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PROJECT INVOERING VERKORTING OVERBRENGINGSTERMIJN  
 
Voor u ligt het rapport waarin de uitkomsten van een onderzoek, gehouden in het kader van het 
Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn (PIVOT), zijn weergegeven. PIVOT is een 
project-organisatie die in mei 1991 door de Algemene Rijksarchivaris in het leven is geroepen. De 
aanleiding daarvoor vormde de (voorgenomen) verkorting van de overbrengingstermijn conform 
de nieuwe Archiefwet van vijftig naar twintig jaar. Vanuit het oogpunt van democratisering van 
het openbaar bestuur moet deze termijnverkorting positief worden beoordeeld. Immers, eerder 
overgedragen archieven worden ook eerder volledig toegankelijk voor het publiek. Voor de Rijks-
archiefdienst betekent deze termijnverkorting echter dat, wanneer er geen maatregelen worden 
genomen, zij overstroomd wordt met archiefmateriaal. De neerslag van dertig jaar overheids-
handelen zou bij de invoering van de nieuwe wet in een korte periode moeten worden overge-
bracht naar de depots van de archiefdiensten. Voor de centrale rijksorganen wordt de omvang van 
deze stroom van gegevensbestanden geschat op ongeveer 600 strekkende kilometer over de 
periode 1943-1973 en over de periode 1973-1990 op nog eens eenzelfde hoeveelheid. Omdat een 
dergelijke hoeveelheid archiefmateriaal niet beheersbaar, noch hanteerbaar is en de opslag ervan 
te kostbaar, heeft de Rijksarchiefdienst in het kader van PIVOT tezamen met de verschillende 
Hoge Colleges van Staat en de ministeries maatregelen getroffen om deze vloed te kanaliseren. 
 
Bij het uitvoeren van deze inhaaloperatie moesten reeds bestaande problemen bij de archiefzorg 
van de rijksoverheid in versneld tempo worden opgelost. Onder de Archiefwet 1962 zijn grote 
achterstanden ontstaan in het selecteren van naoorlogs archiefmateriaal en in het overbrengen van 
archief van vóór 1940 naar de Rijksarchiefdienst. In inspectierapporten van de Rijksarchiefdienst 
werd daar al op gewezen, maar door het rapport 'Archiefbeheer en -behoud bij het Rijk' dat de Al-
gemene Rekenkamer in 1988 uitbracht, is dit probleem pas in zijn volle omvang tot politiek Den 
Haag doorgedrongen. 
 
PIVOT is mogelijk geworden door de inzet van extra financiële middelen die de minister van 
WVC in 1991 heeft toegezegd: fl. 17 miljoen over een periode van tien jaar (de looptijd van het 
project). Daarnaast zetten de ministeries en de Hoge Colleges van Staat, verantwoordelijk voor 
selectie en overdracht van hun archieven, elk eigen middelen in om deze operatie mogelijk te 
maken. Afspraken daarover zijn vastgelegd in convenanten die de verschillende secretarissen-
generaal of vertegenwoordigers van de Hoge Colleges van Staat met de Algemene Rijksarchivaris 
hebben gesloten. 
 
 
1. De uitgangspunten van PIVOT 
 
Om de hierboven beschreven papiervloed op een verantwoorde manier te kunnen beperken heeft 
PIVOT een nieuw selectie-instrument ontworpen. De traditionele selectiemethoden zijn voor een 
operatie van deze omvang niet toereikend: zij zijn te arbeidsintensief en dus te kostbaar waarbij de 
basis van de gevoerde selectie niet altijd duidelijk is geformuleerd. Bij de traditionele selectie 
worden als criteria gebruikt: de inhoudelijke of informatieve waarde van documenten en de plaats 
die zij innemen in het geheel van een dossier, een archief of verzameling archieven. Aangezien 
men bij die manier van selecteren geen model hanteert waarmee men de context van de gegevens 
in kaart kan brengen, kan men aan de gegevens op zich moeilijk een waarde toekennen. De functie 
van de gegevens is in dat geval niet te achterhalen. Het gevolg hiervan is een subjectieve selectie 
omdat iedereen die selecteert een eigen interpretatie aan de gegevens geeft.  
 
PIVOT gaat ervan uit dat de selectie moet worden uitgevoerd vanuit het gezichtspunt van het 
overheidsorgaan of de organen die deze documenten in het kader van hun taak en het daaruit 
voortvloeiende handelen hebben ontvangen of geproduceerd: niet de informatiewaarde van 
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documenten maar de waardebepaling van handelingen van overheidsorganen staat centraal. Met 
de gegevensbestanden die naar de Rijksarchiefdienst worden overgebracht moet het handelen van 
de overheid in relatie tot haar omgeving op hoofdlijnen te reconstrueren zijn. Daarbij wil PIVOT 
met het resultaat van de selectie op basis van deze doelstelling bronnen voor de kennis van en het 
inzicht in de Nederlandse samenleving (en cultuur) veiligstellen voor blijvende bewaring. 
 
De methode om dit te bereiken is de methode institutioneel onderzoek van PIVOT. Deze methode 
is in de afgelopen jaren ontwikkeld aan de hand van praktijkervaringen en nieuwe, theoretische 
inzichten uit binnen- en buitenland. Via wet- en regelgeving en andere bestuurlijk-organisa-
torische bronnen wordt nagegaan welke handelingen overheidsorganen verrichten. Op basis van 
de handelingen kan achterhaald worden welke neerslag er in principe zou moeten zijn. Met andere 
woorden, de selectie zal niet meer plaatsvinden op basis van het archiefstuk zelf, maar op basis 
van de handeling. Handelingen worden gewaardeerd in het kader van de context. 
 
Uiteindelijk zal PIVOT de overbrenging van het geselecteerde materiaal naar de depots van de 
Rijksarchiefdienst begeleiden. De rijksorganen zijn zelf verantwoordelijk voor de fysieke selectie 
en bewerking die de archieven en andere gegevensbestanden moeten ondergaan om ze geschikt te 
maken voor overdracht. Desgewenst zal PIVOT hen daarbij adviseren. Richtsnoer voor de bewer-
king na het institutioneel onderzoek en de institutionele selectie vormen de door de Permanente 
Commissie Documentaire Informatievoorziening (PCDIN) in september 1991 aanvaarde 'Normen 
voor goede en geordende staat' (zie hiervoor ook de PIVOT-brochure 'Om de kwaliteit van het 
behoud: normen 'goede en geordende staat' (Rijksarchiefdienst/PIVOT, 's-Gravenhage 1993). 
 
 
2. Het institutioneel onderzoek 
 
Om het voor de selectie noodzakelijke inzicht te krijgen in het handelen van de overheidsorganen 
is PIVOT institutionele onderzoeken gestart bij de verschillende ministeries. De onderzoekers 
worden door PIVOT zelf en door de verschillende ministeries ingezet. Zij nemen gezamenlijk 
ongeveer 130 onderzoeksgebieden of beleidsterreinen voor hun rekening. Per beleidsterrein be-
schrijft de onderzoeker de historische ontwikkeling van dat beleidsterrein als context van de 
handelingen die er sinds 1940 zijn verricht. De onderzoeksperiode verschilt per beleidsterrein, 
maar bestrijkt in het algemeen de periode 1940 tot heden. 
 
Uitgangspunt bij de onderzoeken vormt de Methode van Institutioneel Onderzoek (MIO), neerge-
legd in de brochure 'Handelend optreden' (PIVOT-brochure, 's-Gravenhage 1994). De resultaten 
van een institutioneel onderzoek worden beschreven in een Rapport Institutioneel Onderzoek 
(RIO). Een RIO is de contextbeschrijving van een beleidsterrein waarop overheidsorganen hande-
lend optreden en omvat: 
1. een historische schets van het beleidsterrein waarop het onderzoek betrekking heeft, 

inclusief: 
 - de doelstellingen van de overheid op het beleidsterrein; 
 - de overheidsorganen en overige actoren; 
 - de onderlinge relaties tussen de actoren; 
 - de beleidsinstrumenten; 
 - het taakgebied waartoe het beleidsterrein behoort. 
 
2. een overzicht van de handelingen die overheidsorganen verrichten of hebben verricht, 
inclusief: 
 - de looptijd van elke handeling (begin- en einddatum); 
 - de grondslag (bron) van elke handeling; 
 - het produkt van de handeling (indien bekend). 
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Zo mogelijk worden de handelingen thematisch of procedureel geordend, waardoor men de hande-
lingen in hun context kan zien. 
 
Een belangrijk begrip in het institutioneel onderzoek vormt de 'handeling'. Een handeling is een 
complex van activiteiten, gericht op het totstandbrengen van een produkt, dat een actor verricht ter 
vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid. Aangezien we niet alleen willen be-
schrijven wat de overheid moet doen maar ook wat zij daadwerkelijk doet, gebruiken we als bron 
voor het beschrijven van het handelen niet alleen officiële wet- en regelgeving en de daaruit voort-
vloeiende algemene maatregelen van bestuur, koninklijke besluiten, ministeriële regelingen en 
beschikkingen zoals instellings-, opheffings- en organisatiebesluiten als onderzoeksbron, maar ook 
jaarverslagen en jaaroverzichten, staatsalmanakken, memories van toelichting op de rijksbegroting 
en op bovengenoemde wetten, beleidsnota's, archieven en literatuur. Daarnaast vormen interviews 
met beleidsmedewerkers en andere deskundigen - in en buiten de overheid- op het beleidsterrein 
een bron van informatie. 
 
Naast het begrip 'handeling' neemt het begrip 'actor' in het institutioneel onderzoek een belangrijke 
plaats in. 'Actor' volgens de PIVOT-methode wordt gedefinieerd als "een overheidsorgaan of een 
particuliere organisatie of persoon die een rol speelt op een beleidsterrein". Strekten de PIVOT-
onderzoeken zich tot 1995 uit tot de handelingen van overheidsorganen in de strikte zin van het 
woord, in de Archiefwet 1995 wordt, gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht, onder 'over-
heidsorgaan' verstaan "organen van overheidsstichtingen, verenigingen en vennootschappen die, 
ook voor zover zij niet krachtens publiekrecht zijn ingesteld, toch met openbaar gezag zijn bekleed 
of waaraan toch één of meer overheidstaken zijn opgedragen en de daarvoor benodigde publiek-
rechtelijke bevoegdheden zijn toegekend". Het begrip 'overheidsorgaan' is hiermee aanzienlijk 
verbreed. 
 
In de onderzoeksrapporten worden de handelingen van particuliere instellingen niet opgenomen. 
Wel wordt hun rol op het beleidsterrein beschreven. Op grond van het acquisitieprofiel van het 
Algemeen Rijksarchief wordt bepaald of de archieven van particuliere instellingen voor overbren-
ging in aanmerking komen. 
 
 
3. De toepassingsmogelijkheden 
 
De resultaten van het institutioneel onderzoek, neergelegd in het RIO, worden daarna verwerkt in 
een wettelijk voorgeschreven selectie-instrument: de selectielijst, in PIVOT-termen het "basis 
selectiedocument" (BSD). De selectielijst is een lijst van handelingen die elk voorzien zijn van de 
waardering 'bewaren' of 'vernietigen'. De selectielijst volgt uit de beschrijving van het RIO. In 
overleg met de betreffende instelling(en) wordt aan de hand van deze selectielijst bezien welke 
gegevensbestanden voor 'de eeuwigheid' geselecteerd moeten worden en uiteindelijk overgebracht 
worden aan de Rijksarchiefdienst. De ontwerp selectielijst wordt ter inzage gelegd bij 
verscheidene instanties en de zorgdrager(s) bied(t)(en) de ontwerp-selectielijst aan aan de minister 
van OCenW.  De definitieve selectielijst wordt vastgesteld door de zorgdrager(s) in kwestie en de 
minister/staatssecretaris van OCenW. 
 
Wanneer de inhaaloperatie eenmaal voltooid is, zijn we erart kan brengen, kan men aan de 
gegevens op zich moeilijk een rstanden ontstaan bij selectie en overbrenging van gegevensbestan-
den. Om de toepassingsmogelijkheden van het institutioneel onderzoek ook voor de toekomst te 
kunnen garanderen, is het daarom noodzakelijk om ontwikkelingen in taken, handelingen en 
organisatie van de overheid, alsmede de grondslag van die taken en handelingen bij te houden. De 
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de zorgdragers. Het RIO en het BSD kunnen gebruikt 
worden als basis voor de ontwikkeling van een structureel documentair informatieplan teneinde 
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het beheer van de gegevensbestanden die de Rijksarchiefdienst na 20 jaar verwerft en het beheer 
van de gegevensbestanden bij de verantwoordelijke organen zelf te verbeteren. 
 
Zo kan in samenwerking met de betreffende organen worden voorkomen, dat zich in de toekomst 
nieuwe, onbeheersbare stuwmeren van archief en andere gegevensbestanden zullen vormen.  
 
 
4. Volumevermindering archieven en vergroting opslagcapaciteit 
 
Ook op deze terreinen is PIVOT werkzaam. Volumevermindering kan voor bepaalde archieven 
worden bereikt door middel van substitutie: het overzetten van de informatie op een andere drager, 
bijvoorbeeld microfilm, microfiches en in de toekomst wellicht beeldplaat. Inmiddels kon uitbrei-
ding van de opslagcapaciteit met ca. 25 km. van bestaande depots in het Algemeen Rijksarchief 
worden gerealiseerd door de installatie van verrijdbare stellingen (compactus).  
 
