Indische Geïnterneerden 

 
27 handeling: Beslissen over het toekennen van een eenmalige uitkering aan een door de 

Japanners in Azië genterneerde, zijn weduwe, of de nabestaanden indien de 
geïnterneerde of zijn weduwe na 1 januari 1981 overleden zijn. 

grondslag: UIG Stb. 1981, 477 artikel 3 
periode: 1981-(1983) 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 7 
 
 

28 handeling: Voorbereiden van het vaststellen, wijzigen of intrekken van een KB waarin 
een adviescommissie wordt ingesteld die de minister van Binnenlandse 
Zaken adviseert bij het afwijken van hetgeen is bepaald in de Uitkeringswet 
Indische Genterneerden (Stb. 1981, 477) bij het verlenen van een uitkering 
op basis van deze wet. 

grondslag: UIG Stb. 1981, 477 artikel 5 
periode: 1981-(1983) 
produkt: Besluit van 28 september 1981, houdende instelling van de 

Adviescommissie Uitkeringswet Indische geïnterneerden. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 & 7 
 
 

30 handeling: Beslissen over het toekennen van een uitkering op basis van de 
Uitkeringswet Indische Geïnterneerden, maar afwijkend van hetgeen terzake 
bepaald is in de Uitkeringswet Indische Genterneerden (Stb. 1981, 477) bij 
het verlenen van een uitkering op basis van deze wet. 

grondslag: UIG Stb. 1981, 477 artikel 5 
periode: 1981-(1983) 
opmerking: Dit kan na advies van een voor deze wet opgerichte Commissie. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 7 
 
 



minister van Binnenlandse Zaken 

 

 

 

  21 

 
33 handeling: Benoemen van voorzitter, overige leden en plaatsvervangende leden van de 

Adviescommissie Uitkeringswet Indische Geïnterneerden. 
grondslag: ACUIG Stb. 1981, 637 artikel  
periode: 1981-(1983) 
opmerking: De commissie dient te bestaan uit een onafhankelijk voorzitter, een 

vertegenwoordiger van de Indische belangenorganisaties en een 
vertegenwoordiger van de minister van Binnenlandse Zaken, tevens 
secretaris. 

 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 
 

34 handeling: Geven, weigeren of intrekken van goedkeuring voor het verrichten van 
werkzaamheden in opdracht van de commissie waaraan kosten verbonden 
zijn. 

grondslag: ACUIG Stb. 1981, 637 artikel 11 
periode: 1981-(1983) 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar 
 
 

35 handeling: Geven van nadere richtlijnen met betrekking tot de werkwijze van de 
Adviescommissie Uitkeringswet Indische Geïnterneerden. 

grondslag: ACUIG Stb. 1981, 637 artikel 14 
periode: 1981-(1983) 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 & 7 

 

Uitkeringswet KNIL-dienstplichttijd 

 
36 handeling: Het beslissen over het toekennen van een eenmalige uitkering op grond van 

de Uitkeringswet KNIL-dienstplichttijd (Stb. 1994, 50) aan een voormalige 
KNIL-dienstplichtige. 

grondslag: Uitkeringswet KNIL-dienstplichttijd Stb. 1994, 50 artikel 4 
periode: 1994-(1996) 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar 
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PENSIOENEN EN UITKERINGEN VOOR GEWEZEN BURGERLIJKE EN MILITAIRE 
OVERHEIDSDIENAREN VAN NEDERLANDS-INDIË 

 

Handelingen met betrekking tot de Indische pensioenen 

 

Na de soevereiniteitsoverdracht, vanaf januari 1950 

 

Algemeen beleid ten opzichte van de Indische pensioenen 

 
41 handeling: Ontwikkelen van een beleid ten aanzien van de rechtspositie van het 

voormalige burgerlijk overheidspersoneel van het gouvernement in 
Nederlands-Indië en ten aanzien van het voormalige Koninklijke Nederlands-
Indische Leger (K.N.I.L.). 

grondslag: - 
periode: 1949 - 
produkt: Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië (Stb. 1950, 178), 

Garantiewet Militairen K.N.I.L. (Stb. 1951, 239) en daaruit voortvloeiende of 
mee samenhangende regelingen. 

 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 1 
 
 

42 handeling: Geven van voorlichting betreffende het algemeen beleid ten opzichte van 
(gewezen) overheidsdienaren van Nederlands-Indië/Indonesië. 

grondslag: - 
periode: 1949- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 3 jaar 
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Algemeen beleid ten opzichte van de toepassing en uitvoering van de garantiewetten 

 
44 handeling: Voorbereiden van een KB met een regeling inzake het verlenen van 

onderstand aan (gewezen) overheidsdienaren die voor 5 augustus 1949 in 
dienst waren in Nederlands-Indië of hun nagelaten betrekkingen. 

grondslag: GWBOI artikel 2, lid 2, 4, 5a-b 
periode: 1950 - 1954 
produkt: -Besluit van 27 juni 1950 tot vaststelling van een algemene maatregel van 

bestuur als bedoeld in artikel 2 van de Garantiewet Burgerlijk 
Overheidspersoneel Indonesië. 

  -Wet van 21 december 1951, houdende een onderstandsregeling ingevolge 
artikel 2 van de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië. (Stb. 
1951, 592) 

opmerking: Regeling moet gemaakt worden in samenspraak tussen de minister van 
Overzeese Gebiedsdelen en de minister van Financiën. 

 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 
 
 

45 handeling: Maken een regeling inzake een wachtgeld voor niet bij de Koninklijke 
Landmacht plaatsbare K.N.I.L.-militairen. 

grondslag: GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 3.3 
periode: 1951- 
opmerking: Regeling moet opgesteld worden in samenspraak met de minister van 

Financiën 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 
 
 

46 handeling: Voorbereiden van een KB tot instelling van één of meer commissies die 
beslissingen nemen zoals omschreven in GWBOI artikelen 1, 2 en 8 en het 
creëren van een beroepsmogelijkheid tegen de beslissingen van deze 
commissie(s). 

grondslag: GWBOI artikel 8 
periode: 1950- 
produkt: Stb. 1950, 262 vervangen door Stb. 1953, 239 (Instelling 

Garantiewetcommissie(s)). 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 
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47 handeling: Maken van AMvB tot instelling van één of meer commissies die beslissingen 

nemen zoals omschreven in GWMKNIL artikel 7 en het creëren van een 
beroepsmogelijkheid tegen de beslissingen van deze commissie(s). 

grondslag: GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 7 
periode: 1951- 
produkt: AMvB (Stb. 1952, 51) 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 
 
 

49 handeling: Nemen van beslissingen ter uitvoering van de Garantiewetten, tenzij bij of 
krachtens de GWBOI of GWKNIL anders is geregeld. 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 9a 
  GWMKNIL gewijzigd Stb. 1958, 437 artikel 8a 
periode: 1954- 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 
 
 

50 handeling: Voorbereiden van een KB ter bepaling van het percentage waarmee het 
pensioen, van hen voor wie rangspensioenreglementen gelden, wordt gekort 
indien de pensioengerechtigde inkomsten uit arbeid verwerft. 

grondslag: GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 6.2 
periode: 1951- 
opmerking: Gebeurt in samenwerking met het ministerie van Financiën. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar 
 
 

51 handeling: Stellen van regels op grond waarvan de hoogte wordt bepaald van 
aanvullende garantiewetuitkeringen op de uitkeringen die een betrokkene 
toekomen van de republiek Indonesië. 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 4e.2 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 3e.2 (ingevoegd Stb. 1958, 437) 
periode: 1950- 
opmerking: In 1954 ingevoerd met terugwerkende kracht tot en met 1950. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 
 
 



minister van Binnenlandse Zaken 
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52 handeling: Voorbereiden van een KB waarin aanvullende garanties worden gegeven 

aan een (gewezen) overheidsdienaar voor wie de GWBOI, de GWMKNIL of 
de afvloeiingsvoorwaarden van de RTC niet in een billijke regeling voorzien. 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 8b 
  GWMKNIL gewijzigd Stb. 1958, 437 artikel 7b 
periode: 1954- 
opmerking: KB wordt voorbereid met Financiën door de Contactcommissie inzake 

Garantiewetaangelegenheden. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 
 
 

Toepassen van de garantiewet 

 
53 handeling: Toekennen van een eigenpensioen op grond van een Indisch 

pensioenreglement krachtens de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel 
Indonesië of de garantiewet Militairen KNIL. 

grondslag: GWBOI en GWKNIL 
periode: 1950- 
opmerking: Dit geldt voor alle gevallen waarin  geen onduidelijkheid bestaat. Ingeval 

onduidelijkheid bestaat of bepaalde subjectieve gegevens gewogen moeten 
worden wordt de beslissing aan de garantiewetcommissie gelaten. 

 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na overlijden betrokkene en weduwe, anders 100 jaar na jongste 
geboorte datum. 
 
 

56 handeling: Bepalen dat in bijzondere gevallen afgeweken kan worden van het in artikel 6 
gestelde betreffende de geldsoort waarin de betaalbaarstelling van 
uitkeringen krachtens de GWBOI wordt gedaan. 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 6.6 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 5.6 (ingevoegd Stb. 1958, 437) 
periode: 1954- 
opmerking: Dit dient te geschieden in overeenstemming met de minister van Financiën. 
  Beslissing door de ministers wordt voorbereid door de Contactcommissie 

inzake Garantiewetaangelegenheden. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht 
 
 
 



minister van Binnenlandse Zaken 
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71 handeling: Beslissen over gehele of gedeeltelijke staking van een uitkering op grond van 

de GWBOI in afwachting van een beslissing van de Garantiewetcommissie 
hierover, indien de betrokkene niet voldoet aan het bepaalde in GWBOI 
(gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 7.1) betreffende het verwerven van eigen 
inkomsten of aanvaarden van passend werk. 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 7.5 
periode: 1954- 
opmerking: Voor de beslissing van de Garantiewetcommissie: zie handeling 72. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10  jaar 
 
 

73 handeling: Verplichten van een overheidsdienaar of gewezen overheidsdienaar het 
nodige te doen om zijn eventuele rechten en aanspraken op uitkeringen ten 
laste van de Republiek Indonesië geldend te maken. 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 4e.1 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 3e.1 (ingevoegd Stb. 1958, 437) 
periode: 1950-???? 
opmerking: 1954 ingevoerd met terugwerkende kracht. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar 
 

Beroep tegen beslissingen 

 
74 handeling: Het in bijzondere gevallen verlengen van de termijn waarbinnen beroep 

tegen een beslissing van de Garantiewetcommissie kan worden 
aangetekend bij de minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen. 

grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 20.2 
  BGWCBOI/2 Stb. 1953, 239 artikel 17.3 
  BGWCKNIL Stb. 1952, 51 artikel 6 
periode: 1950- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar 
 
 

77 handeling: Beslissen in zaken waarin beroep is aangetekend tegen een beslissing van 
de Garantiewetcommissie. 

grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 22.1 
  BGWCBOI/2 Stb. 1953, 239 artikel 19.1 
  BGWCKNIL Stb. 1952, 51 artikel 6 
periode: 1950-???? 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
  
 



minister van Binnenlandse Zaken 
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Onder de garantiewet brengen van groepen die daar volgens de wet niet onder vallen 

 

-Niet-overheidsdienaars 

 
79 handeling: Gelijkstellen van (groepen van) personen met de categorie 

"overheidsdienaren" zoals omschreven in de Garantiewet Burgerlijk 
Overheidspersoneel, waardoor deze onder de bepalingen van de garantiewet 
kunnen vallen. 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 1.I.c 
periode: 1954-???? 
opmerking: Dit gebeurt in overeenstemming met de minister van Financiën. Zie 

handeling 78. 
  Beslissing door de ministers wordt voorbereid door de Contact-commissie 

inzake Garantiewetaangelegenheden. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 
 
 

80 handeling: Voorbereiden van KB'en waarbij, aan de Garantiewet gelijke, garanties 
worden gegeven aan Nederlanders anders dan die genoemd in artikel 1 van 
de garantiewetten (overheidsdienaren en gewezen overheidsdienaren, 
militairen K.N.I.L.) die echter wel direct of indirect ten laste van de 
geldmiddelen van Indonesië zijn bezoldigd geweest. 

grondslag: GWBOI Stb. 1950, 178 artikel 9 
  BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 18.4 
  GWMKNIL gewijzigd Stb. 1958, 437 artikel 8 
periode: 1950- 
opmerking: Voorstellen moeten in samenspraak gemaakt worden door de ministers van 

Overzeese Gebiedsdelen en Financiën, gehoord het advies van de 
Garantiewetcommissie in 's-Gravenhage. KB wordt voorbereid door de 
Contactcommissie inzake Garantiewetaangelegenheden. 

 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 
 



minister van Binnenlandse Zaken 
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-Niet-Nederlanders 

 
83 handeling: Voorbereiden van een KB waarbij niet-Nederlanders onder overeenkomstige 

garanties komen te vallen als vastgelegd in GWMKNIL. 
grondslag: GWMKNIL artikel 8 
periode: 1951- 
opmerking: Wetten moeten gemaakt worden in samenspraak met de minister van 

Financiën 
  Vanaf 1952 moet ook advies ingewonnen worden bij de 

Garantiewetcommissie. Zie handeling 82. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 
 
 

85 handeling: Bepalen dat in bijzondere gevallen de garanties voortvloeiend uit de GWBOI 
blijven gelden, ook na verandering van nationaliteit van de betrokkene. 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 5 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 4 (ingevoegd Stb. 1958, 437) 
periode: 1954- 
opmerking: Dit moet geschieden in overeenstemming met de ministers van Financiën, 

Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 
 

Weduwen- en wezenpensioenen 

 
88 handeling: Stellen van regels met betrekking tot het toekennen van uitkeringen aan 

weduwen of wezen voor de raad van beheer van de Stichting tot verzorging 
en afwikkeling van pensioenaangelegenheden betreffende gewezen 
overheidspersoneel van Indonesië en hun nagelaten betrekkingen. 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 4d.4 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 3d.3 (ingevoegd Stb. 1958, 437) 
periode: 1950-???? 
opmerking: In 1954 ingevoerd met terugwerkende kracht tot en met 1950. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium 4 
 
 



minister van Binnenlandse Zaken 
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89 handeling: Goedkeuren van het afwijken, door de raad van beheer van de Stichting tot 

verzorging en afwikkeling van pensioenaangelegenheden betreffende 
gewezen overheidspersoneel van Indonesië en hun nagelaten betrekkingen, 
van de regelingen met betrekking tot weduwen- en wezenuitkeringen of, het 
treffen van afzonderlijke voorzieningen, welke in die regelingen aan Kroon en 
Gouverneur-Generaal zijn voorbehouden. 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 4a.5 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 3a.5 (ingevoegd Stb. 1958, 437) 
periode: 1950-???? 
opmerking: In 1954 ingevoerd met terugwerkende kracht tot en met 1950. Zie handeling 

90. 
  Gebeurt in samenspraak met de minister van Financiën. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 
 

91 handeling: Uitoefenen van de bevoegdheden voorbehouden aan de Kroon en 
Gouverneur-Generaal in de op 5 augustus 1949 geldige rechtspositionele 
regelingen met betrekking tot het afwijken of aanvullen van die regelingen. 
Echter met uitzondering van de bevoegdheden opgenomen in regelingen 
inzake weduwen- en wezenuitkeringen. 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 4b 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 3b (ingevoegd Stb. 1958, 437) 
periode: 1950-???? 
opmerking: In 1954 ingevoerd met terugwerkende kracht tot en met 1950. 
  Afwijken of aanvullen in samenspraak met de minister van Financiën, wordt 

voorbereid door de Contactcommissie inzake Garantiewetaangelegenheden. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium 4 

Toekennen van andersoortige uitkeringen 

 
94 handeling: Toekennen van een onderstanduitkering bedoeld in de Garantiewet voor 

Burgerlijk Overheidspersoneel (Stb. 1950, 178) artikel 2.4. 
grondslag: Onderstandregeling conform GWBOI artikel 2 Stb. 1951, 592 artikel 2-13, 17 
periode: 1950-1954 
opmerking: Dit is een onderstandregeling voor ambtenaren die vóór de Japanse 

bezetting in vaste of tijdelijke dienst van de regering in Nederlands-Indië 
waren, maar die bij afvloeiing nog geen recht op een pensioen hebben. Men 
mocht pas afvloeien als de GWC in Indonesië daarvoor toestemming had 
gegeven. 