Gewapend met de opgedane ervaring zal PIVOT ook over deze kwesties de rijksorganen kunnen 
adviseren, die daarmee bij het moderne gegevensbeheer weer hun voordeel kunnen doen. 
 
 
 
 
Algemeen Rijkarchief/PIVOT/Den Haag, juni 1995. 
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A 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 
K.N.I.L.  = 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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B Inleiding 
 
In het rapport Geld(t) voor overzee wordt een overzicht gegeven van het handelen van de 
 rijksoverheid op twee beleidsterreinen te weten  de "Financiële afwikkeling van de oorlogs-
gevolgen voor individuele burgers van Nederlands-Indië" en de "Zorg voor de handhaving van 
de rechtspositie van gewezen militair en burgerlijk overheidspersoneel van de Nederlandse 
koloniën". 
 
In het eerste deel wordt het eerste beleidsterrein beschreven. Hierin komen de eenmalige 
uitkeringen aan bod die de overheid gegeven heeft aan de Indische oorlogsslachtoffers en een 
eenmalige uitkering ten behoeve van ex-KNIL-dienstplichtigen. Deze laatste uitkering is hierbij 
toegevoegd omdat de zorg voor de gewezen KNIL-militairen valt onder de handhaving van de 
rechtspositie van het gewezen overheidspersoneel van de Nederlandse koloniën. 
 
In het tweede en derde deel wordt het tweede beleidsterrein beschreven. In het tweede deel 
komen de pensioenen voor burgerlijk en militair overheidspersoneel in Indonesië aan bod. In 
het derde deel tenslotte de zogenaamde toeslagen en voorschotten op de Surinaamse en 
Nederlands-Antilliaanse pensioenen. 
 
De delen 1 en 3 hebben een andere opzet dan deel 2. Dit vindt zijn oorzaak in de structuur van 
de wetgeving. De uitkeringen voor Indische oorlogsslachtoffers behandeld in deel 1 zijn los van 
elkaar staande regelingen vervat in afzonderlijke wetten. Elke regeling wordt apart behandeld 
met de eigen achtergrond (context) van de regeling, gevolgd door de handelingen. Deze 
methode is ook gehanteerd voor deel 3 en het laatste hoofdstuk van deel 2. In deel 2, 
betreffende de overzeese pensioenen, wordt het geheel vooraf gegaan door een inleiding. 
Vervolgens is de hele materie in drie hoofdstukken gesplitst. Binnen het eerste en tweede 
hoofdstuk zijn alle handelingen uitgewerkt en gesystematiseerd onafhankelijk van de regeling 
waaruit ze voortvloeien of waarmee ze samenhangen. Het derde hoofdstuk volgt weer wel de 
systematiek van de verschillende regelingen. 
 
In dit rapport worden níet behandeld de maatregelen die getroffen zijn ten gunste van de naar 
Nederland overgebrachte Molukkers welke niet rechtstreeks voortvloeien uit rechtsposi-
tieregelingen of de zorg voor oorlogsslachtoffers. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan de  
Rietkerk uitkering. 
Ook niet behandeld zijn de algemene wetten voor oorlogsslachtoffers die ook op Indische 
oorlogsslachtoffers van toepassing zijn, zoals de Wet Uitkering Vervolgingsslachtoffers 1940-
1945 (Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1972, 669) en de Wet buitengewoon 
pensioen Indisch verzet (Stb. 1986, 360). Deze wetten zijn verwerkt in het rapport institutioneel 
onderzoek Oorlog duurt een leven lang.1 
 
Deel 1 en 2 zijn samengesteld door Niek de Goeje, PIVOT-onderzoeker in dienst van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en deel 3 is samengesteld door Davied van Berlo, een 
stagiair bij Binnenlandse Zaken. Eindverantwoordelijke voor het gehele onderzoek is Niek de 
Goeje. 

                     
1 Oorlog duurt een leven lang, een onderzoek naar instituties en wet- en regelgeving inzake oorlogsgetroffe-

nen, 1945-1990, Pivot-rapport nr 3, 's-Gravenhage 1992. 
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C Leeswijzer met betrekking tot dit rapport 
 
C.A Verantwoording 
 
Een van de belangrijkste gevolgen van de nieuwe archiefwet 1995 is de verkorting van de 
overbrengingstermijn van 50 jaar naar 20 jaar. De overbrengingstermijn is de periode waarna 
overheidsarchieven in goede materiële staat en in geordende staat moeten worden overgedragen 
aan de archiefdiensten. Voor de rijksoverheid is dat de Rijksarchiefdienst. Als gevolg van de 
verkorting van de overbrengingstermijn zal de Rijksarchiefdienst een enorme hoeveelheid 
archieven moeten overnemen. Ook voor de rijksoverheid brengt dit de nodige problemen mee. 
Grote bestanden moeten versneld bewerkt worden om aan de normen van goede en geordende 
staat te kunnen voldoen om vervolgens te kunnen worden overgedragen. Daarnaast moet 
voorkomen worden dat in de toekomst nieuwe achterstanden in de bewerking van archieven 
ontstaan.  
 
Om deze twee problemen, die van de bewerking van het archief uit het verleden en die van het 
voorkomen van nieuwe achterstanden bij het archief van de toekomst, aan te kunnen heeft de 
Rijksarchiefdienst een 'Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn' (PIVOT) ingesteld. 
In het kader van dit project is een nieuwe methode voor het schonen en ordenen van archieven 
ontwikkeld, een methode die tevens de basis vormt voor een efficinte en effectieve archiefzorg 
in de toekomst. Deze methode wordt de 'Methode institutioneel onderzoek' (MIO) genoemd.2 
Uitgangspunt van deze methode is het in kaart brengen van alle handelingen van de overheid 
sinds de Tweede Wereldoorlog. Het werkterrein van de overheid is daartoe verdeeld in 
beleidsterreinen. Van alle overheidsorganen die op een bepaald beleidsterrein actief zijn, 
worden de handelingen beschreven. Naast de handelingen wordt de context geschetst waartegen 
en waarbinnen de handelingen hun plaats vinden. Dit onderzoek wordt samengevat in een 
'Rapport institutioneel onderzoek' (RIO). Deze RIO's zijn de basis voor selectiedocumenten op 
basis waarvan archief, in welke vorm dan ook, dus ook geautomatiseerde gegevens, 
geselecteerd kan worden voor vernietiging of overbrenging naar de Rijksarchiefdienst. Zo'n 
selectiedocument heet 'Basis selectie document' (BSD). In het BSD wordt per handeling 
aangegeven of de gegevens voortvloeiend uit een bepaalde handeling bewaard moeten worden 
of niet.  
 
Het BSD op zijn beurt kan heel goed de basis vormen voor de ordening van het huidige en nog 
te vormen archief. Het BSD sluit immers zeer nauw aan bij de taakuitvoering van de overheid. 
Bovendien kan hierbij de selectie zo veel mogelijk in de tijd naar voren gehaald worden. Bij de 
vorming van gegevensbestanden wordt direct al aangegeven òf en zo ja, wanneer de gegevens 
vernietigd kunnen worden. Dit bespaart moeite en kosten. 
 
Het beschrijven van het handelen van de overheid wordt uitgevoerd door twee partijen: de 
rijksarchiefdienst i.c. PIVOT en de ministeries. Elk ministerie beschrijft samen met PIVOT die 
beleidsterreinen waarop zijn organen de meeste handelingen verrichten. PIVOT heeft daartoe 
met de ministeries convenanten afgesloten. Op 5 juli 1994 is tussen de algemene rijksarchivaris 
en de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een convenant afgesloten 
tot het doen van institutioneel onderzoek en het opstellen van RIO's en BSD's op de 
beleidsterreinen waarop de organen van Binnenlandse Zaken het meest actief zijn. Deze 
beleidsterreinen lopen min of meer parallel met de taakgebieden van de directoraten-generaal 
van het ministerie. 
 

                     
2 De methode institutioneel onderzoek is beschreven in: Handelend optreden: Overheidshandelen: modellen, 

onderzoeksmethoden en toepassingen, 's-Gravenhage 1994 
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Een van de resultaten van het convenant is dit rapport.  Het is het RIO op de beleidsterreinen 
"Financiële afwikkeling van de oorlogsgevolgen voor individuele burgers van Nederlands-
Indië" en "Zorg voor de handhaving van de rechtspositie van gewezen ambtenaren van de 
Nederlandse koloniën". Respectievelijk te vatten onder de noemers "eenmalige uitkeringen 
Indische oorlogsslachtoffers" en "overzeese pensioenen". Overzeese pensioenen is een 
deelbeleidsterreinen van het grote beleidsterrein overheidspersoneel. Daarnaast heeft het 
raakvlakken met het beleidsterrein maatschappelijke zorg voor repatrianten en Molukkers in 
Nederland. Het zou ook deel hebben kunnen uitmaken van een beleidsterrein afwikkeling van 
het koloniaal verleden van Nederland. Deze laatste beleidsterreinen zijn (nog) niet beschreven. 
Door de sterke binding echter met de rechtspositionele kant van het ambtenaarschap is echter 
gekozen voor inbedding in het beleidsterrein overheidspersoneel.  
Éénmalige uitkeringen Indische oorlogsslachtoffers is een eigen beleidsterrein, nauw verwant 
aan, of misschien wel deel uitmakend van het beleidsterrein met betrekking tot de zorg voor de 
oorlogsgetroffenen. Dit laatste beleidsterrein is grotendeels beschreven in het PIVOT-rapport 
'Oorlog duurt een leven lang'3. 
 
 
C.B Begrippenkader 
 
In de voorgaande paragraaf zijn een aantal begrippen genoemd die de kern vormen van het 
institutioneel onderzoek. Ook elders in dit rapport komen deze begrippen voor. Hieronder 
worden deze in het kort uiteen gezet. 
 
Activiteit 
Werkzaamheid die een persoon of organisatie verricht in het kader van een handeling. 
 
Handeling 
Een "handeling" is een complex van activiteiten dat een persoon of organisatie verricht ter 
vervulling van een taak, en voor het verrichten waarvan die persoon of organisatie verant-
woordelijk is. 
 
Orgaan 
Een orgaan kan niet los gezien worden van een rechtspersoon. In het recht bestaan er rechts- en 
natuurlijke personen. Rechtspersonen kunnen niet handelen, omdat ze daartoe fysiek niet in 
staat zijn. Een rechtspersoon handelt door middel van zijn organen. Zo kan niet een ministerie 
een AMvB tot stand brengen, maar is het orgaan, de minister, daartoe bevoegd. 'Bevoegdheid' is 
het centrale begrip bij het definiëren van het begrip orgaan. Zonder bevoegdheid geen orgaan. 
Deze bevoegdheid komt direct voort uit de wet (attributie) of wordt bij wet overgedragen aan 
een ander orgaan (delegatie). Bij mandaat is geen sprake van een orgaan, omdat een 
gemandateerde slechts de bevoegdheid uitoefent namens het orgaan. De bevoegdheid zelf en de 
verantwoordelijkheid voor het uitoefenen van de bevoegdheid blijven bij het orgaan dat het 
mandaat verleend heeft. Onderdelen van een ministerie voeren taken uit voor de minister, maar 
de minister zelf is en blijft het orgaan, dat daarvoor verantwoordelijk is. 
 
Overheidsorgaan 
Een "overheidsorgaan" is: 

                     
3 Oorlog duurt een leven lang, een onderzoek naar instituties en wet- en regelgeving inzake oorlogsgetroffe-

nen, 1945-1990, PIVOT-rapport nr 3, 's-Gravenhage 1992. 
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1 een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld; of 
2 een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed. 
 
(Particuliere) organisaties 
Zodra een aantal mensen in een zeker verband met elkaar bepaalde doeleinden na streven is er 
sprake van een organisatie. Alle rechtspersonen zijn dan ook organisaties. De organen van deze 
rechtspersonen maken deel uit van die organisatie. 'Organisatie' is dus een ruim begrip. Een 
ministerie is een organisatie; de minister is het orgaan. 
 
Uit pragmatische overwegingen (tijds- en moeitebesparing) splitsen we particuliere rechtsper-
sonen (organisaties) die een rol spelen op een beleidsterrein niet op in haar organen. We 
spreken hierbij van "particuliere organisaties". 
 
Actor 
Alle (natuurlijke) personen, overheidsorganen en particuliere organisaties waarvan (een van) de 
organen een rol spelen op een beleidsterrein worden in een institutioneel onderzoek 
opgenomen. Deze noemen we "actor". 
 
In dit rapport wordt de actor opgevoerd die als eerste verantwoordelijk was voor een bepaalde 
handeling. In het actoren-overzicht in hoofdstuk 1 van het aanhangsel is aangegeven hoe de 
diverse actoren elkaar inzake bepaalde verantwoordelijkheden elkaar opvolgden. Slechts bij 
enkele algemene handelingen zijn deze elkaar opvolgende actoren allen opgenomen. In zijn 
algemeenheid kan gezegd worden dat de gehele verantwoordelijkheid voor dit beleidsterrein 
voor wat betreft de rijksoverheid nu bij de Minister van Binnenlandse zaken ligt. De oudste 
taken zijn vanaf het ministerie van Uniezaken en Overzeese gebiedsdelen via de minister van 
Buitenlandse Zaken naar de minister van Binnenlandse Zaken gegaan. 
 