 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na aflopen recht of 65 jaar na geboorte datum 
 
 



minister van Binnenlandse Zaken 
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95 handeling: Toekennen van een onderstanduitkering bedoeld in de Garantiewet voor 

Burgerlijk Overheidspersoneel (Stb. 1950, 178) artikel 2.2. 
grondslag: Onderstandregeling conform GWBOI artikel 2 Stb. 1951, 592 artikel 14, 17 
periode: 1950-1954 
opmerking: Dit is een onderstandregeling voor ambtenaren die om voor hen moverende 

redenen hun werkzaamheden alvast hebben neergelegd en in afwachting 
zijn van een uitspraak van de GWC betreffende afvloeiing. 

 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na aflopen recht of 65 jaar na geboorte datum 
 
 

96 handeling: Vaststellen en toekennen van uitkeringen op grond van de GWBOI of 
GWMKNIL. 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 4d.1 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 3d.1 (ingevoegd Stb. 1958, 437) 
periode: 1950- 
opmerking: In 1954 ingevoerd met terugwerkende kracht tot en met 1950. 
  Deze uitkeringen zijn in de plaats gekomen van de onderstandregeling 

conform GWBOI artikel 2 Stb. 1951, 592. Zie handeling 94 en 95. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na aflopen recht of 65 jaar na geboorte datum 
 
 

99 handeling: Mededelen aan de Raad van Beheer van de Stichting Administratie 
Indonesische Pensioenen dat er tegen zijn besluit inzake een pensioen, 
onderstand of tijdelijke voorziening al dan niet bezwaar is. 

grondslag: statuten SAIP 1951 artikel 8, gewijzigd 1955 (Stcrt. 1955, 254) in artikel 6.6 
  Overeenkomst tussen Stichting Administratie Indonesische Pensioenen en 

de Nederlandse staat 31 mei 1951 artikel 3.4 (Stb. 1955, 189) 
periode: 1951- 
opmerking: Zie handelingen 97 en 98. 
  In overleg met de minister van Financiën 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop recht, of honderd jaar na geboortedatum rechthebbende 



minister van Binnenlandse Zaken 
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Toepassing van de garantiewet met betrekking tot overtochtsvergoedingen 

 
101 handeling: Bepalen dat in afzonderlijke gevallen ook andere personen tot gezinslid  

worden gerekend dan die omschreven in de in 1949 geldende regelingen. 
grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 2.3.c 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 2.3 (ingevoegd Stb. 1958, 437) 
periode:  
opmerking: Dit gebeurt i.v.m. het verschaffen van een vrije overtocht naar Nederland 

door de rijksoverheid.Dit gebeurt in overeenstemming met de minister van 
Financiën. Beslissing door de ministers wordt voorbereid door de 
Contactcommissie inzake Garantiewetaangelegenheden. Zie handeling 100. 

 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar 
 
 

103 handeling: Beslissen dat in gevallen dat recht bestaat op vrije overtocht naar Nederland, 
in plaats van de overtocht een uitkering aan de betrokkene wordt verstrekt. 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 2.4 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 2.4 (ingevoegd Stb. 1958, 437) 
periode: 1954- 
opmerking: Ondermeer bedoeld voor mensen die vanuit Indonesië naar een ander land 

dan Nederland willen emigreren. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar 
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Organisatie van de uitvoering van het pensioenbeleid 

 

Garantiewetcommissie 

 

-Organisatie en verdeling van bevoegdheden 

 
106 handeling: Goedkeuren van de door de Garantiewetcommissies opgestelde 

reglementen van orde en wijzigingen daarop. 
grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 15.2 
  BGWCBOI/2 Stb. 1953, 239 artikel 13.2 
  BGWCKNIL Stb. 1952, 51 artikel 3.a 
periode: 1950-??? 
opmerking: Zie handeling 105. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 
 
 

107 handeling: Bepalen welke commissie gevallen behandelt ingeval een zaak aanhangig is 
gemaakt door een persoon of groep personen welke zich te dien tijde niet in 
Nederland of de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië bevindt of 
wanneer een van de Garantiewetcommissies verzoekt de zaak door de 
andere commissie te laten behandelen. 

grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 18.2 
periode: 1950-1953 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar 
 
 

-Personeel 

 
108 handeling: Regelen van de rechtspositie van de secretarissen en waarnemend 

secretarissen van de Garantiewetcommissie en het vertegenwoordigend lid. 
grondslag: BGWCBOI/2 Stb. 1953, 239 artikel 20.3 
periode: 1953-???? 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na verandering rechtspositie 
 
 



minister van Binnenlandse Zaken 
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109 handeling: Vaststellen van nadere regels betreffende het betalen van leden van de 

Garantiewetcommissies en door hen gehoorde deskundigen. 
grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 23-24 
  BGWCBOI/2 Stb. 1953, 239 artikel 20-21 
  BGWCKNIL Stb. 1952, 51 artikel 6.2 
periode: 1950-?? 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na verandering regels 
 
 
113 handeling: Benoemen en ontslaan van een secretaris van de Garantiewetcommissie in 

Nederland. 
grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 11 en 13 
  BGWCBOI/2 Stb. 1953, 239 artikel 7 en 11 
periode: 1950-?? 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 
 
114 handeling: Toevoegen van personeel aan de Garantiewetcommissie in Nederland. 

grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 11 
  BGWCBOI/2 Stb. 1953, 239 artikel 7 
periode: 1950-?? 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar 
 
 
117 handeling: Aanwijzen van vakorganisaties en centrales van vakorganisaties, die ofwel 

de belangen behartigen van overheidsdienaren of gewezen overheids-
dienaren op wie de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië 
van toepassing is, ofwel de belangen behartigen van militairen en gewezen 
militairen op wie de Garantiewet Militairen KNIIL van toepassing. 

grondslag: -BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 6 voor  de commissie in Indonesië; 
  -BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 10 voor  de commissie in Nederland 
  -BGWCBOI/2 Stb. 1953, 239 artikel 6 
  -BGWCKNIL Stb. 1952, 51 artikel 3.a 
periode: 1950-1953 voor wat betreft de commissie in Indonesië; 
  1950- voor wat betreft de commissie in Nederland 
opmerking: De vakorganisaties worden aangewezen omdat deze vertegenwoordigers 

voor benoeming tot lid en plaatsvervangend lid van de garantiewet-
commissie mogen voordragen zowel voor de commissie in Indonesië als die 
in Nederland. Dit geldt ook voor de leden die voor zaken op basis van de 
Garantiewet Militairen K.N.I.L. aan de commissies worden toegevoegd. 

 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
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119 handeling: Benoemen en ontslaan van voorzitter, tweede voorzitter, leden en 

plaatsvervangende leden van de Garantiewetcommissies, zowel voor 
garantiewetzaken voor burgerlijk overheidspersoneel als voor militairen 
K.N.I.L. 

grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 5 en 13 voor wat betreft de commissie in 
Indonesië; 

  BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 9 en 13 voor wat betreft de commissie in 
Nederland 

  BGWCBOI/2 Stb. 1953, 239 artikel 5 
  BGWCKNIL Stb. 1952, 51 artikel 3.b 
periode: 1950-1953 voor wat betreft de commissie in Indonesië; 
  1950- ???? voor wat betreft de commissie in Nederland 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 
 

126 handeling: Aanwijzen en ontslaan van een vertegenwoordigend lid in Indonesië van de 
Garantiewetcommissie die de commissie kan vertegenwoordigen en die 
voorbereidend onderzoek en werkzaamheden voor de commissie kunnen 
verrichten. 

grondslag: BGWCBOI/2 Stb. 1953, 239 artikel 8 
periode: 1953- 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 
 

Adviescommissie in garantiewetzaken 

 
127 handeling: Voorbereiden van een KB voor benoeming van leden voor een 

Adviescommissie in Garantiewetzaken. 
grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 22.2 
  BGWCBOI/2 Stb. 1953, 239 artikel 19.2 
  BGWCKNIL Stb. 1952, 51 artikel 6 
periode: 1950-???? 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
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Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 

 

-Organisatie en verdeling van bevoegdheden 

 
128 handeling: Oprichten, wijzigen van de statuten, of opheffen van de Stichting 

Administratie Indonesische Pensioenen. 
grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 16 gewijzigd 1955 (Stcrt. 1955, 254) in artikel 11 
periode: 1951- 
opmerking: In samenspraak met de minister van Financiën. De Raad van Beheer werd 

hierbij eerst gehoord. Zie handeling 129. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 
 

-Financieel beheer en verantwoording 

 
134 handeling: Aanwijzen van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen als 

ontvanger van de gelden, overgeboekt door de Republiek Indonesië voor het 
uitkeren van pensioenen en onderstanden. 

grondslag: Overeenkomst tussen Stichting Administratie Indonesische Pensioenen en 
de Nederlandse staat 31 mei 1951 artikel 3.4 (Stb. 1955, 189) 

periode: 1951-1954 
opmerking: In samenspraak met de minister van Financiën. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 
 
 

135 handeling: Uitkeren aan de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen ten laste 
van het Rijk van de tekorten van de Stichting Administratie Indonesische 
Pensioenen. 

grondslag: Overeenkomst tussen Stichting Administratie Indonesische Pensioenen en 
de Nederlandse staat 31 mei 1951 artikel 6 (Stb. 1955, 189) 

  Wet van 4 juni 1964 Stb. 1964, 217 tot wijziging Wet conform 
Comptabiliteitswet artikel 89a t.a.v. SAIP Stb. 1955, 189 enig artikel 

periode: 1951- 
opmerking: In samenspraak met de minister van Financiën. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar 
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138 handeling: Goedkeuren en wijzigen van de begroting van de Stichting Administratie 

Indonesische Pensioenen. 
grondslag: Wet conform Comptabiliteitswet artikel 89a t.a.v. SAIP Stb. 1955, 189 artikel 

1.3 
periode: 1950- 
opmerking: Ingevoerd met terugwerkende kracht. 
  In samenspraak met de minister van Financiën 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar 
Bijzonder selectiecriterium: bewaarniveau SAIP 
 
 

139 handeling: Goed- of afkeuren van het jaarverslag, de balans en de winst en 
verliesrekening van de Raad van Beheer van de Stichting Administratie 
Indonesische Pensioenen. 

grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 9.2 gewijzigd 1955 (Stcrt. 1955, 254) in artikel 7.2 
  Wet conform Comptabiliteitswet artikel 89a t.a.v. SAIP Stb. 1955, 189 artikel 

4.1 
periode: 1950- 
opmerking: In samenspraak met de minister van Financiën en de Algemene 

Rekenkamer. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar 
Bijzonder selectiecriterium: bewaarniveau SAIP 

-Personeel 

 
142 handeling: Aanwijzen van de leden van de Raad van Beheer van de Stichting 

Administratie Indonesische Pensioenen en van de secretaris van de Raad 
van Beheer. 

grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 4.1 
  Statuten SAIP gewijzigd 1955 (Stcrt. 1955, 254) artikel 4.6 voor wat betreft 

de secretaris 
periode: 1951- 
  1956- voor wat betreft de secretaris van de Raad van Beheer  
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
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143 handeling: Benoemen, schorsen of ontslaan van de directeur van de Stichting 

Administratie Indonesische Pensioenen. 
grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 11.2 
periode: 1951-1955 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 
 

144 handeling: Toestemmen in het aanstellen van personeel door de Raad van Beheer van 
de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen. 

grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 15.1 gewijzigd 1955 (Stcrt. 1955, 254) artikel 9 
periode: 1956- 
opmerking: Zie handeling 145. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na ontslag 
 
 

146 handeling: Vaststellen van de bezoldiging van de leden van de Raad van Beheer en de 
directeur van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen en de 
secretaris van de Raad van Beheer. 

grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 4.2 en 11.3, gewijzigd 1955 (Stcrt. 1955, 254) in 
artikel 4.4 en 4.6 

periode: 1951- voor de Raad van Beheer 
  1951-1955 voor de directeur 
  1956- voor de secretaris van de Raad van Beheer 
opmerking: In samenspraak met de minister van Financiën. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na ontslag 
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HANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE NIEUW-GUINEA-PENSIOENEN 

 

Algemeen beleid ten opzichte van de Nieuw-Guinea-pensioenen 

 
147 handeling: Ontwikkelen van een beleid ten aanzien van de rechtspositie van het 

voormalige landsdienaren van het gouvernement in Nederlands-Nieuw-
Guinea. 

grondslag: - 
periode: 1962- 
produkt: o.m. Wet instelling Bijstandkorps voor de burgerlijke dienst in Nieuw-Guinea 
  Bijstandambtenarenreglement 
opmerking: Dit beleid heeft niet alleen toepassing op de bijstandambtenaren, maar ook 

op de zogenaamde maatschappelijke Nederlanders: niet-Nederlanders die 
van uit Nederlands-Nieuw-Guinea naar Nederland zijn gekomen. 

 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 1 
 
 

148 handeling: Goedkeuren dat alle bevoegdheden toegekend bij of krachtens het 
Pensioenreglement Nederlands-Nieuw-Guinea door de betrokken organen 
ook buiten Nederlands-Nieuw-Guinea kunnen worden uitgeoefend. 

grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 32 
periode: 1958-1963 
opmerking: Dit heeft betrekking op de handelingen die het Pensioenreglement 

Nederlands-Nieuw-Guinea tot grondslag hebben. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 
 

149 handeling: Vaststellen van voorschriften voor de uitvoering van het Pensioenreglement 
Nederlands-Nieuw-Guinea. 

grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 30 
periode: 1958- 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 
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Uitvoeren van het pensioenbeleid 

 

Toekennen van pensioenen 

 
150 handeling: Toekennen of afwijzen van een (voorlopig) pensioen op grond van bij 

aanvrage overlegde stukken. 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 20 
periode: 1958- 
opmerking: Een voorlopig pensioen wordt toegekend als de door de aanvrager overlegde 

gegevens weliswaar zekerheid geven over het recht op een pensioen, maar 
nog niet volledig zijn. 