 
C.C Opbouw van het rapport 
 
In dit rapport worden drie hoofdonderdelen onderscheiden. Één met betrekking tot de een-
malige uitkeringen voor Indische oorlogsslachtoffers; één met betrekking tot de pensioenen 
voor ambtenaren van Nederlands-Indië en Nederlands-Nieuw-Guinea en ten slotte één met 
betrekking tot de toelagen en garantiestellingen op de pensioenen voor Suriname en de 
Nederlandse Antillen. Elk deel is voorzien van een eigen context. Deze context wordt deels 
gegeven voor het gehele beleidsterrein en deels per behandelde wet. Dit is afhankelijk van de 
systematiek die binnen het beleidsterrein is gehanteerd. Bij de éénmalige uitkeringen, de 
Suriname- en Nederlandse Antillenpensioenen en het hoofdstuk betreffende kortingen en 
toeslagen op de Indische pensioenen zijn de handelingen per regeling geordend. Hierbij wordt 
ook per regeling een kleine context geschetst. Bij het hoofdstuk betreffende de Indische 
pensioenen wordt een algemene context geschetst. 
 
Na de context worden de handelingen opgesomd. 
Een handeling bestaat uit de volgende elementen: 
- een volgnummer; 
- de handeling zelf; 
- de actor die verantwoordelijk is voor de handeling; 
- de grondslag waarop de handeling is gebaseerd, meestal een verwijzing naar wet en artikel; 
- het produkt, deze wordt meestal niet opgenomen omdat de handeling al duidelijk maakt wat 

het produkt zal zijn; 



geld(t) voor overzee   
 

 

 
 
R 

- Een of meerdere opmerkingen t.a.v. de handeling. Vaak ook verwijzingen naar andere 
handelingen waar de handeling direct mee te maken heeft. 

 
Af en toe wordt ook een activiteit opgenomen. Deze kent ongeveer dezelfde elementen als een 
handeling. Alleen is er geen sprake van een actor omdat een activiteit altijd onderdeel uitmaakt 
van een handeling. Activiteiten zijn voor dit rapport niet systematisch opgespoord, en alleen 
opgenomen indien de ze in de wet duidelijk herkenbaar aanwezig zijn. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GELD(T) VOOR OVERZEE 
 

Deel I 

Context en handelingenlijst eenmalige uitkeringen Indische oorlogsslacht-

offers en KNIL-militairen 
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D Algemeen beleid ten aanzien van Indische oorlogsslachtoffers 
 
D.A Context 
 
Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië heeft de bevolking ernstig geleden. Zowel 
militairen als burgers zijn gedurende de bezetting geïnterneerd geweest. Ook de materiële 
schade was groot. Velen hadden helemaal niets meer over van hun vooroorlogse bezittingen. 
Daarnaast was de chaos in de periode na de Japanse capitulatie groot. Nederland was niet bij 
machte om haar gezag onmiddellijk te doen gelden. Op Java was intussen op 17 augustus 1945 
de Onafhankelijke Republiek Indonesïe afgekondigd, terwijl de Engelsen de Japanners 
ontwapenden. Vele Nederlanders moesten nog lange tijd na de Japanse capitulatie in de kampen 
blijven, omdat de situatie buiten de kampen te onveilig en onoverzichtelijk was. Nadat de de 
rust enigszins was teruggekeerd, kwam bij de Indische oorlogsslachtoffers een behoefte aan 
geld om een nieuw bestaan op te bouwen. Over de periode dat men opgesloten was geweest in 
de kampen had men bovendien geen salaris ontvangen. Het gouvernement in Nederlands-Indië 
heeft ten aanzien van de financiële problemen van haar onderdanen een beleid moeten 
ontwikkelen, tegen de achtergrond van een nijpend gebrek aan financiële middelen bij het 
gouvernement zelf en de andere noodzakelijke uitgaven die in Indonesië moesten worden 
gedaan om de staat weer op te bouwen. Nederlands-Indië was een zelfstandig rechtspersoon 
binnen het Koninkrijk en moest in dit opzicht haar eigen boontjes doppen. Vanaf de herziene 
grondwet van 1948 is de naam Nederlands-Indië vervangen door Indonesië.4 
 
Bij de soevereiniteitsoverdracht in december 1949 zijn alle rechten en verplichtingen van het 
gouvernement in Indonesië overgegaan op de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië / 
Republik Indonesia Serikat, na augustus 1950 de eenheidsstaat Republiek Indonesië / Republik 
Indonesia. 
 
De Nederlandse regering heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat de claims die de Indische 
oorlogsslachtoffers bij de Nederlandse regering indiende niet ten hare laste konden vallen, 
omdat alle rechten en verplichtingen van het gouvernement van Nederlands-Indië immers 
overgegaan waren op de Republiek Indonesië. Dit gold met name ten aanzien van de nooit 
uitbetaalde salarissen voor de ambtenaren van het gouvernement over de periode dat men 
geïnterneerd was geweest. Het is Indische oorlogsslachtoffers en ex-gouvernementsambtenaren 
nooit gelukt om de Nederlandse regering juridisch aansprakelijk te stellen voor betaling van de 
nooit uitbetaalde salarissen. Daarom ook hebben de Indische oorlogsslachtoffers en hun 
belangen-organisaties, vaak ook via leden van de kamers van de Staten-Generaal, voortdurend 
bij de Nederlandse regering aangedrongen op tenminste erkenning van een morele verantwoor-
ding van de Nederlandse regering voor de afwikkeling van de financiële oorlogsschade. 
Tegenover dit sterke aandringen en ook soms dóór dit sterke aandringen heeft de regering van 
Nederland in de loop der jaren haar beleid ten opzichte van financiële afwikkeling van de 
oorlogsgevolgen van de Indische oorlogsslachtoffers bepaald. In dit verband is bijvoorbeeld de 
steeds sterke druk van de Stichting Nederlandse Ereschuld ten opzichte van de Nederlandse 
regering te verklaren. Deze ereschuld bestaat onder meer uit de morele verplichting van de 
Nederlandse regering alsnog de salarissen over de interneringsperiode te betalen. 

                     
4 Staatsblad der Nederlanden (Stb.) 1948, 425. 
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D.B Handelingen 
 
 

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

actor:  -1945-1950: Gouvernement van Nederlands-Indië/Indonesië 
  -1950-1952: Minister van Uniezaken en Overzeese Gebiedsdelen 
  -1952-1967: Minister van Buitenlandse Zaken 
  -1967- : Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: - 
periode: 1945- 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

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. 

actor:  -1945-1950: Gouvernement van Nederlands-Indië/Indonesië 
  -1950-1952: Minister van Uniezaken en Overzeese Gebiedsdelen 
  -1952-1967: Minister van Buitenlandse Zaken 
  -1967- : Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: - 
periode: 1945- 
produkt: o.m. Rehabilitatieregelingen. Zie pagina 3 en verder. 
  Japanse uitkeringen. Zie pagina 3 en verder. 
  Birma-Siam uitkering. Zie pagina 3 en verder. 
  Uitkeringswet Indische Geïnterneerden. Zie pagina 3 en verder. 
  Toekenning eenmalige bijdrage aan Vereniging Kinderen uit de Japanse 

bezetting en de Bersiap 1941-1949 (Stcrt. 1994, 239) 
opmerking: - 
 
 

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

actor:  -1945-1950: gouvernement van Nederlands-Indië/Indonesië; 
  -1950-1952: Minister van Uniezaken en Overzeese Gebiedsdelen; 
  -1952-1967: Minister van Buitenlandse Zaken 
  -1967- : Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: - 
periode: 1945- 
produkt:  
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 
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E Rehabilitatie Indische Oorlogsslachtoffers5 
 
E.A Context 
 
Na de capitulatie van de Japanners in augustus/september 1945 kwamen de Nederlanders, 
zowel krijgsgevangenen en als burger geïnterneerden, berooid uit de kampen. Meestal waren zij 
al hun bezittingen kwijt. Het betrof naar schatting 30.000 krijgsgevangenen en 100.000 
geïnterneerde burgers. 
 
Behalve de schade die de oorlogsslachtoffers aan hun materiële bezittingen hadden geleden, 
waren over de periode van internering ook geen salarissen uitbetaald of premies voor verze-
keringen overgemaakt. Al snel ontstond er behoefte aan een regeling ter compensatie voor de 
geleden schade en uitbetaling van niet-genoten inkomsten. Bij besluit van 19 juni 1946 nr. 3 
stelde de Luitenant-Gouverneur-Generaal een commissie in die deze kwestie moest onderzoe-
ken en het gouvernement hierover moest adviseren. Zij moest bij haar advies rekening houden 
met de gebrekkige financiële positie van de overheid in Nederlands-Indië, zodat in ieder geval 
geen voorstellen konden worden gedaan met al te grote financiële consequenties. Deze com-
missie heette in de wandelgangen de "Backpay-commissie" 
 
De "Backpay-commissie" boog zich over vele soorten schulden en financiële claims zoals het 
vraagstuk van de niet-uitbetaalde salarissen, huisraadschade, in oorlogstijd niet-betaalde 
verzekeringspremies, delegatieschulden en nog enige andere schulden en vorderingen. Dele-
gatieschulden zijn vorderingen van de overheid op ambtenaren in Nederlands-Indië wegens 
gedurende de oorlog in Nederland aan gedelegeerden voorgeschoten gelden. Deze gedele-
geerden waren meestal de echtgenote van de ambtenaar en hun kinderen. In normale tijden 
werden deze delegatiegelden afgehouden van het salaris van de ambtenaar. Gedurende de 
oorlog echter kregen de Indische ambtenaren geen salaris waarop deze delegatiegelden in 
mindering konden worden gebracht, terwijl de uitbetaling van de delegatiegelden in Nederland 
wel werd vootgezet. Hierdoor ontstonden gedurende de oorlog de delegatieschulden.  In de 
"Backpay-commissie werd over geen enkele soort van schuld of vordering overeenstemming 
bereikt over een te geven advies. 
 
Doordat echter de behoefte aan geld voor eerste levensbehoeften bij de oorlogsslachtoffers 
enorm was, werd wel geadviseerd tot uitbetaling van een initiële rehabilitatie-uitkering van 3 
tot 5 keer het laatst genoten maandsalaris. Deze uitkering is in september 1947 in een ordon-
nantie vervat.6 Ondanks dat de hoogte van de uitkering gekoppeld was aan de hoogte van het 
salaris zoals dat in 1942 is genoten, was deze uitkering uitdrukkelijk niet bedoeld als een 
betaling van niet-uitgekeerd salaris. Zij was zuiver bedoeld als een rehabilitatie-uitkering die de 
oorlogsslachtoffers in de mogelijkheid moest stellen om een nieuw leven op te bouwen op een 
bij de omstandigheden van dat moment passend niveau. 
 

                     
5 Gegevens voor dit deel zijn geput uit: 
  -Verslag van de Commissie Achterstallige betalingen ingesteld bij besluit van de Staatssecretaris 

voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen dd. 4 december 1951, (stencildruk) 's-Gravenhage 1952. 
  -Nota inzake het rapport van de Commissie Achterstallige Betalingen, in: Bijlagen bij de Handelin-

gen van de Tweede Kamer zitting 1952-1953 stuk nr. 3107 en zitting 1953-1954 stuk nr. 3107. 

6 Indisch Staatsblad 1947 nr. 164, een uitvoerige toelichting op de ordonnantie staat in Indisch Bijblad nr. 
15129. 
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De backpay-commissie is in oktober 1947 ontbonden. Alle niet geregelde punten werden 
doorgeschoven naar het zogenaamde tripartite overleg tussen de overheid, werkgevers en 
werknemers onder voorzitterschap van de waarnemend directeur Sociale Zaken van het 
gouvernement in Nederlands-Indië. 
De oorspronkelijke voorstellen die binnen dit overleg zijn geformuleerd zijn door achtereen-
volgende adviezen van de Secretaris van staat van Sociale Zaken en die van Financiën 
vereenvoudigd en teruggebracht tot een meer bescheiden omvang en toepassing. Op basis 
hiervan werd uiteindelijk in 1949 door de "Voorlopige Federale Regering in Nederlands-Indië" 
een Slot-rehabilitatieregeling afgekondigd.7 Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze 
uitkering voor wat betreft de ambtenaren in twee delen zou worden uitgekeerd. Het ene deel in 
geld en het andere deel in waardepapieren van Indonesië. De uitkering in waardepapieren is 
echter al snel omgezet in een uitkering eveneens in geld. Het uitbetalen in twee delen is echter 
gebleven. 
 
De uitvoering van de rehabilitatieregelingen is niet zonder horten of stoten verlopen. De initiële 
rehabilitatieregeling is in 1948 en de periode daarna bijna geheel tot uitvoering gebracht. Zowel 
in Indonesië als in Nederland voor wat betreft de Indië-gangers die naar Nederland waren 
teruggekeerd. De uitbetaling van de slot-rehabilitieregeling is echter veel moeizamer geweest, 
omdat men juist gestart was met de uitbetaling daarvan, toen de soevereiniteitsoverdracht aan 
de Verenigde Staten van Indonesië plaats vond. Op dat moment was slechts aan weinigen een 
eerste helft van de slot-rehabilitatieregeling uitgekeerd. Bij de soevereiniteitsoverdracht is 
bepaald dat de Republiek van de Verenigde Staten van Indonesië in alle rechten en plichten zou 
treden van de Nederlands-Indische regering.8 Na de onafhankelijkheid heeft de Republiek 
Indonesië echter geweigerd om de slot-rehabilitatieregeling in Indonesië verder uit te voeren. In 
Nederland zijn wel nog uitbetalingen geschied door het Hoge Commissariaat van Indonesië. 
Hiervoor was namelijk in Nederland een speciaal fonds aanwezig. 
 