 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 1 jaar na toekenning pensioen of 10 jaar na beïndiging voorlopig pensioen 
 
 

151 handeling: Vaststellen van de pensioendiensttijd. 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 4 
periode: 1958- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na overlijden rechthebbende en partner, of 100 jaar na 
geboortedatum van de laatst geborene 
 
 

152 handeling: Vaststellen van de pensioengrondslag. 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 5 
periode: 1958- 
opmerking: Pensioengrondslag is het bedrag waarover het eigenpensioen wordt 

berekend. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na overlijden rechthebbende en partner, of 100 jaar na 
geboortedatum van de laatst geborene 
 
 

153 handeling: Het bij besluit naar boven of beneden bijstellen van een te hoog of te laag 
toegekend (voorlopig) pensioen. 

grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 21 
periode: 1958- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na overlijden rechthebbende en partner, of 100 jaar na 
geboortedatum van de laatst geborene 
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154 handeling: Bepalen hoe de uitbetaling van pensioenen zal geschieden en welke 

bewijsstukken daarbij moeten worden afgegeven. 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 22 
periode: 1958- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na overlijden rechthebbende en partner, of 100 jaar na 
geboortedatum van de laatst geborene 
 
 

155 handeling: Vaststellen van de hoogte van het eigenpensioen. 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 9 
periode: 1958- 
opmerking: Eigenpensioen is het pensioen uitgekeerd aan de gewezen ambtenaar zelf. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na overlijden rechthebbende en partner, of 100 jaar na 
geboortedatum van de laatst geborene 
 
 

156 handeling: Beëindigen van het eigenpensioen, bij vervallen van het recht op pensioen. 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 25, 26, 27, 28 
periode: 1958- 
opmerking: Artikelen 25-28: de voorwaarden waarbij het recht op pensioen vervalt. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na overlijden rechthebbende en partner, of 100 jaar na 
geboortedatum van de laatst geborene 

Onder de wet instelling Bijstandkorps brengen van groepen die daar volgens die wet 
niet onder vallen 

Niet-overheidsdienaars 

 
157 handeling: Toekennen van overeenkomstige vergoeding aan instellingen bekostigd uit 

de kas van Nederlands-Nieuw-Guinea t.b.v. de financiële aanspraken van 
het personeel en van de pensioenrechten zoals bedoeld in de Wet Instelling 
Bijstandkorps Nederlands-Nieuw-Guinea, artikel 28. 

grondslag: WIBkNNG Stb. 1962, 196 artikel 29 
periode: 1962-1963 
opmerking: Bijzondere onderwijsnstellingen in Nederlands-Nieuw-Guinea krijgen op 

basis van de Wet Instelling Bijstandkorps Nederlands-Nieuw-Guinea een 
vergoeding t.b.v. de aanspraken van hun personeel. Voor wat betreft de 
pensioenen wordt het personeel gelijkgesteld met bijstandambtenaren. 

  In samenspraak met de minister van Financiën. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn 10 jaar 
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160 handeling: Het van toepassing verklaren van de Wet Instelling Bijstandkorps 

Nederlands-Nieuw-Guinea artikelen 27, 28.1, 28.3 en 29 op anderen dan 
Nederlanders. 

grondslag: WIBkNNG Stb. 1962, 196 artikel 32 
periode: 1962- 
opmerking: In deze artikelen worden bezoldiging en pensioenregeling van niet-

bijstandambtenaren, die wel ten laste van de kas van Nederlands-Nieuw-
Guinea vallen, gegarandeerd en geregeld. 

  Op basis van deze handeling krijgen de zgn. maatschappelijke Nederlanders 
hun pensioen. 

 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 

 

Niet-Nederlanders 

 
162 handeling: Bepalen, in overeenstemming met de ministers van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid en van Financiën, dat het recht op toekenning van 
pensioen, of op het toegekende pensioen, gehandhaafd blijft bij wijziging van 
de nationaliteit van de pensioengerechtigde. 

grondslag: WIBkNNG Stb. 1962, 196 artikel 19.5 
periode: 1962 
opmerking: Volgens de Wet Instelling Bijstandkorps Stb. 1962, 196 artikel 19.1 en 19.3 

worden pensioenen alleen toegekend indien de pensioengerechtigde 
Nederlander is (geworden) of dezelfde nationaliteit heeft als bij zijn 
aanstelling tot lid van het bijstandkorps. 

 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 
 
 

Weduwen- en wezenpensioenen 

 
163 handeling: Uitkeren van een eenmalig bedrag aan de erfgenamen bij overlijden van de 

pensioengerechtigde. 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 29 
periode: 1958- 
opmerking: Het bedrag bestaat uit tweemaal het maandelijkse bedrag van het pensioen 

vermeerderd met alle daarop vallende toelagen en verminderd met hetgeen 
daarop volgens algemeen geldende regelingen wordt ingehouden en 
hetgeen ontvangen wordt uit een ander pensioen. 

 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar 
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164 handeling: Beslissen inzake toekenning van pensioenen aan weduwen van 

eigenpensioengerechtigden. 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 10 
periode: 1958- 
opmerking: Niet toekennen geschiedt:  
  -aan weduwen die een huwelijk hebben gesloten met een 

eigenpensioengerechtigde nadat deze (na de non-activiteitsperiode) 
ontslagen is; 

  -aan de andere weduwen van een eigenpensioengerechtigde die op grond 
van zijn geloof met meerdere vrouwen gehuwd kan zijn, dan de vrouw met 
wie hij het langst gehuwd is geweest. 

 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na overlijden rechthebbende, of 100 jaar na geboortedatum van de 
laatst geborene 
 
 

165 handeling: Beslissen inzake toekenning van pensioenen aan wezen van 
eigenpensioengerechtigden. 

grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 11 
periode: 1958- 
opmerking: Niet toekennen geschiedt indien de wezen afkomstig zijn van een huwelijk 

gesloten nadat de eigenpensioengerechtigde (na non-activiteitsperiode) 
ontslagen is of indien de wezen na het verlaten van de dienst zijn gewettigd 
of wettig zijn geadopteerd. 

 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na overlijden rechthebbende, of 31 jaar na geboortedatum van de 
laatst geborene 
 
 

166 handeling: Vaststellen van regels waarin wordt bepaald in welke gevallen stief- en 
pleegkinderen gelijkgesteld worden met (wezen)pensioengerechtigde 
kinderen. 

grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 11.2 
periode:  
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 
 
 

167 handeling: Vaststellen van de hoogte van het weduwenpensioen. 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 12 
periode:  
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na overlijden rechthebbende, of 100 jaar na geboortedatum 
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168 handeling: Vaststellen van de hoogte van het wezenpensioen. 

grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 13 
periode:  
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 31 jaar na geboortedatum 
 
 

169 handeling: Beëindigen van het weduwen- of wezenpensioen, bij vervallen van het recht 
op het pensioen. 

grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 25, 26, 27, 28 
periode: 1958- 
opmerking: In de artikelen 25-28 zijn de voorwaarden opgenomen waarbij het recht op 

pensioen vervalt. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar 
 
 

Het beslissen inzake pensioenen buiten het pensioenreglement om 

 
171 handeling: Geven van een beschikking waarin, in het belang van de dienst, ten aanzien 

van het pensioen van een landsdienaar, zijn weduwe of wezen een 
bijzondere voorziening wordt getroffen in (gedeeltelijke) afwijking van het 
Pensioenreglement Nederlands-Nieuw-Guinea. 

grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 31 
periode: 1958- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na overlijden rechthebbende en partner, of 100 jaar na 
geboortedatum van de laatst geborene 
 
 

173 handeling: Geven van een beschikking waarin, ten aanzien van bijzondere gevallen 
waarin het Pensioenreglement Nederlands-Nieuw-Guinea niet voorziet of 
geen maatstaf geeft voor de bepaling van de hoogte van het pensioen, het 
pensioen afzonderlijk wordt geregeld. 

grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 31 
periode: 1958- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na overlijden rechthebbende en partner, of 100 jaar na 
geboortedatum van de laatst geborene 
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Uitbetalen van pensioenen aan anderen dan de pensioengerechtigde 

 
174 handeling: Uitbetalen van pensioenen aan door het bevoegde gezag erkende liefdadige 

of tot algemeen nut werkende liefdadige instellingen, waarvan de bepalingen 
tot het verlenen van voorschotten eveneens door het bevoegde gezag zijn 
goedgekeurd om het voorgeschotene en de rente op het maandelijkse 
pensioen te kunnen verhalen. 

grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 23.5 
periode: 1958- 
opmerking: Deze instellingen kunnen de pensioengerechtigden een voorschot geven. De 

pensioengerechtigden ontvingen hun pensioen waaraan rente en aflossing in 
mindering zijn gebracht via deze instellingen. 

 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar 
 
 

175 handeling: Erkennen van liefdadige of tot het algemeen nut werkende instellingen en 
hun bepalingen ten aanzien van het verlenen van voorschotten. 

grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 23.5 
periode: 1958- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar 
 
 

176 handeling: Op verzoek van het betreffende orgaan uitbetalen van een, aan een 
maximum gebonden, deel van het pensioen aan door het bevoegd gezag 
erkende verzorgings- of verpleeginrichting ter dekking van de kosten van 
verzorging van de pensioengerechtigde. 

grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 24 
periode: 1958- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar 
 
 



minister van Binnenlandse Zaken 

 

 

 

  45 

 

Invorderen van bijdragen ten behoeve van de pensioenen 

 
177 handeling: Inhouden van inkomsten van bijstandambtenaren als bijdrage ten behoeve 

van het eigenpensioen en ten behoeve van het weduwen- en 
wezenpensioen. 

grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 6 
periode: 1958- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na overlijden rechthebbende en partner, of 100 jaar na 
geboortedatum van de laatst geborene 
 
 

178 handeling: Invorderen van bijdragen ten behoeve van pensioenen over de tijd 
doorgebracht in kortverband welke wel als pensioendiensttijd wordt 
meegerekend. 

grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 7 
periode: 1958- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na overlijden rechthebbende en partner, of 100 jaar na 
geboortedatum van de laatst geborene 
 
 

179 handeling: Treffen van een regeling met de betrokkene betreffende het aanzuiveren van 
de verschuldigde bijdrage aan het pensioen over kortverbandtijd. 

grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 7.2 
periode: 1958- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na overlijden rechthebbende en partner, of 100 jaar na 
geboortedatum van de laatst geborene 
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HANDELINGEN MET BETREKKING TOT TOESLAGEN EN KORTINGEN OP DE PENSIOENEN EN 
ONDERSTANDEN 

Toeslagen en kortingen op basis van de Garantiewetten 
 
180 handeling: Afwijken van de in Indonesië geldende regels betreffende duurte-, gezins- en 

kindertoelagen bij het uitkeren van deze toelages in Indonesië boven het 
bedrag dat wordt uitgekeerd op basis van de afvloeiingsvoorwaarden van de 
Ronde Tafel Conferentie (Stb. 1949, 570). 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 2.2.c 
periode: 1954- 
opmerking: Het artikel werkt terug tot 1950. 
  Handeling in samenspraak met de minister van Financiën 
  De ministers moeten vooraf overeenstemmen. Beslissing over afwijken door 

de ministers wordt voorbereid door de Contactcommissie inzake 
Garantiewetaangelegenheden. 

 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 
 
 

183 handeling: Afwijken van hetgeen bepaald is betreffende kortingen op de uitkeringen 
krachtens de GWBOI of GWMKNIL bij het verwerven van eigen inkomsten. 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 7.3 en 7a.3 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 6.4 (ingevoegd Stb. 1958, 437) 
periode: 1954- 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 
 
 

184 handeling: Geven van nadere regels in het algemeen of in bijzondere gevallen ter 
uitvoering van GWBOI artikel 7, betreffende korting op de uitkeringen bij 
inkomsten uit arbeid en aanvaarding van een passende werkkring. 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 7.7 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 6.7 (ingevoegd Stb. 1958, 437) 
periode: 1954- 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 
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Toeslagen en kortingen op basis van het pensioenreglement Nederlands-Nieuw-
Guinea 

 
185 handeling: Beperken van de uitbetaling van het eigen-, weduwen- of wezenpensioen 

indien gelijktijdig aanspraak bestaat op een pensioen op grond van de 
Algemene Ouderdomswet of op een pensioen of uitkering krachtens de 
Algemene Weduwen- en Wezenwet (Stb. 1959, 139). 

grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 15 
periode: 1958- 
opmerking: Deze korting op de uitbetaling wordt toegepast door het van toepassing 

verklaren van de "Wet houdende beperking van de uitbetaling van een 
overheidspensioen bij gelijktijdige aanspraak op een pensioen krachtens de 
Algemene Ouderdomswet" (Stb. 1956, 616) en de Tijdelijke regeling 
samenloop overheidsweduwen- en overheidswezenpensioen met algemeen 
weduwen- en wezenpensioen (Stb. 1959, 340). 

 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 
 

186 handeling: Verrekenen van andere eigen-, weduwen- of wezenpensioenen in de hoogte 
van het uit te keren eigen-, weduwen- of wezenpensioen. 

grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 16, 17 
periode: 1958- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 
 

Toeslagen en kortingen op basis van speciale wetten 

 

Tijdelijke bijslag op bepaalde Indonesische pensioenen, 1951 

 
187 handeling: Vaststellen van nadere regelingen ter uitvoering van de Wet van 21 

december 1951 houdende toekenning van een tijdelijke bijslag op bepaalde 
Indonesische pensioenen (Stb. 1951, 590). 

grondslag: Wet van 21 december 1951 houdende toekenning van een tijdelijke bijslag 
op bepaalde Indonesische pensioenen, Stb. 1951, 590 artikel 6.3 

periode: 1951-1957 
opmerking: De wet zelf geeft nauwkeurig aan over welke pensioenen welke bijslag wordt 

gegeven. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 
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Tijdelijke bijslag op bepaalde Indonesische weduwenpensioenen en 
wezenonderstanden, 1952 

 
188 handeling: Aanwijzen van het orgaan dat een tijdelijke bijslag op bepaalde Indonesische 

weduwenpensioenen en wezen onderstanden uitbetaald conform de Wet van 
23 april 1952, houdende toekenning ten laste van het Rijk van een tijdelijke 
bijslag op bepaalde Indonesische weduwenpensioenen en 
wezenonderstanden (Stb. 1952, 218). 

grondslag: Wet van 23 april 1952, houdende toekenning ten laste van het Rijk van een 
tijdelijke bijslag op bepaalde Indonesische weduwenpensioenen en 
wezenonderstanden, Stb. 1952, 218 artikel 7 

periode: 1952-1957 
opmerking: De wet zelf geeft nauwkeurig aan over welke pensioenen en onderstanden 

welke bijslag wordt gegeven. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 
 

Toeslagwet 1954 Indonesische uitkeringen 

 
 

189 handeling: Aanwijzen van de organen die de 'toeslag 1954' uitbetalen conform de 
Toeslagwet 1954 Indonesische uitkeringen (Stb. 1955, 401). 

grondslag: Toeslagwet 1954 Indonesische uitkeringen (Stb. 1955, 401) artikel 6.2 
periode: 1955-1957 
opmerking: In samenspraak met de minister van Maatschappelijk werk. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 
 
 

Beperkingswet Nederlandse toeslagen op Indische pensioenen, 1957 

 
 

190 handeling: Voorbereiden van algemene maatregelen van bestuur waarbij bepalingen 
van de Beperkingswet Nederlandse toeslagen op Indische pensioenen (Stb. 
1957, 318) buiten toepassing kunnen worden verklaard op bepaalde 
Nederlandse toeslagen. 

grondslag: Beperkingswet Nederlandse toeslagen op Indische pensioenen Stb. 1957, 
318 artikel 6.2 

periode: 1957- 
opmerking: Onbekend wanneer deze wet buiten werking gesteld is. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 
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191 handeling: Voorbereiden van algemene maatregelen van bestuur waarin nadere regels 

worden gesteld ten aanzien van de uitvoering van de Beperkingswet 
Nederlandse toeslagen op Indische pensioenen (Stb. 1957, 318). 

grondslag: Beperkingswet Nederlandse toeslagen op Indische pensioenen Stb. 1957, 
318 artikel 8 

periode: 1957- 
opmerking: Onbekend wanneer deze wet buiten werking gesteld is. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 
 
 

Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 

 
192 handeling: Toekennen van egalisatietoeslag, extra toeslag, aanpassingstoeslag en 

kindertoelage verleend op de pensioenen, weduwenpensioenen en wezen-
onderstanden conform de Toeslagwet Indonesische Pensioenen 1956 

grondslag: Toeslagwet Indonesische Pensioenen 1956 Stb. 1957, 319 artikel 3 
periode: 1956- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 

194 handeling: Toekennen van een invaliditeitstoeslag op het pensioen van een voor de 
dienst in Indonesië afgekeurde algemeen invalide. 

grondslag: Toeslagwet Indonesische Pensioenen 1956 Stb. 1957, 319 artikel 2a.1 
(ingevoegd Stb. 1963, 585) 

periode: 1964- 
opmerking: Zie handeling 193. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 

196 handeling: Treffen van voorzieningen m.b.t. weduwenpensioenen en wezenonder-
standen voor de gevallen waarin de Toeslagwet Indonesische pensioenen 
1956 niet naar billijkheid voorziet. 

grondslag: Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 Stb. 1957, 319 artikel 32.1 
periode: 1957- 
opmerking: In de wet wordt geregeld hoe onder meer aan weduwen en wezen een 

toeslag zal worden gegeven op het pensioen of de onderstand die zij 
genieten. 