De slechte en incomplete afhandeling van de slot-rehabilitatieregeling en de, door de Indische 
oorlogsslachtoffers gevoelde, onrechtvaardige behandeling van hun financiële belangen hebben 
geleid tot verschillende besprekingen in de Tweede en Eerste Kamer. Op grond hiervan heeft de 
regering in juni 1951 besloten een commissie in te stellen die de rehabilitatieregeling met de 
bijbehorende problematiek tot onderzoeksterrein kreeg. Zij kreeg de naam "Commissie 
Achterstallige Betalingen". In december 1951 werd zij officieel ingesteld en genstalleerd.9 Een 
jaar later is het rapport klaar waarin verslag wordt gedaan van het onderzoek en ook 
aanbevelingen worden gegeven. Naar aanleiding van het rapport stuurde de regering een nota 
naar de Tweede Kamer waarin voorstellen staan om de rehabilitatieregeling, zoals door de 
toenmalige regering in Indonesië verordonneerd, verder uit te voeren.  
 
Daarnaast heeft de regering enige aanvullende maatregelen getroffen. Deze zijn het aanvullen 
van de wel uitbetaalde back-pay-pensioenen die echter door de monetaire maatregelen van de 

                     
7 Staatsblad van Indonesië, 1949 nrs. 55 en 462. 

8 "Het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië erkennen en aanvaar-
den, dat alle rechten en verplichtingen van Indonesië op de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië 
overgaan, zowel die van privaatrechtelijke als die van publiekrechtelijke aard, voorzover daaromtrent in de onder 
het Uniestatuut begrepen bijzondere overeenkomsten niet anders is bepaald" artikel 4.1 van de ontwerp-
overgangsovereenkomst Stb. 1949, J570 

9 Ingesteld 4 december 1951 bij besluit van de Staatssecretaris voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen. 
Geïnstalleerd  op 18 december 1951. 
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Republiek Indonesië zijn getroffen; het terugbetalen of kwijtschelden van delegatieschulden 
ontstaan tijdens de Japanse bezetting; het geven van wederinrichtingsvergoeding aan degene die 
zich voor 1 januari 1954 in Nederland hebben gevestigd; het geven van financiële steun aan de 
meest schrijnende gevallen waarbij, door geleden materiële oorlogsschade, de bestaans-
mogelijkheden zijn aangetast.10 
 
Als gevolg van artikel 4 van de overgangsovereenkomst behorende bij de overeenkomsten van 
de Ronde tafel Conferentie heeft de Republiek ook alle vorderingen op de Nederlandse 
onderdanen van het Nederlandse gezag in Indonesië overgenomen.11 In de loop der jaren heeft 
ze het invorderen van deze schulden rigoureus ter hand genomen. Vaak werd dit gedaan door de 
vordering in hoog tempo te verhalen op pensioenen die aan de betrokkenen werden uitbetaald. 
Dit kon sociaal onaanvaardbare consequenties hebben. Klachten tegen deze rigoureuze invorde-
ring hebben echter niet geholpen. Om aan deze sociaal onaanvaardbare zaak een einde te maken 
trad de Nederlandse regering met die van de Republiek Indonesië in onderhandeling. Op 12 
januari 1954 kwam het tot een overeenkomst waarbij alle vorderingen op Nederlanders aan 
Nederland zouden worden overgedragen in ruil voor afkoopsom van 20 miljoen gulden voor 
Indonesië. Op 11 augustus 1954 is de overeenkomst officieel ondertekend.12 
 
Vooruitlopend op deze officiële overeenkomst is bij gezamenlijke beschikking van de minister 
zonder portefeuille Luns en de minister van Financiën in het voorjaar van 1954 een commissie 
ingesteld die tot doel had een analyse te geven van de vorderingen en daarbij aan te geven 
welke soorten "van de Republiek Indonesië overgenomen vorderingen op natuurlijke personen 
van Nederlandse nationaliteit op gronden van recht en billijkheid geheel of gedeeltelijk buiten 
vordering zullen worden gelaten".13 
 
De schulden die door de regering wel invorderbaar werden verklaard, zijn verhaald op nog uit 
te keren rehabilitatie-uitkeringen. Het ging hierbij met name om schulden die expliciet als 
voorschot aan de betrokkene waren uitgekeerd en om delegatieschulden ontstaan na de 
capitulatie van de Japanners. Delegatieschulden ontstaan tijdens de bezetting waren al kwijt-
gescholden op basis van de aanbeveling van de Commissie Achterstallige Betalingen. 
 
In 1954 en de daaropvolgende jaren wordt de afwikkeling van deze financiële rehabilitatie-
regeling uitgevoerd door de Afdeling Rehabilitatie Indische Oorlogsslachtoffers (ARI) een 
onderdeel van de Directie Overgangszaken Indonesië van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken (DOI). Het Commissariaat voor Oorlogsschade betaalde de toegekende rehabilitatie-
uitkering aan de betrokkene. 
 

                     
10 Bijlagen bij de Handelingen van de Tweede Kamer, zitting 1952-1953 en zitting 1953-1954 stuk nr 3107. 

11 Zie noot Error! Bookmark not defined.. 

12 Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië, inzake overdracht door 
Indonesië aan Nederland van vorderingen op Nederlanders; 's-Gravenhage, 11 augustus 1954, in: Trb. 1954, 126. 

13 Instellingsbeschikking van de Commissie Beoordeling Schulden van de minister zonder portefeuille J.M.A.H. 
Luns en de minister van Financiën 27 april/18 mei 1954 nr, 12088/DOI/AA/II. Opgenomen in Verslag van de 
Commissie Beoordeling Schulden, 's-Gravenhage 12 oktober 1954 (stencildruk). Rapport is aanwezig in de 
documentatieverzameling van het Archief Overzeese Pensioenen (OvP) waarin ook archief van de Directie 
Overgangszaken Indonesië aanwezig is. Dit archief berust momenteel bij Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsrege-
lingen van Binnenlandse Zaken (DUO) in Zoetermeer. 
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Ten behoeve van Indische oorlogsslachtoffers is door de Nederlandse regering ook geld 
beschikbaar gesteld aan een aantal stichtingen die zelf een uitkering konden geven in het kader 
van de rehabilitatie. 
Zo kon de Stichting Pelita-II in Indonesië uitkeringen doen aan zelfstandigen. In Nederland 
handelde de Commissie tot rehabilitatie van Oorlogsslachtoffers-Zelfstandigen in Nederland 
(COROZIN) navenant als Pelita-II in Indonesië. Pelita in Nederland kon tenslotte in schrijnende 
gevallen uitkeringen doen. Werd op een later tijdstip alsnog een rehabilitatie-uitkering toege-
kend dan werd het door Pelita of COROZIN reeds uitgekeerde bedrag daarop in mindering ge-
bracht. 
 
Op 1 januari 1959 is de aanmeldingstermijn voor rehabilitatieuitkeringen en bijbehorende 
uitkeringen gesloten. Alleen de officiële vragenlijsten waarmee een rehabilitatieuitkering werd 
aangevraagd, die op dat moment bij de afdeling Rehabilitatie Indische Oorlogsslachtoffers 
reeds ontvangen waren, werden nog in behandeling genomen. 
 
Naast de Afdeling Rehabilitatie Indische Oorlogsslachtoffers werd in augustus 1954 een 
Commissie van Bijstand voor de Rehabilitatie van Indische Oorlogsslachtoffers ingesteld.14 De 
commissie had tot taak de ministers te adviseren over algemene richtlijnen voor de verder 
uitvoering van de rehabilitatie-uitkeringen. Daarnaast gaf ze advies over het toekennen van 
uitkeringen in individuele gevallen of groepen van gevallen. Als zodanig oefende zij toezicht 
uit op de uitvoerende administratie. 
De Commissie van Bijstand voor de Rehabilitatie van Indische Oorlogsslachtoffers heeft, 
omdat er geen werkzaamheden meer te verrichten waren, in juni 1962 de minister van 
Buitenlandse zaken voorgesteld de commissie op te heffen15. 

                     
14 Ingesteld bij Beschikking van de ministers van Buitenlandse Zaken, Zonder Portefeuille Luns en van 

Financiën d.d. 24 augustus 1954 nr 4269/ARI. In archief Overzeese pensioenen bij DUO serie algemene dossiers. 

15 Archief Overzeese pensioenen bij DUO, serie algemene dossiers. Opheffingsbesluit van de commissie is mij 
niet bekend. 
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E.B Handelingen 
 
De handelingen in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de regeringsnota van 11 september 1953, 
inzake het rapport van de Commissie achterstallige Betalingen en het daarop volgende 
schriftelijk en mondeling overleg met de Tweede kamer der Staten-Generaal (Bijlagen 

Handelingen II, zittingen 1952-53 en 1953-1954 stuk 3107). 
Hierin wordt onder andere de afwikkeling gegarandeerd van de initiële rehabilitatie-uitkering 
op basis van de ordonnantie "Voorzieningen met betrekking tot een voorlopige uitkering ter 
rehabilitatie van bepaalde groepen oorlogsslachtoffers" (Staatsblad van Nederlands-Indië 1947, 
164) en de slot-rehabilitatie-uitkering op basis van de "Ordonnantie tot vaststelling van de 
regelingen met betrekking tot definitieve uitkeringen ter rehabilitatie van bepaalde groepen van 
oorlogsslachtoffers" (Staatsblad van Indonesië 1949, 55) welke gewijzigd is bij Besluit van de 
Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon van 22 december 1949 nr 94 (Staatsblad van Indonesië 
1949, 462). 
 
Daarnaast zijn in dit hoofdstuk handelingen opgenomen op basis van de Instellingsbeschikking 
van de Commissie van Bijstand voor de Rehabilitatie van Indische Oorlogsslachtoffers (Minis-
teriële Beschikking van de ministers van Buitenlandse Zaken, zonder portefeuille en van 
Financiën van 24 augustus 1954 nr 4269/ARI (Afgekort: CBijstandRI MB 24-8-54 4269/ARI).  
Enige handelingen vloeien voort uit de overname van de Indonesische vorderingen op 
Nederlanders en het daarbij gehorende verslag van de Commissie Beoordeling Schulden. 
 
 

4 handeling: Geven van advies aan de minister van  Buitenlandse Zaken, de minister 
zonder portefeuille en de minister van Financiën over de uitvoering van de 
maatregelen tot verdere rehabilitatie van Indische oorlogsslachtoffers. 

actor:  Commissie van Bijstand voor de rehabilitatie van Indische Oorlogsslachtof-
fers 

grondslag: Commissie van Bijstand Reh. Ind. Os., MB 24-8-54 4269/ARI artikel 3.a en 
d 

periode: 1954-1962 
produkt:  
opmerking: Zie handeling 5 
 
 

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

actor:  - tot 1950: Gouvernement van Nederlands-Indië/Indonesië 
  - 1950-195- Republiek (van de Verenigde Staten van) Indonesië 
  - vanaf 1954: Minister van Buitenlandse Zaken c.q. de Minister zonder 

Portefeuille 
grondslag: - 
periode: 1947-196- 
produkt:  
opmerking: - 
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 activiteit: Beoordelen of een aanvrager van een rehabilitatie-uitkering voldoet aan de 
criteria gesteld in de rehabilitatieregelingen (Staatsblad van Nederlands-

Indië 1947, 164, Staatsblad van Indonesië 1949, 55, Staatsblad van 

Indonesië 1949, 462) 
 uitvoerder: - tot 1950: Commissie voor Arbeidsaangelegenheden, bedoeld in artikel 1 

van de "Organisatieregeling Commissie voor Arbeidsaangelegenheden (Stb. 

N.I. 1947, 162) 
  - 1950-195- Republiek (van de Verenigde Staten van) Indonesië 
  - vanaf 1954: Minister van Buitenlandse Zaken c.q. de Minister zonder Portefeuille, 

voor dezen de Directie Overgangszaken Indonesië, Afdeling Rehabilitatie oor-
logsslachtoffers 

 grondslag: Staatsblad van Nederlands-Indië 1947, 164, Staatsblad van Indonesië 
1949, 55, Staatsblad van Indonesië 1949, 462, Regeringsnota van 11 
september 1953 en daaropvolgend overleg met de Tweede Kamer in: Bijl. 

Hand. II zitting 52/53 en 53/54 stuk 3107 
 periode:  
 produkt:  
 opmerking: Onderdeel van handeling 6 
 
 

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

actor:  - tot 1950: Commissie voor Arbeidsaangelegenheden, bedoeld in artikel 1 
van de "Organisatieregeling Commissie voor Arbeidsaangelegenheden (Stb. 