  Voorziening moeten worden getroffen in overeenstemming met de minister 
van Financiën. Zie handeling 195. 

 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
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198 handeling: Treffen van voorzieningen met betrekking tot pensioenen, behalve de 
weduwenpensioenen en wezenonderstanden, voor de gevallen waarin de 
Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 niet naar billijkheid voorziet. 

grondslag: Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 Stb. 1957, 319 artikel 32.2 
periode: 1957- 
opmerking: In de wet wordt ondermeer geregeld hoe aan pensioengerechtigden een 

toeslag zal worden gegeven op het pensioen dat zij genieten. 
  Voorziening moeten worden getroffen in overeenstemming met de minister 

van Financiën. Zie handeling 197. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 
 

199 handeling: Aanwijzen van de organen die de toeslagen conform de Toeslagwet 
Indonesische pensioenen 1956 (Stb. 1957, 319) zullen verlenen en of 
uitbetalen. 

grondslag: Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 Stb. 1957, 319 artikel 33.2 
periode: 1957- 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 
 

Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960 

 
200 handeling: Beperken van de uitbetaling van een Indonesisch pensioen indien deze 

samenloopt met een AOW-pensioen. 
grondslag: Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960 Stb. 1963, 212 artikel 3-6 
periode: 1963- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 
 

201 handeling: Beperken van de uitbetaling van een weduwen- of wezenpensioen krachtens 
een Indisch pensioenreglement indien deze samenloopt met een pensioen 
op grond van de Algemene Weduwen- en Wezenwet. 

grondslag: Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960 Stb. 1963, 212 artikel 9-
22 

periode: 1963- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
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202 handeling: Onder toepassing van de Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960 

Stb. 1963, 212 brengen van, aan de Indonesische pensioenen en weduwen- 
en wezenpensioenen gelijksoortige, periodieke uitkeringen. 

grondslag: Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960 Stb. 1963, 212 artikel 24 
periode: 1963- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar 
 
 

203 handeling: Vaststellen, wijzigen of intrekken van AMvB's waarin nadere regels gesteld 
worden aan de uitvoering van de Samenloopregeling Indonesische 
pensioenen 1960. 

grondslag: Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960 Stb. 1963, 212 artikel 28 
periode: 1963- 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 

 

Wet aanpassing pensioenvoorziening Bijstandkorps 

 
 

204 handeling: Toekennen van een invaliditeitstoeslag. 
grondslag: Wet aanpassing pensioenvoorziening Bijstandkorps Stb. 1965, 550 artikel 2-

5 
periode: 1963- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 
 

205 handeling: Toekennen van een aanpassingstoeslag. 
grondslag: Wet aanpassing pensioenvoorziening Bijstandkorps Stb. 1965, 550 artikel 6-

8 
periode: 1963- 
opmerking: Deze aanpassing geschiedt om de pensioenen van de bijstandambtenaren 

aan te passen aan pensioenen uitbetaald op grond van de pensioenwet voor 
burgerlijk overheidspersoneel. 

 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
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206 handeling: Beperken van de uitbetaling van een pensioen van een bijstandambtenaar 

indien deze samenloopt met een AOW-pensioen. 
grondslag: Wet aanpassing pensioenvoorziening Bijstandkorps Stb. 1965, 550 artikel 

11-15 
periode: 1963 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 
 

207 handeling: Beperken van de uitbetaling van een weduwen- of wezenpensioen krachtens 
de Wet Instelling Bijstandkorps indien deze samenloopt met een pensioen op 
grond van de Algemene Weduwen en Wezenwet. 

grondslag: Wet aanpassing pensioenvoorziening Bijstandkorps Stb. 1965, 550 artikel 
16-23 

periode: 1963- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 
 

208 handeling: Beslissen ten gunste van een belanghebbende indien de toepassing van de 
Wet aanpassing pensioenvoorziening Bijstandkorps Stb. 1965, niet tot een 
redelijke uitkomst leidt. 

grondslag: Wet aanpassing pensioenvoorziening Bijstandkorps Stb. 1965, 550 artikel 27 
periode: 1963- 
opmerking: De beslissing hoeft niet conform de wet te zijn, maar moet wel met de 

strekking van de wet overeenkomen. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 
 

209 handeling: Vaststellen, wijzigen of intrekken van AMvB's waarin nadere regels gesteld 
worden aan de uitvoering van de Wet aanpassing pensioenvoorziening 
Bijstandkorps Stb. 1965, 550. 

grondslag: Wet aanpassing pensioenvoorziening Bijstandkorps Stb. 1965, 550 artikel 32 
periode: 1963- 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 
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GARANTIES EN TOESLAGEN OP SURINAAMSE EN ANTILLIAANSE PENSIOENEN 

 

Algemeen beleid ten aanzien van de Surinaamse en Antilliaanse pensioenen 

 
210 handeling: Ontwikkelen van een beleid ten aanzien van de pensioenen van gewezen 

overheidsdienaren van Suriname en de Nederlandse-Antillen. 
grondslag: - 
periode: 1945-heden 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 1 
 
 

211 handeling: Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen, intrekken of laten vaststellen, 
wijzigen, intrekken van regelingen met betrekking tot Surinaamse en 
Nederlands-Antilliaanse pensioenen 

grondslag: - 
periode: 1945-heden 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 1 

Toeslagregeling pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen 

 

Toeslagen ten behoeve van gewezen militairen Suriname en Nederlandse Antillen 

 

Besluit van 23 april 1952, 

houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur inzake toekenning van een 
tijdelijke bijslag op de pensioenen van gewezen militairen van de voormalige Landmachten in 
Suriname en de Nederlandse Antillen (Stb. 1952, 224) Ingetrokken bij besluit van 25 september 
1961 (Stb. 314). 
 

213 handeling: Verlenen van een tijdelijke bijslag op de pensioenen van in Nederlands 
gevestigde gewezen militairen van de voormalige landmachten in Suriname 
en de Nederlandse Antillen. 

grondslag: AMvB toek.bijsl.pens.Sur/NA (Stb. 1952, 224, artikel 1,  op voet van de wet 
van 21 december 1951 (Stb. 1951, 590) 

periode: 1952-1961 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
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Besluit van 15 november 1955,  

houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur inzake de toekenning  van een 
toeslag overeenkomstig de 'Toeslagwet 1954 Indonesische uitkeringen' (Stb. 1955, 401) op 
bepaalde uitkeringen aan gewezen militairen van de voormalige landmachten in Suriname en de 
Nederlandse Antillen  (Stb. 1955, 514) Ingetrokken bij besluit van 25 september 1961 (Stb. 314) 
 

214 handeling: Verlenen van een toeslag op de pensioenen, wachtgelden en onderstanden 
van gewezen militairen van de voormalige landmachten in Suriname en de 
Nederlandse Antillen. 

grondslag: AMvB toek.toesl.pens.Sur/NA (Stb. 1955, 514, artikel 1, op voet van de 
Toeslagwet-1954 Indonesische uitkeringen (Stb. 1955, 401) 

periode: 1955-1961 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 

Besluit van 30 november 1955,  

houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur inzake nadere toekenning van 
een tijdelijke bijslag op de pensioenen van gewezen militairen van de voormalige landmachten 
in Suriname en de Nederlandse Antillen  (Stb. 1955, 540). Ingetrokken bij besluit van 25 
september 1961 (Stb. 314). 
 

215 handeling: Verlenen van een tijdelijke bijslag op de pensioenen van gewezen militairen 
van de voormalige landmachten in Suriname en de Nederlandse Antillen. 

grondslag: AMvB Toek.tijd.bijsl.pens.Sur/NA (Stb. 1955, 540, artikel 1, op voet van het 
besluit van 21 december 1951 (Stb. 590), zoals gewijzigd bij de wet van 15 
augustus 1955 (Stb. 400) 

periode: 1955-1961 
opmerking: Ter vervanging van het besluit van 23 april 1951 (Stb. 224). 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 
 

216 handeling: Verlenen van een overgangsbijslag. 
grondslag: AMvB Toek.tijd.bijsl.pens.Sur/NA (Stb. 1955, 540, artikel 1, op voet van de 

wet van 21 december 1951 (Stb. 590), zoals gewijzigd bij de wet van 15 
augustus 1955 (Stb. 400) 

periode: 1955-1961 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
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Besluit van 25 september 1961,  

houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur inzake de egalisatie en 
aanpassing overeenkomstig de 'Toeslagwet Indonesische Pensioenen 1956' (Stb. 1957, 319) 
van de pensioenen en daarmede in aard overeenkomende uitkeringen van gewezen militairen 
van de voormalige landmachten in Suriname en de Nederlandse Antillen, zomede inzake de 
beperking van de uitbetaling daarvan bij samenloop met pensioen krachtens de Algemene 
Ouderdomswet  (Stb. 1961, 314) 
 

217 handeling: Toekennen van een egalisatietoeslag op de pensioenen van gewezen 
militairen van de voormalige landmachten van Suriname en de Nederlandse 
Antillen conform de 'Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956' (Stb. 1957, 
319). 

grondslag: AMvB Egal.pens.Sur/NA (Stb. 1961, 314, artikel 2) 
periode: 1961- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 
 

218 handeling: Toekennen van een garantietoeslag op de pensioenen van gewezen 
militairen van de voormalige landmachten van Suriname en de Nederlandse 
Antillen. 

grondslag: AMvB Egal.pens.Sur/NA (Stb. 1961, 314) artikel 5 
periode: 1961- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 
 

219 handeling: Ontvangen van mededeling van de regering van een betreffend rijksdeel of 
een ambtenaar geacht kan worden in het rijksdeel van vestiging thuis te 
horen. 

grondslag: AMvB Egal.pens.Sur/NA (Stb. 1961, 314) artikel 6 
periode: 1961- 
opmerking: Toekenning van de garantietoeslag kan alleen geschieden bij het voldoen 

aan die voorwaarde. Zie handeling 220. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 
220 handeling: Toekennen van een garantietoeslag aan ambtenaren afkomstig uit Suriname 

of de Nederlandse Antillen, die na de inwerkingtreding van het besluit in hun 
geboorteland gaan wonen. 

grondslag: AMvB Egal.pens.Sur/NA (Stb. 1961, 314) artikel 6 
periode: 1961- 
opmerking: Zie handeling 219. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
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Toeslagregeling pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen 

 

Besluit van 19 april 1967,  

houdende verlening van toeslag op de pensioenen van bepaalde Surinaamse en Nederlands 
Antilliaanse ambtenaren en leerkrachten van het bijzonder onderwijs en hun nagelaten 
betrekkingen (Toeslagregeling pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen) (Stb. 260). 
 

221 handeling: Aanwijzen van Nederlandse ambtelijke betrekkingen, gelijkwaardig aan de 
Surinaamse/Nederlands-Antilliaanse betrekking die door de ambtenaar of 
gepensioneerde ambtenaar werd bekleed. 

grondslag: Tslr.pens.Sur/NA (Stb. 1967, 260) artikel 4.2e 
periode: 1967- 
opmerking: Dit gebeurt om de berekeningsgrondslag voor de uitkering op basis van de 

Toeslagregeling pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen te kunnen 
vaststellen. 

 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 
 

222 handeling: Vaststellen van de berekeningsgrondslag voor de berekening van de toeslag 
voor Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse ambtenaren. 

grondslag: Tslr.pens.Sur/NA (Stb. 1967, 260) artikel 4.2e 
periode: 1967- 
opmerking: Het verschil tussen het pensioen dat op basis hiervan wordt uitgekeerd en 

het werkelijk genoten pensioen bepaalt de hoogte van de uitkering. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 
 

223 handeling: Toekennen van een uitkering aan een buiten Suriname of de Nederlandse 
Antillen woonachtige gepensioneerde ambtenaar, weduwe of wees ten 
bedrage van het verschil tussen de Surinaamse/Nederlands-Antilliaanse en 
de Nederlandse pensioensregeling. 

grondslag: Tslr.pens.Sur/NA (Stb. 1967, 260) artikel 2 
periode: 1967- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
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225 handeling: Beslissen of een ambtenaar of gepensioneerd ambtenaar geboren uit in 

Suriname of de Nederlandse Antillen geboren ouders kan worden 
aangemerkt als herkomstig uit Nederland en daarmee vallende onder de 
toeslagregeling. 

 
periode: 1967-1984 
opmerking: Hierover is overleg noodzakelijk met de minister van Financiën en de 

minister belast met de coördinatie van de aangelegenheden Suriname en de 
Nederlandse Antillen betreffend. Zie handeling 224.  

  De voorwaarde dat de ambtenaar is geboren uit buiten Suriname of de 
Nederlandse Antillen geboren ouders is vervallen (ingetrokken bij Stb. 1984, 
448). 

 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 
 

226 handeling: Beslissen of een ambtenaar of gepensioneerd ambtenaar die niet is 
aangenomen in Nederland en van daar is uitgezonden, recht heeft op een 
pensioen. 

grondslag: Tslr.pens.Sur/NA (Stb. 1967, 260) artikel 1.2b 
periode: 1967- 
opmerking: Hierover is overleg noodzakelijk met de minister van Financiën en de 

minister belast met de coördinatie van de aangelegenheden Suriname en de 
Nederlandse Antillen betreffend. Zie handeling 224.  

  De voorwaarde dat de ambtenaar is geboren uit buiten Suriname of de 
Nederlandse Antillen geboren ouders vervalt  (ingetrokken bij Stb. 1984, 
448). 

 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 
 
227 handeling: Beslissen of een uit Surinaamse of Nederlandse Antilliaanse ouders geboren 

weduwe van een ambtenaar of gepensioneerd ambtenaar moet worden 
aangemerkt als herkomstig uit Nederland. 

grondslag: Tslr.pens.Sur/NA (Stb. 1967, 260) artikel 1.2c 
periode: 1967-1975 
opmerking: Hierover is overleg noodzakelijk met de minister van Financiën en de 

minister belast met de coördinatie van de aangelegenheden Suriname en de 
Nederlandse Antillen betreffend. Zie handeling 224. 

  De voorwaarde dat de weduwe is geboren uit buiten Suriname en de 
Nederlandse Antillen geboren ouders vervalt  (ingetrokken bij Stb. 1975, 
724). 

 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
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228 handeling: Beslissen of een wees van een ambtenaar of gepensioneerd ambtenaar en 

een uit Surinaamse of Nederlands Antilliaanse ouders geboren moeder moet 
worden aangemerkt als herkomstig uit Nederland. 

grondslag: Tslr.pens.Sur/NA (Stb. 1967, 260) artikel 1.2d 
periode: 1967-1975 
opmerking: Hierover is overleg noodzakelijk met de minister van Financiën en de 

minister belast met de coördinatie van de aangelegenheden Suriname en de 
Nederlandse Antillen betreffend. Zie handeling 224. 

  In 1975 vervalt de voorwaarde dat de wees geboren moet zijn uit buiten 
Suriname en de Nederlandse Antillen geboren ouders  (ingetrokken bij Stb. 
1975, 724). 

 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 
 

229 handeling: Beslissen of iemand wordt aangemerkt als te zijn gevestigd of gevestigd 
geweest buiten Suriname of de Nederlandse Antillen. 

grondslag: Tslr.pens.Sur/NA (Stb. 1967, 260) artikel 2.3 (gewijzigd bij Stb. 1970, 589, 
artikel 1) 

periode: 1970- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 

 
230 handeling: Toekennen van een éénmalige uitkering aan een buiten Suriname of de 

Nederlandse Antillen gevestigde gepensioneerde ambtenaar of 
nabestaande, die aldaar gevestigd was in de periode voor het in werking 
treden van deze wet en op 1 juni 1967 recht had op een uitkering op basis 
van die wet. 

grondslag: Tslr.pens.Sur/NA (Stb. 1967, 260) artikel 2.2 (gewijzigd bij Stb. 1970, 589, 
artikel 1) 

periode: 1970- 
opmerking: Datum verschoven van 1 januari naar 1 juni 1967 bij wijziging Stb. 1974, 696. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 
 

231 handeling: Toekennen van een eenmalige uitkering aan een buiten Suriname of de 
Nederlandse Antillen gevestigde gepensioneerde, die over december 1974 
een toeslag heeft gekregen op hun pensioen. 

grondslag: Tslr.pens.Sur/NA (Stb. 1967, 260) (gewijzigd bij Stb. 1975, 724, artikel 2) 
periode: 1974- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
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232 handeling: Vaststellen nadere regels voor de uitvoering van de Toeslagregeling 
pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen. 

grondslag: Tslr.pens.Sur/NA (Stb. 1967, 260) artikel 7 
periode: 1967- 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 

Overbruggingsregeling Surinaamse pensioenen 

 

Besluit van 18 november 1975,  
houdende verlening van een overbruggingsuitkering aan bepaalde Surinaamse gewezen 
leerkrachten bij het bijzonder onderwijs in Suriname (Overbruggingsregeling Surinaamse 
pensioenen) (Stb.1975, 725). 
 

234 handeling: Afwijken van hetgeen gesteld is over het in Nederland geboren en van 
daaruit uitgezonden zijn van een ambtenaar of leerkracht. 

grondslag: Overbr.reg.Sur.pens. (Stb. 1975, 725) artikel 3 
periode: 1975- 
opmerking: Afwijken kan alleen na overleg met de ministers van Surinaamse en 

Nederlands-Antilliaanse Zaken en van Financiën. Zie handeling 233. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 
 

235 handeling: Beslissen of iemand zal worden aangemerkt als te zijn gevestigd of 
gevestigd geweest buiten Suriname en de Nederlandse Antillen. 

grondslag: Overbr.reg.Sur.pens. (Stb.1975, 725) artikel 4.3 
periode: 1975- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 
 

236 handeling: Verhogen van de overbruggingsuitkering met een bedrag gelijk het bedrag 
en de vergoeding bedoeld in de Toeslagregeling Surinaamse pensioenen 
(Stb. 1967, 260, artikel 2.1 en artikel 6.2) bij het door de ambtenaar bereiken 
van de leeftijd van 55 jaar. 

grondslag: Overbr.reg.Sur.pens. (Stb.1975, 725) artikel 5 
periode: 1975- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 
 

 
 



minister van Binnenlandse Zaken 
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237 handeling: Toekennen aan gewezen leerkrachten van het bijzonder onderwijs van de 
overbruggingsuitkering . 

grondslag: Overbr.reg.Sur.pens. (Stb.1975, 725) artikel 6.1 
periode: 1975- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 
 

238 handeling: Stellen van nadere regels voor de uitvoering van de Overbruggingsregeling 
Surinaamse pensioenen. 

grondslag: Overbr.reg.Sur.pens. (Stb.1975, 725) artikel 7 
periode: 1975- 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 
 

Garantiewet Surinaamse pensioenen 

 
239 handeling: Geven van een voorschot aan gerechtigden van een Surinaams pensioen 

die geen of niet voldoende geld meer uit Suriname ontvangen. 
grondslag:  
periode: 1985-1993 
opmerking: Deze voorschotten hadden geen wettelijke grondslag. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 
 

240 handeling: Vaststellen van de wisselkoersen en prijsindexcijfers voor de maand waarin 
het recht op een Surinaams pensioen wordt verkregen. 

grondslag: Gar.w.Sur.pens (Stb. 1993, 695) artikel 3.4 
periode: 1993- 
opmerking: Op basis van de wisselkoers en de prijsindexcijfers wordt het Surinaams 

pensioen omgerekend naar het bedrag van het garantiepensioen. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar 
 
 

241 handeling: Berekenen op basis van het Surinaams pensioen van de hoogte van het 
garantiepensioen voor Surinaams gepensioneerden in Nederland . 

grondslag: Gar.w.Sur.pens (Stb. 1993, 695) artikel 3 
periode:  1993- 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop recht, of 100 jaar na geboortedatum rechthebbende 



 
minister van Koloniën/minister van Overzeese Gebiedsdelen 
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ACTOR MINISTER VAN KOLONIËN/MINISTER VAN OVERZEESE GEBIEDSDELEN 

 

HANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE INDISCHE PENSIOENEN TOT EN MET 1949 

 
37 handeling: Toekennen van een eigenpensioen op grond van een Indisch 

pensioenreglement. 
grondslag: Indische pensioenreglementen 
periode: tot en met 1949 
opmerking: Burgerlijke pensioenen in Indië werden toegekend door de Gouverneur-

Generaal; militaire pensioenen door de Commandant van het leger. 
Toekenning buiten Indië was in handen van de minister van Koloniën en 
taakopvolger. 

 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na overlijden rechthebbende en partner, of 100 jaar na 
geboortedatum van de laatst geborene 
 
 

38 handeling: Toekennen van een weduwenpensioen of een wezenpensioen op grond van 
de Indische reglementen voor weduwen- en wezenpensioenen. 

grondslag: Reglementen van weduwen- en wezenfondsen en weduwen- en 
wezenpensioenreglementen 

periode:  
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na overlijden rechthebbende, of 100 jaar na geboortedatum 
 
 

39 handeling: Houden van oppertoezicht op het beheer van de pensioengelden door de 
pensioenfondsen. 

grondslag: Reglementen van de Indische pensioenfondsen 
periode: tot 1949 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar 
 
 



 
minister van Koloniën/minister van Overzeese Gebiedsdelen 
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40 handeling: Goed- of afkeuren van het jaarverslag, de balans en de winst- en 

verliesrekening betreffende het beheer van de gelden van de 
pensioenfondsen. 

grondslag: Reglementen van de Indische pensioenfondsen 
periode: 1949- 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 



 
minister van Financiën 
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ACTOR MINISTER VAN FINANCIËN 

REHABILITATIE INDISCHE OORLOGSSLACHTOFFERS 

 

23 handeling: Vaststellen van een reglement van orde voor de Commissie van Bijstand 
voor de Rehabilitatie van Indische Oorlogsslachtoffers. 

grondslag: Com. Bijstand Reh. Ind. Os., MB 24-8-54 4269/ARI artikel 12 
periode:  
opmerking: Zie handeling 22 
  Vaststellen geschiedt samen met de minister van Binnenlandse Zaken. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 
Bijzonder selectiecriterium: bewaarniveau ministerie van Binnenlandse Zaken  
Vernietigingstermijn: . . . jaar 

 

GARANTIEWETTEN 

 
50 handeling: Voorbereiden van een KB ter bepaling van het percentage waarmee het 

pensioen, van hen voor wie rangspensioenreglementen gelden, wordt gekort 
indien de pensioengerechtigde inkomsten uit arbeid verwerft. 

grondslag: GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 6.2 
periode: 1951- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 
Vernietigingstermijn: 10 jaar 
 
 

52 handeling: Voorbereiden van een KB waarin aanvullende garanties worden gegeven 
aan een (gewezen) overheidsdienaar voor wie de GWBOI, de GWMKNIL of 
de afvloeiingsvoorwaarden van de RTC niet in een billijke regeling voorzien. 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 8b 
  GWMKNIL gewijzigd Stb. 1958, 437 artikel 7b 
periode: 1954- 
opmerking: KB wordt voorbereid door de Contactcommissie inzake Garantiewetaangele-

genheden. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 
Bijzonder selectiecriterium: bewaarniveau ministerie van Binnenlandse Zaken  
Vernietigingstermijn: . . . jaar 



 
minister van Financiën 
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Toepassen van de garantiewet 

 
55 handeling: Overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken dat in bijzondere 

gevallen afgeweken kan worden van het in artikel 6 gestelde betreffende de 
geldsoort waarin de betaalbaarstelling van uitkeringen krachtens de GWBOI 
of GWMKNIL wordt gedaan. 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 6.6 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 5.6 (ingevoegd Stb. 1958, 437) 
periode: 1954- 
opmerking: Zie handeling 56. 
  Beslissing door de ministers wordt voorbereid door de Contactcommissie 

inzake Garantiewetaangelegenheden. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 
Vernietigingstermijn: . . . jaar 
 
 

78 handeling: Overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over het gelijk-
stellen van (groepen van) personen met de categorie "overheidsdienaren" 
zoals omschreven in de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel, waar-
door deze onder de bepalingen van de garantiewet kunnen vallen 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 1.I.c 
periode: 1954- 
opmerking: Artikel heeft terugwerkende kracht tot 1950. 
  Beslissing door de ministers wordt voorbereid door de Contactcommissie 

inzake Garantiewetaangelegenheden. 
  Zie handeling 79. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 
Bijzonder selectiecriterium: bewaarniveau ministerie van Binnenlandse Zaken  
Vernietigingstermijn: . . . jaar 
 
 

80 handeling: Voorbereiden van KB'en waarbij, aan de Garantiewet gelijke, garanties 
worden gegeven aan Nederlanders anders dan die genoemd in artikel 1 van 
de garantiewetten (overheidsdienaren en gewezen overheidsdienaren, 
militairen K.N.I.L.) die echter wel direct of indirect ten laste van de geldmid-
delen van Indonesië zijn bezoldigd geweest. 

grondslag: GWBOI Stb. 1950, 178 artikel 9  
  BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 18.4 
  GWMKNIL gewijzigd Stb. 1958, 437 artikel 8 
periode: 1950- 
opmerking: Voorstellen moeten in samenspraak gemaakt worden door de ministers van 

Overzeese Gebiedsdelen en Binnelandse Zaken gehoord het advies van de 
Garantiewetcommissie in 's-Gravenhage. KB wordt voorbereid door de 
Contactcommissie inzake Garantiewetaangelegenheden. 

 
Bewaren of vernietigen? 

V 
Bijzonder selectiecriterium: bewaarniveau ministerie van Binnenlandse Zaken  

 Vernietigingstermijn: . . . jaar 



 
minister van Financiën 
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84 handeling: Overeenstemmen met de minister van Binnenlandse zaken dat in bijzondere 

gevallen garanties voortvloeiend uit de GWBOI blijven gelden, ook na 
   verandering van nationaliteit van betrokkene 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 5 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 4 (ingevoegd Stb. 1958, 437) 
periode: 1954-???? 
opmerking: Zie handeling 85. 
  Goedkeuring door de ministers wordt voorbereid door de Contactcommissie 

inzake Garantiewetaangelegenheden. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 
Vernietigingstermijn: . . . jaar 
 
 

89 handeling: Goedkeuren van het afwijken, door de raad van beheer van de Stichting tot 
verzorging en afwikkeling van pensioenaangelegenheden betreffende gewe-
zen overheidspersoneel van Indonesië en hun nagelaten betrekkingen, van 
de regelingen met betrekking tot weduwen- en wezenuitkeringen of, het 
treffen van afzonderlijke voorzieningen, welke in die regelingen aan Kroon en 
Gouverneur-Generaal zijn voorbehouden. 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 4a.5 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 3a.5 (ingevoegd Stb. 1958, 437) 
periode: 1950-???? 
opmerking: In 1954 ingevoerd met terugwerkende kracht tot en met 1950. Zie handeling 

90. 
  Gebeurt in samenspraak met de minister van Binnenlandse Zaken 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 
Vernietigingstermijn: . . . jaar 
 
 

91 handeling: Uitoefenen van de bevoegdheden voorbehouden aan de Kroon en Gou-
verneur-Generaal in de op 5 augustus 1949 geldige rechtspositionele rege-
lingen met betrekking tot het afwijken of aanvullen van die regelingen. Echter 
met uitzondering van de bevoegdheden opgenomen in regelingen inzake we-
duwen- en wezenuitkeringen. 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 4b 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 3b (ingevoegd Stb. 1958, 437) 
periode: 1950-???? 
opmerking: In 1954 ingevoerd met terugwerkende kracht tot en met 1950. 
  Afwijken of aanvullen door de ministers wordt voorbereid door de Contact-

commissie inzake Garantiewetaangelegenheden. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 
Vernietigingstermijn: . . . jaar 
 
 



 
minister van Financiën 
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99 handeling: Mededelen aan de Raad van Beheer van de Stichting Administratie Indo-

nesische Pensioenen dat er tegen zijn besluit inzake een pensioen, onder-
stand of tijdelijke voorziening al dan niet bezwaar is. 

grondslag: statuten SAIP 1951 artikel 8, gewijzigd 1955 (Stcrt. 1955, 254) in artikel 6.6 
  Overeenkomst tussen Stichting Administratie Indonesische Pensioenen en 

de Nederlandse staat 31 mei 1951 artikel 3.4 (Stb. 1955, 189) 
periode: 1951- 
opmerking: Zie handelingen 97/98. In overleg met de minister van Binnenlandse Zaken 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 
Vernietigingstermijn: . . . jaar 

 

Toepassing van de garantiewet met betrekking tot overtochtsvergoedingen 

 
In de garantiewet wordt de garantstelling door de Nederlandse regering t.a.v. alle rechten 
opgebouwd door de Indische ambtenaren. Hieronder vallen naast de pensioenrechten ook 
rechten op overtocht naar Nederland. 
 
 

100 handeling: Overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over het bepalen 
dat in afzonderlijke gevallen ook andere personen tot gezinslid kunnen wor-
den gerekend dan die omschreven in de in 1949 geldende regelingen. 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 2.3.b 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 2.3 (ingevoegd Stb. 1958, 437) 
periode: 1954-???? 
opmerking: Artikel heeft terugwerkende kracht tot 1950. Overeenstemming wordt 

voorbereid door de Contactcommissie inzake Garantiewetaangelegenheden. 
Zie handeling 101. 

 
Bewaren of vernietigen? 