N.I. 1947, 162) 
  - 1950 Republiek (van de Verenigde Staten van) Indonesië 
  - vanaf 1954: Minister van Buitenlandse Zaken c.q. de Minister zonder 

Portefeuille 
grondslag: Voorziening rehabilitatie oorlogsslachtoffers (Stb. N.I. 1947, 164), gereacti-

veerd 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 
produkt:  
opmerking: - 
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7 handeling: Beslissen over het toekennen van een slot-rehabilitatie-uitkering aan een 
Indisch oorlogsslachtoffer. 

actor:  - tot 1950: Commissie voor Arbeidsaangelegenheden, bedoeld in artikel 1 
van de "Organisatieregeling Commissie voor Arbeidsaangelegenheden (Stb. 

N.I. 1947, 162) 
  - 1950-195-: Republiek (van de Verenigde Staten van) Indonesië 
  - vanaf 1954: Minister van Buitenlandse Zaken en de minister zonder porte-

feuille 
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 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

8 handeling: Geven van advies aan de minister van Buitenlandse zaken, zonder porte-
feuille en van Financiën in gevallen of groepen van gevallen betreffende het 
al of niet toekennen van: 

  -uitkeringen aan personen die bij de souvereinteitsoverdracht geen Neder-
lander 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 bestaans-
mogelijkheden zijn aangetast; 

  -uitkeringen in verband met delegatieschulden. 
actor:  Commissie van Bijstand voor de rehabilitatie van Indische Oorlogsslacht-

offers 
grondslag: Com. Bijstand Reh. Ind. Os., MB 24-8-54 4269/ARI artikel 3.b 
periode: 1954-1962 
produkt:  
opmerking: Zie handelingen 9 tot en met 14. 
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9 handeling: Beslissen over het toekennen van uitkeringen aan Indische oorlogsslachtof-
fers die bij de souvereinteitsoverdracht geen Nederlander waren. 

actor:  Minister van Buitenlandse Zaken 
  Minister zonder portefeuille 
grondslag: - 
periode: 1954-196- 
produkt:  
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 

 
 

10 handeling: Beslissen over het toekennen van een tegemoetkoming in de wederinrich-
tingskosten aan Indische oorlogsslachtoffers. 

actor:  Minister van Buitenlandse Zaken 
  Minister zonder portefeuille 
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- 
produkt:  
opmerking: Zie handeling 8 
 
 

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

actor:  Minister van Buitenlandse Zaken 
  Minister zonder portefeuille 
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- 
produkt:  
opmerking: Zie handeling 8 
 
 

12 handeling: Geven van advies aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister 
zonder portefeuille over het toekennen van een tegemoetkoming aan Indi-
sche oorlogsslachtoffers wegens materiële oorlogsschade anders dan huis-
raadschade. 

actor:  Stichting Pelita 
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- - 
produkt:  
opmerking: Zie handeling 13 
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13 handeling: Beslissen over het toekennen van een tegemoetkoming aan Indische oorlogs-
slachtoffers wegens materiële oorlogsschade anders dan huisraadschade. 

actor:  Minister van Buitenlandse Zaken 
  Minister zonder portefeuille 
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- - 
produkt:  
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 
 
 

14 handeling: Beslissen over het toekennen van een vergoeding aan Indische oorlogs-
slachtoffers voor delegatieschulden. 

actor:  Minister van Buitenlandse Zaken 
  Minister zonder portefeuille 
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- 
produkt:  
opmerking: Zie handeling 8 
 
 

15 handeling: Geven van een schriftelijk verslag van haar bevindingen en advies aan de 
minister van Buitenlandse zaken, de minister zonder portefeuille en de 
minister van Financiën met betrekking tot andere vorderingen dan rehabilita-
tie en materiële oorlogsschade waarvan het niet-honoreren door de 
Republiek Indonesië van deze vorderingen de bestaansmogelijkheden van 
het oorlogsslachtoffer ernstig hebben aangetast. 

actor:  Commissie van Bijstand voor de rehabilitatie van Indische Oorlogsslacht-
offers 

grondslag: Com. Bijstand Reh. Ind. Os., MB 24-8-54 4269/ARI artikel 4 
periode: 1954-1962 
produkt:  
opmerking: Zie handeling 16 
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16 handeling: Beslissen over het toekennen van een tegemoetkoming aan Indische oorlogs-
slachtoffers voor andersoortige vorderingen op de voormalig Nederlands-
Indische regering dan wegens rehabilitatie of materiële oorlogsschade. 

actor:  Minister van Buitenlandse Zaken 
  Minister zonder portefeuille 
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- 
produkt:  
opmerking: De commissie van Bijstand voor de Rehabilitatie van Indische Oorlogs-

slachtoffers geeft hierover advies. Zie handeling 15. 
 
 

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

actor:  Minister van Buitenlandse Zaken 
  Minister zonder portefeuille 
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- 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

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

actor:  Minister van Buitenlandse Zaken 
  Minister zonder portefeuille 
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- 
produkt:  
opmerking: - 
 

19 handeling: Ter beoordeling voorleggen aan de minister van  Buitenlandse 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. 

actor:  Commissie van Bijstand voor de rehabilitatie van Indische Oorlogsslacht-
offers 

grondslag: Com. Bijstand Reh. Ind. Os., MB 24-8-54 4269/ARI artikel 3.c 
periode: 1954-1962 
produkt:  
opmerking: - 
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20 handeling: Bepalen van de hoogte van de vorderingen op individuele Nederlanders die 
de Nederlandse regering van Indonesië heeft overgenomen. 

actor:  Minister van Buitenlandse Zaken 
  Minister zonder portefeuille 
grondslag: Trb. 1954, 126 en verslag Commissie beoordeling schulden 
periode: 1954- 
produkt:  
opmerking: Deze schuld wordt verrekend met de diverse nog uit te keren rehabilita-

tieuitkeringen. 
 
 

21 handeling: Toevoegen van personeel aan de Commissie van Bijstand voor de rehabi-
litatie van Indische Oorlogsslachtoffers. 

actor:  Minister van Buitenlandse Zaken 
  Minister zonder portefeuille 
grondslag: Com. Bijstand Reh. Ind. Os., MB 24-8-54 4269/ARI artikel 11 
periode: 1954-1962 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

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

actor:  Commissie van Bijstand voor de rehabilitatie van Indische Oorlogsslachtof-
fers opgesteld 

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

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

actor:  Minister van Buitenlandse Zaken 
  Minister zonder portefeuille 
  Minister van Financiën 
grondslag: Com. Bijstand Reh. Ind. Os., MB 24-8-54 4269/ARI artikel 12 
periode:  
produkt:  
opmerking: Zie handeling 22 
 
 
 activiteit: Uitnodigen van deskundigen om de commissie te adviseren of deel te 

nemen aan de beraadslagingen van de commissie 
 uitvoerder: Commissie van Bijstand voor de rehabilitatie van Indische Oorlogsslachtof-

fers 
 grondslag: Com. Bijstand Reh. Ind. Os., MB 24-8-54 4269/ARI artikel  
 periode: 1954-1962 
 produkt:  
 opmerking: Onderdeel van de handelingen 8, 15 en 19. 
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 activiteit: Mededelen van de genomen besluiten aan de Commissie van Bijstand voor 
de rehabilitatie van Indische Oorlogsslachtoffers op de advies van die 
commissie 

 uitvoerder: Minister van Buitenlandse Zaken 
  Minister zonder portefeuille 
  Minister van Financiën 
 grondslag: Com. Bijstand Reh. Ind. Os., MB 24-8-54 4269/ARI artikel 6 
 periode: 1954-1962 
 produkt:  
 opmerking: Onderdeel van de handelingen 9, 10, 11, 13, 14 en 16. 
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F Japanse uitkeringen en Birma-Siam uitkering 
 
F.A Context 
 
F.A.A Japanse uitkeringen 
 
Voor de Japanse uitkeringen bestaan twee verschillende financiële bronnen waaruit in Neder-
lands-Indië geïnterneerden een eenmalige uitkering (hebben) kunnen ontvangen: 
1 Gelden ontvangen op basis van het vredesverdrag met Japan; 
2 Gelden ontvangen op basis van een overeenkomst tussen Nederland en Japan betreffende 

particuliere vorderingen van Nederlanders op Japan. 
 
De geallieerde machten en met name de Verenigde Staten van Amerika wilden de relaties met 
Japan na de Tweede Wereldoorlog gaan normaliseren. Zij wilden van Japan een stabiel 
soeverein land maken als tegenwicht voor een eventuele Russische expansie in het verre oosten. 
Op initiatief en onder leiding van de Verenigde Staten van Amerika is een vredesverdrag tot 
stand gekomen met Japan. Achtenveertig landen hebben dit verdrag op 8 september 1951 te San 
Francisco ondertekend.16 Om Japan niet te erg te verzwakken zijn herstelbetalingen door Japan 
tot een minimum beperkt gebleven. Dit was niet naar de zin van de Nederlandse regering die in 
Nederlands-Indië een enorme schade had geleden. Haar eisen werden echter niet in het 
vredesverdrag gehonoreerd.17 Wel is er in artikel 16 van het verdrag sprake van een schadeloos-
stelling aan geallieerde militairen, die door de Japanners krijgsgevangen waren genomen. Deze 
schadeloosstelling bestond uit alle activa die Japan bezat in landen die gedurende de oorlog 
neutraal of aan de geallieerden vijandig waren geweest. Deze gelden heeft Japan aan het Inter-
nationale Rode Kruis heeft overgemaakt. Het Rode Kruis verdeelde deze gelden vervolgens 
over de daartoe aangewezen nationale organen. 
In Nederland is deze uitkering door de Directie Overgangszaken Indonesië van het ministerie 
van Buitenlandse Zaken aan de krijgsgevangenen uitgekeerd. Deze eenmalige uitkering staat 
bekend als de "Artikel 16 uitkering". Deze uitkering, welke nog steeds uitgekeerd kan worden 
aan gerechtigden, bedraagt 264 gulden. 
 
In het Vredesverdrag is voor burgerslachtoffers geen regeling opgenomen. Besprekingen van de 
Nederlandse delegatie via de Amerikaanse delegatie met die van Japan hebben geleid tot een 
gentlemen agreement tussen de minister van Buitenlandse Zaken Stikker en de Japanse minis-
ter-president Josjida buiten het verdrag om.18 Dit zogenaamde Josjida-Stikker akkoord vormde 
de grondslag voor verdere onderhandelingen met Japan over een schadeloosstelling voor 
burger-geïnterneerden. In 1956 leidde dit tot een protocol tussen Nederland en Japan waarin 
Japan vrijwillig een bedrag van tien miljoen dollar ter beschikking stelde aan de Nederlandse 
regering ter uitkering aan burger geïnterneerden.19 

                     
16 Vredesverdrag met Japan, Protocol en twee Verklaringen; San Francisco, 8 september 1951, Tractatenblad 

van het Koninkrijk der Nederlanden, 1952, 91. Engelse tekst in: Trb. 1951, 134. 

17 Memorie van toelichting bij de wet tot goedkeuring van het Vredesverdrag met Japan, in: Bijlagen bij de 
Handelingen van de Tweede kamer, zitting 1951-1952 stuk nr 2377, nr 3. 

18 Briefwisseling waarin deze "overeenkomst" opgenomen in: Trb. 1952, 91 pp. 26-28. 

19 Protocol tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Japan inzake de 
regeling van het vraagstuk betreffende zekere soorten particuliere vorderingen van Nederlandse onderdanen, in: 
Trb. 1956, 28. 
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Deze betaling zou gespreid worden over vijf jaar. Om de uitkering aan de geïnterneerden te 
bespoedigen heeft de regering besloten dit bedrag voor te financieren zodat niet door de belang-
hebbenden op Japan gewacht hoeft te worden. Tevens is besloten aan alle belanghebbenden een 
gelijk bedrag uit te keren. Een koppeling van de hoogte van de uitkering aan de mate waarin 
betrokkenen tijdens de internering leed hebben ondervonden is in de praktijk onuitvoerbaar20. 
Dit akkoord is zonder verdere behandeling in de Kamer van kracht geworden. Ook deze 
eenmalige uitkering wordt uitgekeerd door de Directie Overgangszaken Indonesië van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken uitgekeerd. Deze uitkering voor burger-genterneerden wordt 
"Josjida-Stikker-uitkering" genoemd. Deze uitkering, welke evenals de artikel 16 uitkering nog 
steeds toegewezen kan worden, bedraagt 415 gulden. 
 
 
F.A.B Birma-Siam uitkering 
 
Dit is een eenmalige uitkering voor ex-krijgsgevangenen die in Birma of Thailand geïnterneerd 
zijn geweest. De gelden hiervoor zijn vrijgekomen uit de liquidatie van de Birma-spoorlijn. 
 
Engeland heeft de door Japan met behulp van geïnterneerden aangelegde Birma-spoorlijn als 
oorlogsbuit beschouwd. Zij heeft de gehele spoorlijn verkocht aan de regering van Birma voor 
1.250.000 pond. Van dit bedrag heeft ze eerst aan de regeringen in Maleisië, Birma en Neder-
lands-Indië aanzienlijke bedragen uitgekeerd als vergoeding voor, door de Japanners voor de 
bouw van de spoorlijn geroofd spoorwegmaterieel. 
Van het oorspronkelijke bedrag resteerde hierna nog 355.000 pond. Dit geld wilde de regering 
in Engeland ten goede laten komen aan de krijgsgevangenen die aan deze spoorlijn hebben ge-
werkt. Omdat niet precies was na te gaan wie rechthebbende was in deze uitkering, is bepaald 
dat alle geïnterneerden die een deel van hun gevangenschap in Thailand of Birma hadden 
doorgebracht recht hadden op een uitkering uit de gelden die uit de verkoop van het materiaal 
waren beschikbaar gekomen. Dit resterende geld werd over de landen verdeeld naar ratio van 
het aantal krijgsgevangenen van elk van de landen die in Birma of Thailand geïnterneerd zijn 
geweest. 
 