V 
Vernietigingstermijn: . . . jaar 

 

Stichting Administratie Indische Pensioenen 

Organisatie en verdeling van bevoegdheden 

 
 

128 handeling: Oprichten, wijzigen van de statuten, of opheffen van de Stichting Admini-
stratie Indonesische Pensioenen. 

grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 16 gewijzigd 1955 (Stcrt. 1955, 254) in artikel 11 
periode: 1951- 
opmerking: In samenspraak met de minister van Financiën. De Raad van Beheer werd 

hierbij eerst gehoord. Zie handeling 129. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 
Bijzonder selectiecriterium: bewaarniveau ministerie van Binnenlandse Zaken  
Vernietigingstermijn: . . . jaar 
 



 
minister van Financiën 
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134 handeling: Aanwijzen van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen als 
ontvanger van de gelden, overgeboekt door de Republiek Indonesië voor het 
uitkeren van pensioenen en onderstanden. 

grondslag: Overeenkomst tussen Stichting Administratie Indonesische Pensioenen en 
de Nederlandse staat 31 mei 1951 artikel 3.4 (Stb. 1955, 189) 

periode: 1951-1954 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 
Bijzonder selectiecriterium: bewaarniveau ministerie van Binnenlandse Zaken  
Vernietigingstermijn: . . . jaar 
 
 

135 handeling: Uitkeren aan de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen ten laste 
van het Rijk van de tekorten van de Stichting Administratie Indonesische 
Pensioenen. 

grondslag: Overeenkomst tussen Stichting Administratie Indonesische Pensioenen en 
de Nederlandse staat 31 mei 1951 artikel 6 (Stb. 1955, 189) 

  Wet van 4 juni 1964 Stb. 1964, 217 tot wijziging Wet conform Comptabi-
liteitswet artikel 89a t.a.v. SAIP Stb. 1955, 189 enig artikel 

periode: 1951- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 
Vernietigingstermijn: . . . jaar 
 
 

138 handeling: Goedkeuren en wijzigen van de begroting van de Stichting Administratie 
Indonesische Pensioenen. 

grondslag: Wet conform Comptabiliteitswet artikel 89a t.a.v. SAIP Stb. 1955, 189 artikel 
1.3 

periode: 1950- 
opmerking: Ingevoerd met terugwerkende kracht. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 
Vernietigingstermijn: . . . jaar 
 
 

139 handeling: Goed- of afkeuren van het jaarverslag, de balans en de winst en verliesre-
kening van de Raad van Beheer van de Stichting Administratie Indonesische 
Pensioenen. 

grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 9.2 gewijzigd 1955 (Stcrt. 1955, 254) in artikel 7.2 
  Wet conform Comptabiliteitswet artikel 89a t.a.v. SAIP Stb. 1955, 189 artikel 

4.1 
periode: 1950- 
 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 
Vernietigingstermijn: . . . jaar 
 
 



 
minister van Financiën 
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146 handeling: Vaststellen van de bezoldiging van de leden van de Raad van Beheer en de 

directeur van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen en de 
secretaris van de Raad van Beheer. 

grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 4.2 en 11.3, gewijzigd 1955 (Stcrt. 1955, 254) in 
artikel 4.4 en 4.6 

periode: 1951- voor de Raad van Beheer 
  1951-1955 voor de directeur 
  1956- voor de secretaris van de Raad van Beheer 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 
Vernietigingstermijn: . . . jaar 

 

HANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE NIEUW-GUINEA-PENSIOENEN 

 

 
157 handeling: Toekennen van overeenkomstige vergoeding aan instellingen bekostigd uit 

de kas van Nederlands-Nieuw-Guinea t.b.v. de financiële aanspraken van 
het personeel en van de pensioenrechten zoals bedoeld in de Wet Instelling 
Bijstandkorps Nederlands-Nieuw-Guinea, artikel 28. 

grondslag: WIBkNNG Stb. 1962, 196 artikel 29 
periode: 1962-1963 
opmerking: Instellingen van bijzonder onderwijs in Nederlands-Nieuw-Guinea wordt in de 

Wet Instelling Bijstandkorps Nederlands-Nieuw-Guinea een vergoeding ten 
behoeve van de aanspraken van hun personeel gegarandeerd en voor wat 
betreft de pensioenen wordt het personeel gelijkgesteld met bijstandamb-
tenaren. 

 
Bewaren of vernietigen? 

V 
Bijzonder selectiecriterium: bewaarniveau ministerie van Binnenlandse Zaken  
Vernietigingstermijn: . . . jaar 
 
 

160 handeling: Het van toepassing verklaren van de Wet Instelling Bijstandkorps Neder-
lands-Nieuw-Guinea artikelen 27, 28.1, 28.3 en 29 op anderen dan Nederlan-
ders 

grondslag: WIBkNNG Stb. 1962, 196 artikel 32 
periode: 1962- 
opmerking: In deze artikelen worden bezoldiging en pensioenregeling van niet-bijstand-

ambtenaren, die wel ten laste van de kas van Nederlands-Nieuw-Guinea val-
len, gegarandeerd en geregeld. 

  Op basis van deze handeling krijgen de zgn. maatschappelijke Nederlanders 
hun pensioen. 

 
Bewaren of vernietigen? 

V 
Bijzonder selectiecriterium: bewaarniveau ministerie van Binnenlandse Zaken  
Vernietigingstermijn: . . . jaar 
 
 



 
minister van Financiën 
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161 handeling: Overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over het in bij-

zondere gevallen bepalen dat het recht op toekenning van pensioen, of op 
het toegekende pensioen, gehandhaafd blijft bij wijziging van de nationaliteit 
van de pensioengerechtigde. 

grondslag: WIBkNNG Stb. 1962, 196 artikel 19.5 
periode: 1962- 
opmerking: Voor het besluit van de minister zie handeling 162. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 
Vernietigingstermijn: . . . jaar 

 

TOESLAGEN EN KORTINGEN OP DE PENSIOENEN EN ONDERSTANDEN 

 
 

180 handeling: Afwijken van de in Indonesië geldende regels betreffende duurte-, gezins- en 
kindertoelagen bij het uitkeren van deze toelages in Indonesië boven het be-
drag dat wordt uitgekeerd op basis van de afvloeiingsvoorwaarden van de 
Ronde Tafel Conferentie (Stb. 1949, 570). 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 2.2.c 
periode: 1954- 
opmerking: Het artikel werkt terug tot 1950. 
 De ministers van Binnenlandse Zaken en van Financin moeten vooraf overeenstem-

men. Beslissing over afwijken door de ministers wordt voorbereid door de Contactcom-
missie inzake Garantiewetaangelegenheden. 

 
Bewaren of vernietigen? 

V 
Vernietigingstermijn: . . . jaar 
 

 
189 handeling: Aanwijzen van de organen die de 'toeslag 1954' uitbetalen conform de Toe-

slagwet 1954 Indonesische uitkeringen (Stb. 1955, 401). 
grondslag: Toeslagwet 1954 Indonesische uitkeringen (Stb. 1955, 401) artikel 6.2 
periode: 1955-1957 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 
Vernietigingstermijn: . . . jaar 
 
 



 
minister van Financiën 
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195 handeling: Overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over te treffen 

voorzieningen met betrekking tot weduwenpensioenen en wezenonder-
standen voor de gevallen waarin de Toeslagwet Indonesische pensioenen 
1956 niet naar billijkheid voorziet. 

grondslag: Toeslagwet Indonesische Pensioenen 1956 Stb. 1957, 319 artikel 32.1 
periode: 1957- 
opmerking: In de wet wordt geregeld hoe onder meer aan weduwen en wezen een 

toeslag zal worden gegeven op het pensioen of de onderstand die zij genie-
ten. 

  Voorzieningen moeten worden getroffen door de minister van Binnenlandse 
Zaken. Zie handeling 196. 

 
Bewaren of vernietigen? 

V 
Vernietigingstermijn: . . . jaar 
 
 

197 handeling: Overeenstemmen met de minister van Binnenlandse Zaken over te treffen 
voorzieningen met betrekking tot pensioenen behalve de weduwen en 
wezenonderstanden voor de gevallen waarin de Toeslagwet Indonesische 
pensioenen 1956 niet naar billijkheid voorziet. 

grondslag: Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 Stb. 1957, 319 artikel 32.2 
periode: 1957- 
opmerking: In de wet wordt onder meer geregeld hoe aan pensioengerechtigden een 

toeslag zal worden gegeven op het pensioen dat zij genieten. 
  Voorzieningen moeten worden getroffen door de minister van Binnenlandse 

Zaken. Zie handeling 198. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 
Vernietigingstermijn: . . . jaar 

 



minister van Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken 
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ACTOR MINISTER VAN NEDERLANDS-ANTILLIAANSE EN ARUBAANSE ZAKEN 

 
210 handeling: Ontwikkelen van een beleid ten aanzien van de pensioenen van gewezen 

overheidsdienaren van Suriname en de Nederlandse-Antillen. 
grondslag: - 
periode: 1945-heden 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 1  
 
 

211 handeling: Het voorbereiden, vaststellen, wijzigen, intrekken of laten vaststellen, wijzi-
gen, intrekken van regelingen met betrekking tot Surinaamse en Nederlands-
Antilliaanse pensioenen. 

grondslag: - 
periode: 1945-heden 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 1 
 
 

224 handeling: Overleggen met de minister van Binnenlandse Zaken over het afwijken van 
de voorwaarden waaraan een pensioengerechtigde moet voldoen voor het 
ontvangen van een toeslag op het pensioen. 

grondslag: Tslr.pens.Sur/NA (Stb. 1967, 260) artikel 1.2 
periode: 1967- 
opmerking: Zie handelingen 225, 226, 227, 228. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 
Vernietigingstermijn: . . . jaar 
 
 

233 handeling: Overleggen met de minister van Binnenlandse Zaken over het afwijken van 
hetgeen gesteld is over het in Nederland geboren en van daaruit uitgezonden 
zijn van een ambtenaar of leerkracht. 

grondslag: Overbr.reg.Sur.pens. (Stb. 1975, 725) artikel 3 
periode: 1975- 
opmerking: Zie handeling 234. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 
Vernietigingstermijn: . . . jaar 
 

 



(minister van Binnenlandse Zaken als) vak minister 
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ACTOR (MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN ALS) VAKMINISTER 

 
131 handeling: Aangaan van overeenkomsten betreffende het betalen van uitkeringen of 

pensioenen met de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen. 
grondslag: Wet conform Comptabiliteitswet artikel 89a t.a.v. SAIP Stb. 1955, 189 artikel 

1.3 
periode: 1955- 
opmerking: Deze overeenkomsten moeten tot stand komen in samenwerking met de 

minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (tot 1953) en de ministers 
van Binnenlandse zaken en Financiën. 

 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 



commissie van Bijstand voor de rehabilitatie van Indische oorlogsslachtoffers 
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ACTOR COMMISSIE VAN BIJSTAND VOOR DE REHABILITATIE VAN INDISCHE 
OORLOGSSLACHTOFFERS 

 
4 handeling: Geven van advies aan de minister van  Binnenlandse Zaken, de minister 

zonder portefeuille en de minister van Financiën over de uitvoering van de 
maatregelen tot verdere rehabilitatie van Indische oorlogsslachtoffers. 

grondslag: Commissie van Bijstand Reh. Ind. Os., MB 24-8-54 4269/ARI artikel 3.a en d 
periode: 1954-1962 
opmerking: Zie handeling 5 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 7 
 
 

8 handeling: Geven van advies aan de minister van Binnenlandse zaken, zonder 
portefeuille en van Financiën in gevallen of groepen van gevallen betreffende 
het al of niet toekennen van: 

  -uitkeringen aan personen die bij de souvereinteitsoverdracht geen 
Nederlander waren; 

  -tegemoetkomingen in de wederinrichtingskosten van personen die zich na 
1-1-1954 in Nederland vestigen; 

  -uitkeringen aan de meest schrijnende gevallen waarbij een in Indonesië 
uitgekeerde rehabilitatie-uitkering niet in gelijke wisselkoers naar Nederland 
kon worden overgeboekt; 

  -uitkeringen aan personen die zodanig ernstige materiële oorlogsschade 
hebben geleden dat zij als gevolg daarvan ernstig in hun verdere 
bestaansmogelijkheden zijn aangetast; 

  -uitkeringen in verband met delegatieschulden. 
grondslag: Com. Bijstand Reh. Ind. Os., MB 24-8-54 4269/ARI artikel 3.b 
periode: 1954-1962 
opmerking: Zie handelingen 9 tot en met 14. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 7 
 
 



commissie van Bijstand voor de rehabilitatie van Indische oorlogsslachtoffers 
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15 handeling: Geven van een schriftelijk verslag van haar bevindingen en advies aan de 

minister van Binnenlandse zaken, de minister zonder portefeuille en de 
minister van Financiën met betrekking tot andere vorderingen dan 
rehabilitatie en materiële oorlogsschade waarvan het niet-honoreren door de 
Republiek Indonesië van deze vorderingen de bestaansmogelijkheden van 
het oorlogsslachtoffer ernstig hebben aangetast. 

grondslag: Com. Bijstand Reh. Ind. Os., MB 24-8-54 4269/ARI artikel 4 
periode: 1954-1962 
opmerking: Zie handeling 16 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 7 
 
 

19 handeling: Ter beoordeling voorleggen aan de minister van  Binnenlandse zaken, de 
minister zonder portefeuille en de minister van Financiën van bijzondere 
gevallen, of groepen van gevallen die bijzondere aandacht vragen binnen de 
uitvoering van de verdere rehabilitatie van Indische oorlogsslachtoffers. 

grondslag: Com. Bijstand Reh. Ind. Os., MB 24-8-54 4269/ARI artikel 3.c 
periode: 1954-1962 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 & 7 
 
 

22 handeling: Opstellen van een reglement van orde voor de werkzaamheden van de 
Commissie van Bijstand voor de rehabilitatie van Indische 
Oorlogsslachtoffers. 

grondslag: Com. Bijstand Reh. Ind. Os., MB 24-8-54 4269/ARI artikel 12 
periode: 1954 
opmerking: Vaststelling geschiedt door de minister. Zie handeling 23. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 & 7 
 



adviescommissie Uitkeringswet Indische geïnterneerden 
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ACTOR ADVIESCOMMISSIE UITKERINGSWET INDISCHE GEÏNTERNEERDEN 

 
29 handeling: Geven advies aan de minister van Binnenlandse Zaken over het afwijken van 

hetgeen is bepaald in de Uitkeringswet Indische Genterneerden (Stb. 1981, 
477) bij het verlenen van een uitkering op basis van deze wet. 

grondslag: UIG Stb. 1981, 477 artikel 5, ACUIG Stb. 1981, 637 artikel 3 
periode: 1981-(1983) 
opmerking: Zie handeling 30 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 7 
 
 

31 handeling: Doen van onderzoek naar, en geven van advies over gevallen waarin 
onduidelijkheid bestaat over de gegevens op basis waarvan een beslissing 
over toekenning van een uitkering wordt gebaseerd. 

grondslag: ACUIG Stb. 1981, 637 artikel 3 
periode: 1981-(1983) 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 & 7 
 





Garantiewetcommissies 
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ACTOR GARANTIEWETCOMMISSIES 

 

HANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE INDISCHE PENSIOENEN ALGEMEEN BELEID 

 
48 handeling: Geven van advies aan de minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 

of de Hoge Commissaris in Indonesië over de toepassing van de 
Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel, de Garantiewet Militairen 
K.N.I.L. en de daarbij horende ter uitvoering vastgestelde regelingen. 

grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 19 
  BGWCBOI/2 Stb. 1953, 239 artikel 16.2 
  BGWCKNIL Stb. 1952, 51 artikel 3.a 
periode: 1950-1953 voor wat betreft Indonesië 
  1953- voor wat betreft het vertegenwoordigend lid 
  1950- voor wat betreft Nederland 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 3 
 
 

TOEPASSEN VAN DE GARANTIEWET 

 
In alle zaken met betrekking tot het toekennen van uitkeringen en pensioenen op basis van de 
garantiewetten waarin een subjectief element aanwezig was, moest de Garantiewetcommissie 
als onafhankelijke instantie oordelen. 
 