Voor Nederland, van wie naar schatting 17.994 krijgsgevangenen van de totaal 61.182 
afkomstig waren, kwam 100.003 pond beschikbaar. Dit bedrag is medio 1954 aan de Neder-
landse regering overgemaakt. Voor de verdeling van de gelden en de overdracht van Engeland 
naar Nederland is geen formeel akkoord gesloten, alles is geregeld via de ambassade in Londen. 
Vanaf juli 1954 kon ieder die voor de Birma-Siam uitkering in aanmerking kwam zich voor de 
eenmalige uitkering aanmelden.21 Deze uitkering bedraagt 61 gulden 73 cent. 
 
De Birma-Siam-uitkering wordt uitgekeerd door de Directie Overgangszaken Indonesië (A.C.O 
betaald uit) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

                     
20 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken en van de minister zonder portefeuille, in: Bijlagen bij de 

Handelingen van de Tweede Kamer, zitting 1955-1956 stuk nr 4316 (R35). 

21 Archief Overzeese pensioenen bij DUO, serie algemene dossiers, map A13.05. 
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F.B Handelingen 
 
Handelingen met betrekking tot de Japanse uitkeringen en de Birma-Siam uitkering zijn niet 
nader uitgewerkt in enige officiële Nederlandse regelgeving. Aan de Japanse uitkeringen liggen 
twee verdragen ten grondslag: Het Vredesverdrag met Japan, Protocol en twee Verklaringen; 
San Francisco, 8 september 1951, (Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1952, 
91. Engelse tekst in: Trb. 1951, 134); en Protocol tussen de Regering van het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Regering van Japan inzake de regeling van het vraagstuk betreffende zekere 
soorten particuliere vorderingen van Nederlandse onderdanen (Trb. 1956, 28). 
 
 
 activiteit: Beoordelen of een aanvrager van een Japanse uitkering "artikel 16" inder-

daad in Japanse krijgsgevangenschap heeft gezeten. 
 uitvoerder: Minister van Buitenlandse zaken, voor deze de Directie Overgangszaken 

Indonesië 
 grondslag:  
 periode: 1954- 
 produkt:  
 opmerking: Onderdeel van handeling 24 
 
 

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

actor:  Minister van Buitenlandse Zaken 
grondslag: Vredesverdrag met Japan Trb. 1952, 91 artikel 16 
periode:  
produkt:  
opmerking: Het betreft hier de zogenaamde artikel 16 uitkering voor militaire krijgs-

gevangenen 
 
 
 activiteit: Beoordelen of een aanvrager van een Japanse "Josjida-Stikker" uitkering 

inderdaad geïnterneerd is geweest in een Japans kamp 
 uitvoerder: Minister van Buitenlandse zaken, voor deze de Directie Overgangszaken 

Indonesië 
 grondslag:  
 periode: 1954- 
 produkt:  
 opmerking: Onderdeel van handeling 25 
 
 

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

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

geïnterneerden 
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 activiteit: Beoordelen of een aanvrager van een "Birma-Siam" uitkering  inderdaad in 
Birma of Thailand in Japanse krijgsgevangenschap heeft gezeten. 

 uitvoerder: Minister van Buitenlandse zaken, voor deze de Directie Overgangszaken 
Indonesië 

 grondslag:  
 periode: 1954- 
 produkt:  
 opmerking: Onderdeel van handeling 26 
 
 

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

actor:  Minister van Buitenlandse Zaken 
grondslag:  
periode:  
produkt:  
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 
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G Uitkeringswet Indische Geïnterneerden 
 
G.A Context 
 
De Rehabilitatie-uitkering zoals in de jaren '50 verder door de Nederlandse regering is 
uitgevoerd, heeft nooit de Indische gevoelens met betrekking tot de zogenaamde backpay-
salarissen kunnen bevredigen. Backpay-salarissen zijn de salarissen die gedurende de interne-
ring in Japanse kampen niet zijn betaald en waarvan de Indische gemeenschap vindt dat deze 
alsnog uitbetaald moeten worden. De rehabilitatie-uitkering is nooit gezien en bedoeld als een 
backpay-regeling. De Nederlandse regering heeft de vordering van de Indische gemeenschap 
altijd ontkend, omdat zij de formeel juridische mening was toegedaan dat deze vorderingen, als 
vorderingen op de Nederlands-Indische regering, bij de soevereiniteitsoverdracht overgegaan 
waren op de Republiek Indonesië. De Indische gemeenschap heeft echter altijd gemeend dat 
Nederland zo niet juridisch, als feitelijke eindverantwoordelijke voor de gang van zaken in 
Nederlands-Indië, dan toch zeker moreel verplicht was aan de vorderingen van de Indische ge-
meenschap te voldoen. In hun ogen was er dan ook sprake van een ereschuld. 
 Verschillende malen is dit probleem in de Staten-Generaal ter sprake geweest, zonder tot 
een oplossing te komen. In 1979 is echter door een informele commissie van de Tweede Kamer 
het probleem weer opgepakt. Via de vaste Commissie voor Ambtenarenzaken en Pensioenen is 
de zaak verder onderzocht en in behandeling gekomen in de Tweede Kamer. De regering is 
daarop in een motie verzocht een regeling te treffen waarin de morele mede-
verantwoordelijkheid van de Nederlandse regering voor hetgeen tijdens en na de oorlog in 
Nederlands-Indië gebeurd is, erkend wordt. Tevens moet in die regeling hieraan materiële 
invulling gegeven worden in de vorm van een eenmalige uitkering voor de in Nederland 
wonende Indische geïnterneerden of hun weduwen.22 
 In 1981 is vervolgens door de regering een Uitkeringswet Indische geïnterneerden tot stand 
gebracht waarin een eenmalige uitkering voor de Indische oorlogsslachtoffers wordt geregeld.23 
Daarnaast is ook een Adviescommissie Uitkeringswet Indische Geïnterneerden ingesteld.24 
Deze moest enerzijds de minister van Binnenlandse Zaken adviseren bij het eventueel afwijken 
van hetgeen in de wet geregeld was en anderzijds moest zij uitspraak doen indien de gegevens 
waarop een uitkering gebaseerd moest worden onduidelijk waren. 
 
De regeling is feitelijk uitgevoerd door het Bureau Uitkeringswet Indische geïnterneerden van 
het Directoraat-Generaal Overheidspersoneel, Directie Overheidspersoneelszaken, Afdeling 
Overzeese Pensioenen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

                     
22 Nota, verslag van het onderzoek van de vaste Commissie voor Ambtenarenzaken en Pensioenen en de 

motie van dezelfde kamercommissie in: Bijlagen bij de handelingen van de Tweede Kamer, zitting 1979-1980 stuk 
nr 15840, 1-4.. 

23 Wet van 1 juli 1981, houdende regelen omtrent een eenmalige uitkering aan bepaalde door de Japanners in 
Azië geïnterneerden en hun weduwen (Uitkeringswet Indische geïnterneerden) Stb. 1981, 477. 

24 Besluit van 28 september 1981, houdende instelling van de Adviescommissie Uitkeringswet Indische 
geïnterneerden, Stb. 1981, 637. 
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G.B Handelingen 
 
De handelingen in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de Wet van 1 juli 1981, houdende regelen 
omtrent een eenmalige uitkering aan bepaalde door de Japanners in Azië geïnterneerden en hun 
weduwen (Uitkeringswet Indische geïnterneerden) (Stb. 1981, 477) afgekort: UIG en het 
Besluit van 28 september 1981, houdende instelling van de Adviescommissie Uitkeringswet 
Indische geïnterneerden (Stb. 1981, 637) afgekort: ACUIG 
 
 

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. 

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken  
grondslag: UIG Stb. 1981, 477 artikel 3 

periode: 1981-1983 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

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 Geïnterneerden (Stb. 1981, 477) bij het verlenen van een uitkering 
op basis van deze wet. 

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: UIG Stb. 1981, 477 artikel 5 
periode: 1981-1983 
produkt: Besluit van 28 september 1981, houdende instelling van de Adviescom-

missie Uitkeringswet Indische geïnterneerden. 
opmerking: - 
 
 

29 handeling: Geven van advies aan de minister van Binnenlandse Zaken over het afwij-
ken van hetgeen is bepaald in de Uitkeringswet Indische Geïnterneerden 
(Stb. 1981, 477) bij het verlenen van een uitkering op basis van deze wet. 

actor:  Adviescommissie Uitkeringswet Indische Geïnterneerden (commissie 
conform artikel 5 UIG) 

grondslag: UIG Stb. 1981, 477 artikel 5, ACUIG Stb. 1981, 637 artikel 3 
periode: 1981-1983 
produkt:  
opmerking: Zie handeling 30 
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30 handeling: Beslissen over het toekennen van een uitkering op basis van de Uitkerings-
wet Indische Geïnterneerden, maar afwijkend van hetgeen terzake bepaald is 
in de Uitkeringswet Indische Genterneerden (Stb. 1981, 477) bij het verle-
nen van een uitkering op basis van deze wet. 

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken  
grondslag: UIG Stb. 1981, 477 artikel 5 
periode: 1981-1983 
produkt:  
opmerking: Dit kan na advies van een voor deze wet opgerichte Commissie 
 
 
 activiteit: Het in kennis stellen van de Adviescommissie Uitkeringswet Indische 

Geïnterneerden van beslissingen genomen na advies van de commissie. 
 uitvoerder: Minister van Binnenlandse Zaken 
 grondslag: ACUIG Stb. 1981, 637 artikel 8 
 periode: 1981-1983 
 produkt:  
 opmerking: Bij afwijking van de beslissing van het advies dient dit schriftelijk te 

gebeuren 
   Onderdeel van handeling 30. 
 
 

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. 

actor:  Adviescommissie Uitkeringswet Indische Geïnterneerden  
grondslag: ACUIG Stb. 1981, 637 artikel 3 
periode:  1981-1983 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

32 handeling: Voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken van een kandidaat voor 
benoeming tot lid en plaatsvervangend lid van de Adviescommissie Uitke-
ringswet Indische Geïnterneerden als vertegenwoordiger namens de Indische 
belangenorganisaties. 

actor:  Gezamenlijke Indische belangenorganisaties 
grondslag: ACUIG Stb. 1981, 637 artikel 5 
periode: 1981-1983 
produkt:  
opmerking: - 
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33 handeling: Benoemen van voorzitter, overige leden en plaatsvervangende leden van de 
Adviescommissie Uitkeringswet Indische Geïnterneerden. 

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: ACUIG Stb. 1981, 637 artikel  
periode: 1981-1983 
produkt:  
opmerking: De commissie dient te bestaan uit een onafhankelijk voorzitter, een verte-

genwoordiger van de Indische belangenorganisaties en een vertegenwoor-
diger van de minister van Binnenlandse Zaken, tevens secretaris 

 
 

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

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: ACUIG Stb. 1981, 637 artikel 11 
periode: 1981-1983 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

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

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: ACUIG Stb. 1981, 637 artikel 14 
periode: 1981-1983 
produkt:  
opmerking: - 
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H Uitkeringswet KNIL-dienstplichttijd 
 
H.A Context 
 
Als gevolg van het beleid van de minister van Defensie ten aanzien van veteranen is besloten 
aan alle dienstplichtigen die tenminste 5 jaar gediend hebben en deze tijd niet in een pensioen 
verrekend zien, een eenmalige uitkering van 7500 gulden toe te kennen. Dit is vastgelegd in de 
Uitkeringswet financiële compensatie langdurige militaire dienst.25 Aangezien ex-KNIL-zaken 
onder de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken vallen en niet onder de 
verantwoording van de minister van Defensie konden ex-KNIL-dienstplichtigen geen beroep op 
deze regeling doen. Ex-KNIL-dienstplichtigen verkeerden en verkeren echter wel in gelijke 
omstandigheden als de langdurig dienstplichtigen die op de hierboven genoemde uitkeringswet 
een beroep kunnen doen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom besloten, in 
navolging van zijn collega van Defensie, voor deze categorie een gelijksoortige regeling te 
maken26. In de Wet van 22 december 1993 houdende financile compensatie voor langdurige 
militaire dienst (Uitkeringswet KNIL-dienstplichttijd) wordt aan ex-KNIL-dienstplichtigen die 
vóór 1950 gedurende tenminste 5 jaar in actieve dienst zijn geweest een eenmalige uitkering 
van 7500 gulden gegeven.27 Onder deze regeling vallen ook Indische dienstplichtigen die bij de 
Koninklijke Marine hebben gediend. 
 
 
H.B Handelingen 
 
 

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. 

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken (feitelijke uitvoering Dienst Uitvoering 
Ontslaguitkeringsregelingen (DUO)) 

grondslag: Uitkeringswet KNIL-dienstplichttijd Stb. 1994, 50 artikel 4 
periode: 1994-1996 
produkt:  
opmerking: - 
 

                     
25 Bijl. Hand. II 92-93 nr 22 493 

26 Memorie van toelichting op de Uitkeringswet KNIL-dienstplichttijd, Bijlagen bij de Handelingen van de 
Tweede Kamer, zitting 1992-1993 stuk nr 23 091, nr 3. 

27 Stb. 1994, 50 
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I Context met betrekking tot de overzeese pensioenen 
 
Onder overzeese pensioenen worden verstaan de pensioenen en uitkeringen die betaald worden 
aan personen of hun nabestaanden die in dienst zijn geweest van de voormalige Nederlands-
Indische overheid, de zogenaamde landsdienaren, of die in dienst zijn geweest van 
publiekrechtelijke instellingen die voor het grootste deel met overheidsgeld werden bekostigd 
zoals de bijzondere scholen in Indië. Enerzijds is hierbij sprake van pensioenen uitgekeerd aan 
pensioengerechtigden, anderzijds van uitkeringen aan personen die als gevolg van de 
onafhankelijkheid van Indonesië hun baan bij de (semi-) overheid hebben verloren of moesten 
opgeven. Een deel van de overzeese pensioenen wordt uitbetaald aan landsdienaren die ook na 
soevereiniteitsoverdracht in 1949 nog voor een beperkte periode in dienst van de Indonesische 
overheid zijn geweest. 
 
Onder de overzeese pensioenen vallen ook de pensioenen voor de landsdienaren van het Neder-
landse gouvernement in Nederlands-Nieuw-Guinea tussen 1949 en 1963. Voor deze laatsten 
werd kort voor de overdracht van Nieuw-Guinea aan de Verenigde Naties nog een aparte 
rechtspositieregeling gemaakt zodat zij wat betreft hun rechtspositie onder de verantwoording 
van de minister van Binnenlandse Zaken kwamen te vallen en daarmee losgemaakt werden van 
het gouvernement in Nederlands-Nieuw-Guinea voor wat betreft hun rechtspositie. Als zodanig 
worden zij bijstandambtenaren genoemd.  
 
De pensioenen van het gewezen burgerlijke en militaire overheidspersoneel van het Gouverne-
ment in Nederlands-Indië worden in de regel "Garantiewetpensioenen" genoemd omdat de 
uitbetaling van de rechten door hen opgebouwd onder de zogenaamde "Garantiewetten" vallen. 
De pensioenen van de bijstandambtenaren worden "Nieuw-Guinea-pensioenen" genoemd.  
 
In het algemeen onderscheid men drie soorten pensioenen: 
1 het eigenpensioen; 
2 het weduwenpensioen; 
3 het wezenpensioen of de wezen-onderstand. 
 
Het eigenpensioen is het pensioen uitgekeerd aan de pensioengerechtigde zèlf indien deze de 
pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. In principe is dat op 55 jarige leeftijd. Voor op 
jongere leeftijd uit Indonesië naar Nederland gekomen overheidsdienaren zijn, zolang zij geen 
eigen inkomsten verworven hebben, speciale uitkeringen. Het weduwenpensioen wordt 
uitgekeerd aan de weduwe van een overleden gewezen landsdienaar, terwijl het wezenpensioen 
aan de kinderen van de overleden pensioengerechtigde landsdienaar wordt uitgekeerd. 
 
 
I.A Garantiewetpensioenen 
 
Twee dagen na de capitulatie van de Japanse bezetters in Nederlands-Indië werd door Soekarno 
op 17 augustus 1945 de Republiek Indonesia uitgeroepen. In de daar op volgende periode 
probeerde Nederland zijn gezag in Indonesië te herstellen en te komen tot een nieuw 
staatsrechtelijk verband met Indonesië. Het streefde hierbij naar een unie met een aantal in een 
federatief staatsverband verenigde Indonesische staten. Gelijktijdig probeerde het ook de 
Republiek Indonesië als één van die staten in dit federatieve verband te integreren. Deze echter, 
streefde een volledig onafhankelijke Indonesische eenheidsstaat na. Na overeenkomsten tussen 
Nederland en de 'Indonesische federatieve staten in wording' -de zogenaamde overeenkomsten 
van Malino en Linggadjati- en na twee "politionele acties" komt het uiteindelijk tot een defini-
tieve overeenkomst over soevereiniteitsoverdracht op de "Ronde Tafel Conferentie" die in de 
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tweede helft van 1949 in Den Haag werd gehouden.28 De Kamers van de Staten-Generaal 
gingen akkoord met de resultaten van de Ronde Tafel Conferentie welke zijn overgenomen in 
de Wet Soevereiniteitsoverdracht Indonesië.29 Op 27 december 1949 vond de feitelijke 
overdracht van de soevereiniteit aan de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië (Repu-
blik Indonesia Serikat) plaats. 
 
Bij de resultaten van de Ronde Tafel Conferentie zijn ook een aantal ontwerpovereenkomsten 
opgenomen. In een van deze overeenkomsten is geregeld dat de Republiek der Verenigde Staten 
van Indonesië de Nederlandse ambtenaren in dienst zou overnemen om de nieuwe staat te hel-
pen opbouwen. Dit is als volgt geformuleerd: 
 "Artikel 1, Op het tijdstip van de soevereiniteitsoverdracht neemt de Regering van de Repu-

bliek der Verenigde Staten van Indonesië in haar dienst over alle alsdan bij de Regering van 
Indonesië in vast of tijdelijk dienstverband of op kort verband werkzame burgerlijke over-
heidsdienaren, waaronder begrepen het onder deze regering ressorterend personeel van de 
op voet van de artikelen 119, 121, 123 van de Indische Staatsregeling ingestelde 
zelfstandige gemeenschappen. 

 Artikel 2, De Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië aan-
vaardt, ..., alle rechten en verplichtingen, welke Indonesië op het tijdstip van de 
soevereiniteitsoverdracht heeft ten aanzien van de in artikel 1 bedoelde overheidsdie-
naren en de gewezen overheidsdienaren alsmede hun nagelaten betrekkingen".30  

In de overeenkomst is ook een afvloeiingsregeling opgenomen voor het overheidspersoneel dat 
ontslagen zou worden in de overgangsperiode van twee jaar die na de soevereiniteitsoverdracht 
zou gelden. 
 
De Nederlandse regering wilde dat het overheidspersoneel in dienst van het gouvernement van 
Nederlands-Indië na de soevereiniteitsoverdracht in dienst zou blijven van Indonesië om zo mee 
te helpen aan de opbouw van het nieuwe Indonesië. Om te voorkomen dat de Nederlandse amb-
tenaren niet zouden willen meewerken en voortijdig ontslag zouden nemen, in deze voor hen 
toch onzekere tijden, heeft de Nederlandse regering vooruitlopend op de soevereiniteitsover-
dracht, tweemaal een zogenaamde intentieverklaring gegeven. In deze verklaringen beloofde de 
Nederlandse regering een garantie te geven ten aanzien van de rechtspositie van de ambtenaren, 
zodat deze met een gerust hart in Indonesië zouden kunnen doordienen.31 De garantie betreft 
met name de uitbetaling van alle door de betrokken overheidsdienaar in de loop der tijd opge-
bouwde rechten, nadat deze de Indonesische dienst zal hebben verlaten. De regering zag deze 
garantie als een maatregel ten overvloede, omdat de Republiek der Verenigde Staten van Indo-
nesië per slot van rekening alle rechten en plichten ten aanzien van de overheidsdienaren van 
het voormalige Nederlands-Indische gouvernement overnam. Dus ook de betaling van de 

                     
28 Een bondig overzicht over deze periode van de Nederlands-Indonesische geschiedenis is te vinden in: 

C. Smit, De dekolonisatie van Indonesië, Groningen 1976. Ook in: Jan Pluvier, Indonesië, kolonialisme, onafhan-
kelijkheid, neo-kolonialisme, Nijmegen 1978. Een meer persoonlijk verslag is te vinden in: J.A. Jonkman Neder-
land en Indonesië beide vrij, gezien vanuit het Nederlandse Parlement, memoires van mr. J.A. Jonkman, Assen, 
Amsterdam 1977. 

29 Wet van 21 december 1949, houdende een voorziening in de zin van artikel 211 der Grondwet (Wet 
Soevereiniteitsoverdracht Indonesië) Stb. 1949, 570. 

30 Stb. 1949, 570, blz. 50. 

31 Verklaringen van  2 augustus 1947 en 5 augustus 1949, beide opgenomen als respectievelijk bijlage I en II 
van de Memorie van toelichting op de Garantiewet Burgerlijke Overheidsdienaren Indonesië, in: Bijlagen bij de 
handelingen van de Tweede Kamer (voortaan Bijl. Hand II), zitting 1949-1950 stuk nr 1499. 
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pensioenen die voorheen ten laste van de Indische pensioenfondsen of het gouvernement van 
Nederlands-Indië zouden komen. 
 
Om de garantieverklaring een wettelijke status te geven diende de regering bij de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal een Garantiewet voor het Burgerlijk overheidspersoneel in Indone-
sië in. De beide kamers vonden de wet onvoldragen en bovendien te benepen ten opzichte van 
de betrokken ambtenaren in Indonesië. Met name ten opzichte van een garantiestelling voor de 
ambtenaar die uit eigen beweging ontslag nam, omdat hij in gemoede vond dat hij niet kon 
doordienen. De Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië is desondanks toch 
aangenomen, omdat de Kamers het beter vonden iets te regelen voor de Nederlandse ambtena-
ren in Indonesië dan met lege handen te staan.32 
 
De uitvoering van de wet werd opgedragen aan de minister van Uniezaken en Overzeese 
Rijksdelen. De minister zonder portefeuille bij het Ministerie van Uniezaken en Overzeese 
Rijksdelen, Götzen, die later staatssecretaris bij dit zelfde ministerie werd, kreeg de uitvoering 
van de garantiewetten tot zijn taak. Vanaf 1 januari 1953 berust de uitvoering van de 
garantiewetten bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De minister zonder portefeuille bij 
dit ministerie, Luns, had de Indonesische zaken tot zijn taakgebied. Bij het ministerie is voor de 
afwikkeling van de Indonesische zaken en de verdere betrekkingen met Indonesië de Directie 
Overgangszaken Indonesië (DOI) ingesteld. Vanaf 1 januari 1967 is de uitvoering van de Ga-
rantiewetten opgedragen aan de minister van Binnenlandse Zaken.33 
 
In de Garantiewet is geregeld dat één of meer onafhankelijke commissies moesten worden 
opgericht. Deze commissies moesten beoordelen of individuele ambtenaren of groepen 
ambtenaren voldeden aan de criteria van de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel en 
daarmee onder de garanties van de Nederlandse overheid zouden vallen. In juni 1952 zijn 
conform artikel 8 van de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië twee "Gar-
antiewetcommissies" opgericht: één te Djakarta in Indonesië en één in Nederland te 's-Gra-
venhage.34 
 
Bij alle verzoeken om onder de Garantiewet te kunnen vallen waarbij in de te beoordelen 
gegevens een subjectief element zat, gebeurde die beoordeling door een van de Garantiewet-
commissies. De commissie in Djakarta beoordeelde de gevallen in Indonesië, die in Den Haag 
de gevallen waarbij de betrokken ambtenaar al in Nederland was. De Indonesische commissie 
beoordeelde met name of ambtenaren die ontslag uit dienst van de Indonesische regering 
aanvroegen dit met voldoende reden deden om onder de Garantiewet te kunnen vallen. 
Afwijzing door de commissie hield op dat moment in dat de ambtenaar in dienst van Indonesië 
moest blijven, wilde hij zijn rechten behouden. Dit gebeurde indien de commissie meende dat 
de omstandigheden waarin de betrokken ambtenaar verkeerde niet voldeden aan de eisen voor 

                     
32 Wet van 11 mei 1950 tot vaststelling van zekere waarborgen jegens bepaalde groepen burgerlijke overheids-

dienaren en gewezen burgerlijke overheidsdienaren van Indonesië en hun nagelaten betrekkingen. (Garantiewet 
Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië.) (Stb. 1950, K178). Behandeling in de Staten Generaal: Bijl. Hand. II 
zitting 1949-1950, stuk nr. 1499. Handelingen van de Tweede Kamer, (voortaan Hand. II) zitting 1949-1950, blz. 
1271-1295, 1848-1850. Bijlagen bij de Handelingen van de Eerste Kamer, (voortaan Bijl. Hand. I) zitting 1949-
1950, stuk nr. 1499. Handelingen van de Eerste Kamer, (voortaan Hand. I) zitting 1949-1950, blz. 729-751. 

33 Gegevens over de actoren zijn te vinden in hoofdstuk 17. Zie pagina 3. 

34 Besluit van 22 juni 1950 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8 van 
de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië. Stb. 1950, 262. 
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afvloeiing zoals omschreven in Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel. Deze eisen waren 
rechtstreeks afgeleid van de afvloeiingsvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de 
akkoorden van de Ronde Tafel Conferentie.35 Het was deze toetsing waartegen de kamer bij de 
behandeling van de Garantiewet zoveel bezwaar had. Zij meende dat de ambtenaar vrij moest 
zijn in de keuze om al dan niet door te dienen. Dezelfde toetsing van de reden voor het nemen 
van ontslag door de ambtenaar vond ook bij de Haagse Garantiewetcommissie plaats, zij het 
dan dat hierbij meestal sprake was van toetsing achteraf omdat de betrokken overheidsdienaar 
in feite al ontslag had genomen en was teruggekeerd naar Nederland. Daarnaast toetste de 
commissie in Den Haag kwesties betreffende het al dan niet terecht weigeren van passende 
arbeid en de toepassing van de anti-cumulatiebepalingen. Deze laatste bepalingen moesten 
voorkomen dat door een opeenstapeling van pensioenen of uitkeringen de betrokkene teveel 
geld uitgekeerd zou krijgen.  
 