 

57 handeling: Geven van advies aan de Garantiewetcommissie inzake te nemen 
beslissingen met betrekking tot zaken aanhangig gemaakt via het 
vertegenwoordigend lid in Indonesië . 

grondslag: BGWCBOI/2 Stb. 1953, 239 artikel 8.2 
periode: 1953- 
opmerking: Dit advies wordt gegeven door het vertegenwoordigende lid van de 

commissie in Indonesië 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 3 
 
 



Garantiewetcommissies 
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58 handeling: Beslissen in hoeverre bij een uitkering op grond van de GWBOI rekening 

gehouden moet worden met verslechtering of verbetering van ambt of rang 
na de soevereiniteitsoverdracht. 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 8.1.c-d 
periode:  
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 
 

59 handeling: Beslissen over opschorting of beëindiging van een uitkering indien de 
uitkeringsgerechtigde zich zodanig misdragen heeft dat, ware hij in 
overheidsdienst geweest, hij ontslagen zou zijn. 

grondslag: GWBOI Stb. 1950, 178 artikel 8.1.d 
  GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 8.2.c 
periode: 1950-???? 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 
 

60 handeling: Beslissen over opschorting of beëindiging van een uitkering indien de 
uitkeringsgerechtigde onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt op 
grond waarvan geoordeeld is over toekenning en hoogte van een uitkering 
krachtens de garantiewetten. 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 8.2.d 
  GWMKNIL gewijzigd Stb. 1958, 437 artikel 7.1.a 
periode: 1954- 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 
 

61 handeling: Beslissen in bepaalde bijzondere gevallen over het buiten toepassing laten 
van GWBOI artikel 5 betreffende de staking van uitkeringen aan betrokkene 
indien deze zich niet binnen zekere termijn in het Koninkrijk heeft gevestigd 
of indien hij in dienst treedt van de Republiek Indonesië. 

grondslag: GWBOI Stb. 1950, 178 artikel 8.1.a 
periode: 1950-1954 
opmerking: Artikel 5 wijzigt in Stb. 1954, 312 zodanig dat beoordeling niet meer nodig is. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 



Garantiewetcommissies 
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Beslissen over terecht of onterecht ontslag als overheidsdienaar 

 
62 handeling: Beslissen of bij het ontbreken van een ontslagbesluit betrokkenen voor de 

toepassing van de GWBOI kan worden aangemerkt als te hebben gekregen 
ontslag anders dan op eigen verzoek. 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 8.1.e 
periode: 1954- 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 
 

63 handeling: Beslissen of een overheidsdienaar of militair, wiens dienstverband voor 5 
augustus 1949 geëindigd is, buiten zijn schuld verhinderd was mee te 
werken aan de wederopbouw van Indonesië na 1945. 

grondslag: GWBOI Stb. 1950, 178 artikel 1.II.a 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 1.III 
periode: 1950-???? 
opmerking: Bij een positieve beslissing kan de betrokkene onder de bepalingen van de 

garantiewet vallen. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 
 

64 handeling: Beslissen, op verzoek van de betrokkene of de minister, of hij als 
overheidsdienaar terecht of onterecht ontslag heeft gekregen wegens letsel 
in en door de dienst bekomen. 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 8.1.a, op verzoek van de betrokkene 
  GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 8.2.a, op verzoek van de minister 
periode: 1954-???? 
opmerking: Bij een oordeel op verzoek van de betrokken kan, bij een positieve 

beslissing, de betrokkene onder de bepalingen van de garantiewet vallen.  
  Bij een oordeel op verzoek van de minister kunnen indien beslist wordt dat 

ontslag onterecht verleend is, de garanties voor de betrokkene geheel of 
gedeeltelijk komen te vervallen. 

 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 
 



Garantiewetcommissies 
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65 handeling: Beslissen of voldaan is aan de voorwaarden voor eervol ontslag of eervolle 

beëindiging van een aanstelling in kortverband. 
grondslag: GWBOI Stb. 1950, 178 artikel 2.1.a, vervallen met de wijziging GWBOI Stb. 

1954, 312 
periode: 1950-1954 
opmerking: De Garantiewetcommissie in Indonesië bepaalde op verzoek van betrokkene 

of deze eervol de dienst kon verlaten en daarmee aanspraak kon maken op 
garanties gesteld in de Garantiewet Burgerlijk Overheids-personeel 
Indonesië. Vanaf 1954 valt vrijwillig ontslag ook onder de Garantiewet zodat 
toetsing van de reden van ontslag overbodig is. 

 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 
 
66 handeling: Beslissen achteraf of ontslag al dan niet terecht verleend is op eigen 

verzoek, of te wijten is aan eigen schuld, indien bij dat ontslag niet voldaan is 
aan de voorwaarden voor eervol ontslag. 

grondslag: GWBOI Stb. 1950, 178 artikel 2.1.b 
  GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 8.1.b, op verzoek van de betrokkene 
  GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 8.2.b, op verzoek van de minister 
periode: 1950-1954, met betrekking tot ontslag op eigen verzoek 
  1950-????, met betrekking tot ontslag door eigen schuld 
opmerking: Vanaf 1954 valt vrijwillig ontslag ook onder de garantiebepalingen van de 

wet. 
  Bij een oordeel over eigen schuld op verzoek van de betrokken kan, als 

beslist wordt dat ontslag onterecht wegens eigen schuld is verleend, de 
betrokkene onder de bepalingen van de garantiewet vallen.  

  Bij een oordeel op verzoek van de minister kunnen, indien beslist wordt dat 
ontslag terecht wegens eigen schuld verleend is, de garanties voor de 
betrokkene geheel of gedeeltelijk komen te vervallen. 

 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 
 

67 handeling: Beslissen, vooraf of achteraf, of ontslag verleend kan worden wegens 
zodanige verandering in rechtspositie, dienstvoorwaarden, 
dienstverhoudingen en levensomstandigheden dat voortzetting van de dienst 
niet in redelijkheid verlangd kan worden. 

grondslag: GWBOI Stb. 1950, 178 artikel 2.1.c 
  GWBOI Stb. 1950, 178 artikel 2.2 
periode: 1950-1954 
opmerking: Vanaf 1954 valt vrijwillig ontslag ook onder de Garantiewet zodat toetsing 

van de reden van ontslag overbodig is. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 



Garantiewetcommissies 
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De zorg voor eigen inkomsten door een gewezen overheidsdienaar 

 
 

68 handeling: Beslissen of een aangeboden werkkring als passend moet worden 
beschouwd voor de betrokkene die een uitkering op grond van de GWBOI 
Stb. 1950, 178 ontvangt. 

grondslag: GWBOI Stb. 1950, 178 artikel 8.1.b 
  GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 7.4 
periode: 1950- 
opmerking: Bij weigering van passende arbeid, kunnen de uitkeringen op grond van de 

GWBOI geheel of gedeeltelijk worden gestaakt. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 
 

69 handeling: Beslissen of een aangeboden werkkring als passend moet worden 
beschouwd voor een betrokkenen die een uitkering ten laste van de 
Republiek Indonesië ontvangt. 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 7a.1.a-b 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 6a.1.a-b (ingevoegd Stb. 1958, 437) 
periode:  
opmerking: Beslissing op verzoek van betrokkene. Is de werkkring niet passend en stopt 

de Republiek Indonesië de uitkering omdat zij van mening is dat de 
werkkring wel passend is, dan kan de betrokkenen aanspraak maken op een 
uitkering op grond van de Garantiewet indien de Garantiewetcommissie 
beslist dat de functie inderdaad niet passend is. 

 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 
 

70 handeling: Beslissen of een betrokkene, zonder goede reden of door eigen schuld, 
inkomsten uit eigen arbeid verloren doet gaan en daardoor terecht geen 
uitkering van de Republiek Indonesië ontvangt. 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 7a.1.c 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 6a.1.c (ingevoegd Stb. 1958, 437) 
periode:  
opmerking: Beslissing op verzoek van betrokkene. Weigert de Republiek Indonesië een 

uitkering omdat zij van mening is dat inkomsten door eigen schuld of zonder 
reden verloren is gegaan, dan kan de betrokkenen aanspraak maken op een 
uitkering op grond van de Garantiewet indien de Garantiewetcommissie 
beslist dat de inkomsten buiten eigen schuld of met goede redenen verloren 
is gegaan. 

 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 



Garantiewetcommissies 
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72 handeling: Beslissen of een uitkering geheel of gedeeltelijk wordt gestaakt indien de 

betrokkene niet voldoet aan het bepaalde in GWBOI (gewijzigd Stb. 1954, 
312 artikel 7.1) betreffende het verwerven van eigen inkomsten of 
aanvaarden van passend werk. 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 7.4 
periode: 1954- 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 
 

75 handeling: Uitvoeren van een nader onderzoek ten behoeve van een beslissing van de 
minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen in zaken waar, tegen de 
beslissing van de Garantiewetcommissie, beroep is aangetekend. 

grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 21 
  BGWCBOI/2 Stb. 1953, 239 artikel 18 
  BGWCKNIL Stb. 1952, 51 artikel 6 
periode: 1950-???? 
opmerking: Onderzoek in opdracht van de minister. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 
 

81 handeling: Geven van advies over bijzondere gevallen waarbij, aan de Garantiewet 
gelijke, garanties worden gegeven aan niet-Nederlanders. 

grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 18.4 
periode: 1950- 
opmerking: Zie handeling 80. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 
 

82 handeling: Geven van advies inzake bijzondere gevallen waarbij niet-Nederlanders 
onder overeenkomstige garanties komen te vallen als vastgelegd in 
GWMKNIL. 

grondslag: BGWCKNIL Stb. 1952, 51 artikel 5 
periode: 1952- 
opmerking: Zie handeling 83. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 
 



Garantiewetcommissies 
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102 handeling: Beslissen of overheidsdienaren recht op vrije overtocht naar Nederland 

hebben: 
  -tot 1954 op grond van het Buitenlands-Verlofreglement 1937 
  -na 1954 op grond van belangen van de overheidsdienaar in Nederland of op 

grond van de onmogelijkheid in Indonesië te blijven als gevolg het 
uitoefenen, of juist niet meer uitoefenen van een functie 

  -voor beroepsmilitairen op grond van bijzondere belangen in Nederland, 
indien zij geen recht op overtocht hebben conform het Buitenlands-
Verlofreglement voor Officieren en Onderofficieren. 

grondslag: GWBOI Stb. 1950, 178 artikel 2.6 
  GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 2.3.a-b 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 2.3 (zoals geformuleerd in Stb. 1958, 437) 
periode: 1950- 
opmerking: In 1954 worden de gronden voor vergoeding van de overtocht verruimd. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 
  

104 handeling: Beslissen in bijzondere gevallen over het verlenen van vrije overtocht voor 
een Indonesische-staatsburger-gewezen-Nederlander, indien deze conform 
GWBOI artikel 8a onder de GWBOI valt, of deze, conform GWMKNIL artikel 
7a onder de GWMKNIL valt. 

grondslag: GWBOI Stb. 1950, 178 artikel 8a.1-2 (ingevoegd Stb. 1951, 591) 
  GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 8a.4 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 7a (ingevoegd Stb. 1952, 263) 
  GWMKNIL gewijzigd Stb. 1958, 437 artikel 7a.3 
periode: 1951-???? 
opmerking: Stb. 1951, 591 is de Wet van 21 december 1951 tot verruiming vestigingseis 

en uitbreiding tot bepaalde Indonesische staatsburgers van de Garantiewet 
Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië. 

  Stb. 1952, 263 is de Wet van 8 mei 1952, houdende uitbreiding tot bepaalde 
Indonesische Staatsburgers van de Garantiewet Militairen K.N.I.L. 

 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 
 



Garantiewetcommissies 
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ORGANISATIE VAN DE UITVOERING VAN HET PENSIOENBELEID 

 
105 handeling: Opstellen en wijzigen van reglementen van orde voor de werkzaamheden 

van de Garantiewetcommissies, zowel voor garantiewetzaken voor burgerlijk 
overheidspersoneel als voor militairen K.N.I.L. 

grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 15.2 
  BGWCBOI/2 Stb. 1953, 239 artikel 13.2 
  BGWCKNIL Stb. 1952, 51 artikel 3.a 
periode: 1950-??? 
opmerking: Zie handeling 106. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 3 & 4 
 
 

110 handeling: Overleggen met de Hoge Commissaris in Indonesië met betrekking tot het 
aanwijzen van personen die voor het vertegenwoordigend lid in Indonesië 
van de garantiewetcommissie werkzaamheden kunnen verrichten. 

grondslag: BGWCBOI/2 Stb. 1953, 239 artikel 9 
periode: 1953- 
opmerking: Zie handeling 111. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 
 

112 handeling: Overleggen met de minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen over de 
benoeming van een secretaris voor de Garantiewetcommissie. 

grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 11 
  BGWCBOI/2 Stb. 1953, 239 artikel 7 
periode: 1950-?? 
opmerking: Zie handeling 113. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 



Garantiewetcommissies 
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120 handeling: Overleggen met de Hoge Commissaris van het Koninkrijk der Nederlanden 

bij de regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië over de 
benoeming van een secretaris voor de Garantiewetcommissie. 

grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 11 
periode: 1950-1953 
opmerking: Zie handeling 121. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 
 

123 handeling: Overleggen met de Hoge Commissaris van het Koninkrijk der Nederlanden 
bij de regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië over 
het aanwijzen van personen die als vertegenwoordiger van de 
Garantiewetcommissie in Indonesië kunnen optreden en die 
werkzaamheden voor de commissie kunnen verrichten. 

grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 8 
periode: 1950-1953 
opmerking: Zie handeling 124. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 
 

125 handeling: Overleggen met de minister van Binnenlandse Zaken over het aanwijzen van 
een vertegenwoordigend lid van de Garantiewetcommissie in Indonesië. 

grondslag: BGWCBOI/2 Stb. 1953, 239 artikel 8 
periode: 1950-1953 
opmerking: Zie handeling 126. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 
 

181 handeling: Beslissen over de hoogte van de korting op de garantiewetuitkeringen indien 
deze samenloopt met andere inkomsten die ook gekort worden. 

grondslag: GWBOI Stb. 1950, 178 artikel 8.1.c 
periode: 1950-1954 
opmerking: Bij wijziging GWBOI Stb. 1954, 312 is dit artikel vervallen. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 
 



Garantiewetcommissies 
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182 handeling: Beslissen over het genieten of gedeeltelijk genieten van een uitkering op 

basis van de GWMKNIL indien reeds een uitkering ontvangen wordt op basis 
van de GWBOI. 

grondslag: GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 7.d 
  GWMKNIL gewijzigd Stb. 1958, 437 artikel 7.1.b 
periode: 1951- 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
 



adviescommissie in Garantiewetzaken 
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ACTOR ADVIESCOMMISSIE IN GARANTIEWETZAKEN 

 
76 handeling: Geven van advies aan de minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 

inzake de beslissing te nemen in beroepszaken tegen beslissingen van de 
Garantiewetcommissie. 

grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 22.2 
  BGWCBOI/2 Stb. 1953, 239 artikel 19.2 
  BGWCKNIL Stb. 1952, 51 artikel 6 
periode: 1950-???? 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium:  3 & 4 
 





Rijks geneeskundige dienst en Herkeuringscommissie 
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ACTOR RIJKS GENEESKUNDIGE DIENST EN HERKEURINGSCOMMISSIE 

 
193 handeling: Vaststellen van het percentage van algemene invaliditeit alsmede het tijdvak, 

gedurende hetwelk dit percentage zal gelden met betrekking tot het 
toekennen van een invaliditeitstoeslag. 

grondslag: Toeslagwet Indonesische Pensioenen 1956 Stb. 1957, 319 artikel 2a.4 
(ingevoegd Stb. 1963, 585) 

periode: 1964- 
opmerking: Zie handeling 194. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht waarvoor gekeurd is, of 100 jaar na 
geboortedatum 
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ACTOR HOGE COMMISSARIS IN INDONESIË 

 
111 handeling: Aanwijzen van personen die voor het vertegenwoordigend lid in Indonesië 

van de garantiewetcommissie werkzaamheden kunnen verrichten. 
grondslag: BGWCBOI/2 Stb. 1953, 239 artikel 9 
periode: 1953- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar 
 
 

115 handeling: Op verzoek van de minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen met 
deze overleggen over de benoeming van voorzitter, tweede voorzitter, leden 
en plaatsvervangende leden van de Garantiewetcommissie in Indonesië. 

grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 5 
periode: 1950-1953 
opmerking: Zie handeling 119. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar 
 
 

116 handeling: Op verzoek van de minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen met 
deze overleggen over de aan te wijzen vakorganisaties en centrales van 
vakorganisaties, welke belangen behartigen van overheidsdienaren of 
gewezen overheidsdienaren op wie de Garantiewet Burgerlijk 
Overheidspersoneel Indonesië van toepassing is. 

grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 6 
periode: 1950-1953 
opmerking: Overlegd moet worden welke organisaties in aanmerking komen om een 

vertegenwoordiger van hen, als lid van de Garantiewetcommissie in 
Indonesië, voor te dragen. Zie handeling 117. 

 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar 
 
 

121 handeling: Benoemen en ontslaan van een secretaris van de Garantiewetcommissie in 
Indonesië. 

grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 7 en 13 
periode: 1950-1953 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 6 
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122 handeling: Toevoegen van personeel aan de Garantiewetcommissie in Indonesië. 
grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 7 
periode: 1950-1953 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar 
 
 

124 handeling: Aanwijzen en ontslaan van personen die als vertegenwoordiger van de 
Garantiewetcommissie in Indonesië kunnen optreden en die 
werkzaamheden voor de commissie kunnen verrichten. 

grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 8 en 13 
periode: 1950-1953 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar 
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ACTOR COMMISSIE VOOR ALGEMENE PERSONELE ZAKEN EN DE 
GOUVERNEUR VAN NEDERLANDS NIEUW-GUINEA 

 

 
158 handeling: Geven van advies over beschikkingen waarin voorzieningen worden 

getroffen ten aanzien van pensioenaanspraken van personeel in dienst van, 
door de overheid in het leven geroepen, stichtingen met taken ten behoeve 
van Nederlands-Nieuw-Guinea, of instellingen waarvan het personeel van 
deze stichtingen overgaat in 's lands dienst. 

grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 31 
periode: 1958-1963 
opmerking: De beschikking zelf wordt gegeven in handeling 159. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar 
 
 

159 handeling: Geven van een beschikking waarin voorzieningen worden getroffen ten 
aanzien van pensioenaanspraken van personeel in dienst van, door de 
overheid in het leven geroepen, stichtingen met taken ten behoeve van 
Nederlands-Nieuw-Guinea, of instellingen waarvan het personeel van deze 
stichtingen overgaat in 's lands dienst. 

grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 31 
periode: 1958-1963 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar 
 
 

170 handeling: Geven van advies over beschikkingen waarin, in het belang van de dienst, 
ten aanzien van het pensioen van een landsdienaar, zijn weduwe of wezen 
een bijzondere voorziening wordt getroffen in (gedeeltelijke) afwijking van het 
Pensioenreglement Nederlands-Nieuw-Guinea. 

grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 31 
periode: 1958- 
opmerking: De beschikking zelf wordt gegeven in handeling 171. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar 
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172 handeling: Geven van advies over beschikkingen waarin, ten aanzien van bijzondere 

gevallen waarin het Pensioenreglement Nederlands-Nieuw-Guinea niet 
voorziet, of geen maatstaf geeft voor de bepaling van de hoogte van het 
pensioen, het pensioen afzonderlijk wordt geregeld. 

grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 31 
periode: 1958-1963 
opmerking: De beschikking zelf wordt gegeven in handeling 173. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 



Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 

 

 

 

95 

 

ACTOR STICHTING ADMINISTRATIE INDONESISCHE PENSIOENEN 

 

HANDELINGEN MET BETREKKING TOT DE INDISCHE PENSIOENEN 

 

Algemeen beleid ten opzichte van de Indische pensioenen 

 
43 handeling: Doen van voorstellen tot het treffen van wettelijke voorzieningen met 

betrekking tot de pensioenen en uitkeringen welke door de SAIP uitgekeerd 
worden, indien de wijzigende omstandigheden daartoe aanleiding geven, aan 
de minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (tot 1953), de minister 
van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken. 

grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 6.3 
  Overeenkomst tussen Stichting Administratie Indonesische Pensioenen en 

de Nederlandse staat 31 mei 1951 artikel 3.2 (Stb. 1955, 189) 
periode: 1951- 
opmerking: In afwachting van deze wettelijke voorzieningen kan de Raad van Beheer 

van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen alvast tijdelijke 
voorzieningen treffen. 

  Zie handeling 97. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 3 & 4 
 
 

Toepassen van de garantiewet 

 
54 handeling: Goedkeuren van vaststellingen van pensioenen en onderstanden welke 

afwijken van de beschikking van afgegeven door het gezag van de Republiek 
van Indonesië. 

grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 12.2 
periode: 1955- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
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Weduwen- en wezenpensioenen 

 
86 handeling: Vaststellen van weduwenpensioenen en wezenonderstanden en toeslagen 

daarop toe te kennen aan de nagelaten betrekkingen van gewezen Indisch 
overheidspersoneel en militairen van het K.N.I.L., voorzover woonachtig 
buiten Indonesië of binnen Indonesië van de Nederlandse nationaliteit. 

grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 2 
  Overeenkomst tussen SAIP en de Nederlandse staat 31 mei 1951 artikel 2 

(Stb. 1955, 189) 
periode: 1951- 
opmerking: Vaststelling gebeurt op grond van bestaande weduwen- en 

wezenpensioenreglementen 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 
 

87 handeling: Vaststellen en toekennen van uitkeringen aan wezen en weduwen buiten het 
grondgebied van Indonesië. 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 4d.4 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 3d.3 (ingevoegd Stb. 1958, 437) 
periode: 1950- 
opmerking: In 1954 ingevoerd met terugwerkende kracht tot en met 1950. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 
 

90 handeling: Afwijken van de regelingen m.b.t. weduwen- en wezenuitkeringen of het 
treffen van afzonderlijke voorzieningen, zoals dat in die regelingen 
voorbehouden was aan de Kroon en Gouverneur-Generaal. 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 4a.5 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 3a.5 (ingevoegd Stb. 1958, 437) 
periode: 1950-???? 
opmerking: In 1954 ingevoerd met terugwerkende kracht tot en met 1950. 
  Voorafgaande goedkeuring door de ministers van Binnenlandse Zaken en 

Financiën is noodzakelijk. Zie handeling 89. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
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92 handeling: Vaststellen van het bedrag en de wijze van voldoening die een betrokkene 

die een uitkering geniet krachtens de Garantiewet en die voor zijn weduwe 
en wezen deelgenoot wil blijven van de weduwen- en wezenfondsen moet 
bijdragen aan deze fondsen. 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 4a.4 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 3a.4 (ingevoegd Stb. 1958, 437) 
periode: 1950-???? 
opmerking: In 1954 ingevoerd met terugwerkende kracht tot en met 1950. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 
 

93 handeling: Vaststellen van regels ter uitvoering van hetgeen in GWBOI artikel 4a 
betreffende het deelgenoot worden van weduwen- en wezenfondsen is 
gesteld. 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 4a.4 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 3a.4 (ingevoegd Stb. 1958, 437) 
periode: 1950-???? 
opmerking: In 1954 ingevoerd met terugwerkende kracht tot en met 1950. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 
 
 

Toekennen van andersoortige uitkeringen 

 
97 handeling: Treffen van tijdelijke voorzieningen in afwachting van wettelijke maatregelen 

te nemen door de minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, tot 
1953, de minister van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken. 

grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 6.4 
  Overeenkomst tussen Stichting Administratie Indonesische Pensioenen en 

de Nederlandse staat 31 mei 1951 artikel 2.3 (Stb. 1955, 189) 
  Overeenkomst tussen Stichting Administratie Indonesische Pensioenen en 

de Nederlandse staat 31 mei 1951 artikel 3.3 (Stb. 1955, 189) 
periode: 1951- 
opmerking: Raad van beheer moet met voorstellen de wettelijke herziening 

bewerkstelligen. 
  Zie handeling 43. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
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98 handeling: Besluiten tot het in bijzondere gevallen toekennen van uitkeringen aan 

nagelaten betrekkingen van personen die niet rechtens aanspraak kunnen 
maken op een  pensioen of onderstand welke binnen de statuten valt van de 
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen. 

grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 7 
  Statuten SAIP gewijzigd 1955 (Stcrt. 1955, 254) artikel 6.5 
  Overeenkomst tussen Stichting Administratie Indonesische Pensioenen en 

de Nederlandse staat 31 mei 1951 artikel 2.3 (Stb. 1955, 189) 
periode: 1951- 
opmerking: Voordat het besluit ten uitvoer gelegd kan worden, dient het te worden 

voorgelegd aan de minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (tot 
1953), de minister van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken en 
mag er van hun zijde daartegen geen bezwaar bestaan. 

  Zie handeling 99. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 
 

129 handeling: Geven van advies over wijziging van de statuten, of de opheffing van de 
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen. 

grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 16 gewijzigd 1955 Stcrt. 1955, 254 artikel 11 
periode: 1951- 
opmerking: Zie handeling 128. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium:  3 & 4 
 
 

130 handeling: Beslissen over het beheer, de organisatie en de taakuitvoering van de 
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen, behoudens hetgeen 
geregeld is in de statuten en overeenkomsten betreffende het beheer af te 
sluiten met het Rijk. 

grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 10 gewijzigd 1955 (Stcrt. 1955, 254) in artikel 8 
periode: 1951- 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 
 
 
 

132 handeling: Uitoefenen van het beheer over de Stichting Administratie Indonesische 
Pensioenen. 

grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 6 
periode: 1951- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar 
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133 handeling: Maken van een huishoudelijk reglement betreffende de gang van zaken op 
vergaderingen, de loop der administratie, de jaarverslagen, de begrotingen 
en de financiële verantwoording. 

grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 9.1; gewijzigd 1955 (Stcrt. 1955, 254) in 
  artikel 7.1 
periode: 1951- 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 4 
 
 

136 handeling: Geven van aanwijzingen met betrekking tot het beleggen van geld aan de 
directeur van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen. 

grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 13.1 
periode: 1951-1955 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar 
 
 

137 handeling: Beleggen van het kapitaal van de SAIP. 
grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 13.1 
periode: 1951-1955 
opmerking: De directeur moet zich hierbij houden aan de aanwijzingen van de Raad van 

Beheer. Zie handeling 136. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar 
 
 

140 handeling: Samenstellen van een begroting, een wetenschappelijke balans en een 
jaarverslag betreffende de financiële toestand van de Stichting Administratie 
Indonesische Pensioenen voor de Raad van Beheer. 

grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 14 
  Overeenkomst tussen Stichting Administratie Indonesische Pensioenen en 

de Nederlandse staat 31 mei 1951 artikel 6.4 (Stb. 1955, 189) 
periode: 1951- 
opmerking: Dit moest eens in de vijf jaar gebeuren. De balans werd door gezonden naar 

de verantwoordelijke ministers. Zie handeling 141. 
 
Bewaren of vernietigen? 

B 

Op grond van criterium: 1 
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141 handeling: Toezenden van de wetenschappelijke balans, voorzien van commentaar, 

aan de minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (tot 1953), de 
minister van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken. 

grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 14.2 
  Overeenkomst tussen Stichting Administratie Indonesische Pensioenen en 

de Nederlandse staat 31 mei 1951 artikel 6.4 (Stb. 1955, 189) 
periode: 1951- 
opmerking: De balans is samengesteld door de directeur. Zie handeling 140. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar 
 
 

145 handeling: Aanstellen, schorsen of ontslaan van personeel van de Stichting 
Administratie Indonesische Pensioenen. 

grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 15.1 gewijzigd 1955 (Stcrt. 1955, 254) artikel 9 
periode: 1951- 
opmerking: Het personeel boven een bepaalde rang wordt door de Raad van Beheer 

aangesteld. Vanaf 1956 is hiervoor toestemming van de minister van 
Binnenlandse Zaken nodig. Zie handeling 144. 

  Personeel wordt aangenomen volgens de voorwaarden en regels met 
betrekking tot burgerlijke ambtenaren van de rijksoverheid. 

  Vanaf 1 januari 1976 geschiedt de uitvoering door de ABP en is daarvoor 
geen personeel meer indienst van de SAIP. 

 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 75 jaar na geboorte 
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GARANTIEWET SURINAAMSE PENSIOENEN 

 
242 handeling: Uitkeren van een garantiepensioen voor ambtenaren, leerkrachten of 

nabestaanden die vóór 1975 in Suriname werkzaam waren en zich vóór 
1985 in Nederland hebben gevestigd en die hun rechten op Surinaams-
pensioen hebben overgedragen aan de Nederlandse staat. 

grondslag: Gar.w.Sur.pens (Stb. 1993, 695) artikel 2.1 
periode: 1993- 
 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 
 

243 handeling: Uitkeren van een garantiepensioen voor ambtenaren, leerkrachten of 
nabestaanden die zich niet voor 1985 in Nederland hebben gevestigd, maar 
aan wie wel voor 1992 door de Stichting voorschotten op het Surinaams 
pensioen zijn uitgekeerd. 

grondslag: Gar.w.Sur.pens (Stb. 1993, 695) artikel 2.2 
periode: 1993- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 
 

244 handeling: Uitkeren van een garantiepensioen voor ambtenaren, leerkrachten of 
nabestaanden die om medische danwel andere dwingende reden niet aan de 
voorwaarde van blijvende vestiging in Nederland voor 1985 voldoen. 

grondslag: Gar.w.Sur.pens (Stb. 1993, 695) artikel 2.5 
periode: 1993- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 
 

245 handeling: Toekennen aan de nabestaanden van een uitkering van twee maanden bij 
het overlijden van de gepensioneerde. 

grondslag: Gar.w.Sur.pens (Stb. 1993, 695) artikel 3.5 
periode: 1993- 
opmerking: Dit in afwijking van de Ambtenarenpensioenverordening 1972. 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar 
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246 handeling: Verminderen van het uit te betalen garantiepensioen met de tegenwaarde 

van het door de belanghebbende ontvangen bedrag aan Surinaams 
pensioen, indien hij, ondanks de cessie van het recht daarop aan de 
Nederlandse staat, deze toch ontvangt. 

grondslag: Gar.w.Sur.pens (Stb. 1993, 695) artikel 5.2 
periode: 1993- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 
 

247 handeling: Vervallen verklaren van het garantiepensioen indien de gepensioneerde 
geen melding heeft gemaakt van het feit dat hij ondanks de cessie van het 
recht op Surinaams pensioen voor de Nederlandse staat, deze toch 
ontvangt. 

grondslag: Gar.w.Sur.pens (Stb. 1993, 695) artikel 5.3 
periode: 1993- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
 
 

248 handeling: Toekennen van een vergoeding voor de eventuele heffing van premie AOW 
of AWW op het garantiepensioen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 
van de Samenloopregeling Indonesische Pensioenen 1960. 

grondslag: Gar.w.Sur.pens. (Stb 1993, 695) artikel 6 
periode: 1993- 
 
Bewaren of vernietigen? 

V 

Vernietigingstermijn: 10 jaar na afloop van het recht, of 100 jaar na geboortedatum 
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vervallen indien tosch een gewoon surinaams pensioen wordt genoten 102 

garanties 
bij wijziging nationaliteit 65 
niet-overheidspersoneel 27; 64 
voor niet-Nederlanders 82 
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toekennen 55 

garantietoeslag pensioenen militairen Suriname en Antillen 
toekennen 55 
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gezinslid 
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inkopen kortverbanddiensttijd als pensioendiensttijd 45 
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bij gelijktijdig genieten uitkering op grond van GWBOI en GWKNIL 86 
in verband met samenloop van het pensioen met andere inkomsten 85 
op pensioen indien gelijtijdig AOW wordt genoten 47 
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toekennen 60 

overeenkomsten over het betalen van uitkeringen of pensioenen 72 
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overgangsbijslag voor gewezen militairen Suriname en Antillen 
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recht op vrije overtocht 83 
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toekennen weduwen- en wezenpensioen 61 
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pensioenfondsen 
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toezicht op 61 

pensioengelden 
beheer van de pensioengelden 61 

pensioenreglement Nederlands-Nieuw-Guinea 
bevoegdheden buiten Nieuw-Guinea 38 
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slot-rehabilitatie-uitkering 
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aanwijzen leden van de raad van beheer 36 
aanwijzingen m.b.t. beleggen 99 
beheer 98 
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beslissen over beheer en organisatie 98 
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tijdelijke bijslag pensioenen militairen Suriname en Antillen 
toekennen 53; 54 

tijdelijke voorzieningen 
treffen van 97 

toeslag 1954 
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toeslagen 
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uitkeringen 98 
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toekennen 21 
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Indische pensioenen 22 
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beperken van de uitbetaling 50 
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werk 
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wet- en regelgeving 
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