Voor de ambtenaren die in afwachting van een uitspraak van de commissie reeds ontslag 
hadden genomen, heeft de regering een onderstandsregeling gemaakt. Deze regeling gold ook 
voor ambtenaren die krachtens de afvloeiingsvoorwaarden van de Ronde Tafel Conferentie 
waren ontslagen, of ontslag hadden genomen, maar die gezien hun leeftijd of aantal doorlopen 
dienstjaren nog geen recht op een pensioen hadden.36 
 
In de resultaten van de Ronde Tafel Conferentie is ook een overeenkomst opgenomen met be-
trekking tot het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (K.N.I.L.).  Hierin werd onder meer gere-
geld hoe het K.N.I.L. zou worden gereorganiseerd, dat wil zeggen op welke manier het K.N.I.L. 
zou worden opgeheven. Dit hield in dat een deel van de manschappen kon overgaan in 
Indonesische dienst, een ander deel kon overgaan naar het Nederlandse leger en dat de overige 
eervol zouden worden ontslagen.37 Net als bij het burgerlijke overheidspersoneel zouden de 
Verenigde Staten van Indonesië alle plichten ten opzichte van het gewezen personeel van het 
K.N.I.L. overnemen. Op 26 juli 1950 om 0.00 uur wordt het K.N.I.L. uiteindelijk formeel opge-
heven en al het overgebleven personeel eervol ontslagen.38  
 
Ook voor de militairen werd een garantiestelling ten opzichte van hun pensioenen en andere 
rechten noodzakelijk gevonden. Om die reden werd eind 1951 een Garantiewet voor Militairen 
K.N.I.L. afgekondigd.39 Deze wet loopt vrijwel parallel met de Garantiewet voor Burgerlijke 

                     
35 Een ontslagverzoek werd positief beoordeeld indien deze werd gedaan wegens wijzigingen in rechtspositie, 

dienstvoorwaarden, dienstverhoudingen en levensomstandigheden, welke zodanig waren dat voortzetting van het 
dienstverband niet in redelijkheid kon worden gevorderd. Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië 
(Stb. 1950, 178) artikel 2.1.c, juncto artikel 2.2.  Afvloeiingsvoorwaarden zoals geformuleerd in de resultaten van 
de Ronde Tafel Conferentie opgenomen in de "Ontwerp-overeenkomst inzake de rechtspositie van de burgerlijke 
overheidsdienaren in verband met de soevereiniteitsoverdracht" artikel 5.c (Stb. 1949, 570 p. 51). 

36 Besluit van 27 juni 1950 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 van 
de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië, Stb. 1950, 268. 

37 Regeling betreffende de onder Nederlands bevel staande landstrijdkrachten in Indonesië na de soevereini-
teitsoverdracht, artikel 32 in Stb. 1949, 570 p. 71. 

38 Besluit van 20 juli 1950, houdende kennisgeving van de opheffing van het Koninklijk Nederlands Indisch 
Leger. Stb. 1950, 309. 

 Besluit van 20 juli 1950, houdende collectieve ontslagverlening aan militair personeel van het Koninklijk 
Nederlands Indisch Leger. Stb. 1950, 310. 

39 Wet van 22 juni 1951, houdende vaststelling van zekere waarborgen jegens bepaalde groepen militairen en 
gewezen militairen van het voormalige K.N.I.L., alsmede hun nagelaten betrekkingen. (Garantiewet Militairen 
K.N.I.L) Stb. 1951, 239. 
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Overheidspersoneel Indonesië. Evenals bij die wet, zou voor de K.N.I.L. militairen een 
Garantiewetcommissie ingesteld worden. De taken van deze commissie werden echter in 1952 
opgedragen aan de reeds bestaande Garantiewetcommissie voor burgerlijk overheidspersoneel, 
welke voor K.N.I.L. zaken met enkele leden uitgebreid kon worden.40 
 
Per 1 juni 1953 wordt de Garantiewetcommissie in Indonesië opgeheven en blijft alleen de 
commissie te 's-Gravenhage bestaan.41 De Garantiewetcommissie krijgt hierbij de mogelijkheid 
een vertegenwoordiger of lid in Indonesië te stationeren om daar de Garantiewetcommissie te 
vertegenwoordigen. 
 
Zowel in zaken van burgerlijke overheidsdienaren als die van K.N.I.L.-militairen is bij de 
oprichting van de Garantiewetcommissies voorzien in een mogelijkheid om in beroep te gaan 
tegen uitspraken van de Garantiewetcommissies. De minister verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de Garantiewetten was hierbij de beroepsinstantie. De minister kon, alvorens in 
een beroep te beschikken, de Garantiewetcommissie opdragen nader onderzoek uit te voeren. In 
ieder geval liet hij zich adviseren door een op te richten Adviescommissie in Garantiewet-
zaken.42 Als leden van de Adviescommissie in Garantiewetzaken heeft de minister leden van de 
Centrale raad van Beroep in Utrecht aangewezen. 
 
In 1954 is de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië gewijzigd.43 Belangrijkste 
wijzigingen zijn het verdwijnen van de toetsing op de redenen van ontslag en een verlenging 
van de termijn waarbinnen het ontslag moet zijn ingegaan om voor garantiestelling in aan-
merking te komen. De termijn werd verlengd van 5 jaar na de soevereiniteitsoverdracht tot 10 
jaar. Zodat nu ook ambtenaren die tussen 31 december 1954 en 31 december 1959 de 
Indonesische overheidsdienst zouden verlaten, in aanmerking kwamen om onder de garantiewet 
te vallen. 
 
In de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië zijn een aantal bepalingen opge-
nomen waarbij de minister belast met de uitvoering van de garantiewetten eerst met de minister 
van Financiën moet overeenstemmen alvorens een besluit te kunnen nemen. In 1954 is het 
ambtelijk vooroverleg over deze overeenstemming geformaliseerd in een Contact-commissie 
inzake Garantiewetaangelegenheden. De leden van de commissie zijn ambtenaren van één van 
beide ministeries. De Contact-commissie kon de zaken waarover overlegd moest worden 
beoordelen. Alleen als de ambtenaren van beide ministeries niet tot overeenstemming konden 
komen traden de ministers nog formeel met elkaar in schriftelijk contact.44 

                     
40 Besluit van 1 februari 1952, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur inzake het 

instellen van een commissie, alsmede van de mogelijkheid van beroep tegen de beslissing van die commissie, als 
bedoeld in artikel 7 van de Garantiewet Militairen K.N.I.L. Stb. 1952, 51. 

41 Besluit van 26 mei 1953 tot vaststelling van een nieuwe algemene maatregel van bestuur als bedoeld in 
artikel 8 van de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië, Stb. 1953, 239. 

42 Stb. 1950, 262 artikel 22.2, vanaf 1953 Stb. 1953, 239 artikel 19.2. 

43 Wet van 7 juli 1954 tot nadere wijziging van de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië, Stb. 
1954, 312. 

44 Contactcommissie inzake garantiewetaangelegenheden is geformaliseerd in de briefwisseling tussen de 
minister van Buitenlandse Zaken d.d. 10 december 1954 nr. DOI/GW/35163 en de minister van Financiën d.d. 6 
januari 1955 Generale Thesaurie/Dienst der Rijksbegroting/Inspectie der Rijksfinanciën nr. 7455. Kopieën van 
deze brieven aanwezig in de documentatie verzameling van ing. E.M. Rader, ambtenaar van de Directie 
Arbeidszaken Overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
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I.B Nieuw-Guinea-pensioenen 
 
Bij de onderhandelingen tijdens de Ronde Tafel Conferentie in 1949 over de soevereiniteits-
overdracht in Indonesië is Nieuw-Guinea buiten de akkoorden gelaten omdat hierover geen 
overeenstemming bereikt was. Wel is afgesproken om binnen een jaar na de soevereiniteits-
overdracht opnieuw te onderhandelen over de toekomstige status van Nieuw-Guinea.45 
 
Gelijktijdig met de soevereiniteitsoverdracht aan de Verenigde Staten van Indonesië van het 
Indonesische grondgebied, uitgezonderd Nederlands-Nieuw-Guinea, heeft de Nederlandse 
regering voorzien in een maatregel voor de voortzetting van het Nederlandse gezag aldaar. Deze 
is kort daarop vervangen door een speciale bewindsregeling, een afgeleide van de Indische 
Staatsregeling.46 
 
Tussen 4 en 27 december 1950 is tussen Indonesië en Nederland over de toekomst van Neder-
lands-Nieuw-Guinea onderhandeld, echter zonder tot een oplossing te komen. Hierdoor heeft de 
Nederlandse regering haar gezag over Nieuw-Guinea in de daarop volgende jaren voortgezet en 
verder uitgebouwd. Vanaf 1961 begon Indonesië met militaire infiltraties in Nederlands-Nieuw-
Guinea en werd de verhouding tussen Nederland en Indonesië verscherpt. Uiteindelijk kwam 
deze kwestie op de internationale politieke agenda en bemoeide de Verenigde Staten van 
Amerika bij monde van Robert Kennedy zich met de zaak. Dit resulteerde op 15 augustus 1962 
in een akkoord waarbij Nederlands-Nieuw-Guinea per 1 oktober 1962 overgedragen werd aan 
de Verenigde Naties. De VN tenslotte, droeg per 1 mei 1963 Nieuw-Guinea over aan Indonesië. 
 
Op het gebied van de pensioenen voor landsdienaren bleven tot 1 januari 1957 van toepassing 
het "Indisch Burgerlijk Pensioenreglement", het "Reglement van het weduwen- en wezenfonds 
voor Europese burgerlijke landsdienaren in Nederlands-Indië" en het "Reglement op het 
verlenen van pensioen aan weduwen en wezen van niet-Europese burgerlijke ambtenaren". Met 
dien verstande echter, dat de gelden die in die reglementen ten laste kwamen van de begroting 
van Nederlands-Indië vanaf 27 december 1949 uiteraard ten laste kwamen van de begroting van 
Nederlands-Nieuw-Guinea. In 1958 werd met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 1957 
een speciaal pensioenreglement tot stand gebracht voor de landsdienaren in dienst van het 
Gouvernement van Nederlands-Nieuw-Guinea.47 Op basis hiervan werden alle pensioenen 
uitgekeerd die na 31 december 1956 zouden ingaan. De bevoegdheden in het 
pensioenreglement toegekend aan de gouverneur van Nederlands-Nieuw-Guinea werden voor 
de toepassing van het reglement buiten Nederlands-Nieuw-Guinea uitgeoefend door de minister 
van Zaken Overzee. Sinds de opheffing van dit ministerie per 1 september 1959 worden deze 
bevoegdheden door de minister van Binnenlandse Zaken uitgeoefend die alle zaken met betrek-
king tot Nederlands-Nieuw-Guinea onder zijn verantwoording kreeg. 

                     
45 Ontwerp-charter van soevereiniteitsoverdracht, artikel 2. in: Stb. 1949, 570. 

46 Wet van 22 december 1949, houdende voorzieningen met betrekking tot de voortzetting van het gezag van 
de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden over de residentie Nieuw-Guinea (Machtigingswet Nieuw-
Guinea). Stb. 1949, 576. 

 Besluit van 29 december 1949, houdende de voorziening in een afzonderlijke bewindvoering in Nieuw-Guinea 
(Besluit Bewindsregeling Nieuw-Guinea). Stb. 1949, 599. 

47 Landsdienaren Pensioenen, Ordonnantie tot vaststelling van het "Pensioenreglement Nederlands-Nieuw-
Guinea". Gouvernementsblad van Nederlands-Nieuw-Guinea 1958, 83. 
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Aan het eind van de jaren vijftig voorzag de Nederlandse regering dat de Papoea's van Neder-
lands-Nieuw-Guinea op de een of andere manier zelfbeschikkingsrecht zouden krijgen. De 
Nederlandse regering wilde hierin voorzien door in ras tempo Papoea's op te leiden om deel te 
nemen in het overheidsapparaat. Hierdoor zouden zij ter gelegener tijd zelf hun land kunnen 
besturen. Als gevolg hiervan zou een verdringing van Nederlandse landsdienaren door Papoea's 
in het bestuursapparaat van Nederlands-Nieuw-Guinea plaatsvinden. Om te voorkomen dat de 
Nederlandse landsdienaren voortijdig zouden vertrekken uit Nederlands-Nieuw-Guinea en daar-
mee het bestuur en de opbouw van Nieuw-Guinea onmogelijk zouden maken, heeft de regering 
besloten voor de Nederlanders in Nieuw-Guinea een goede rechtspositieregeling te treffen.  
 
Op 18 september 1961 diende de regering daartoe een wetsvoorstel in tot instelling van een bij-
standkorps voor burgerlijke rijksambtenaren bestemd voor de dienst in Nederlands-Nieuw-
Guinea. Kern van dit ontwerp was om de landsdienaren in Nederlands-Nieuw-Guinea een soort 
van dubbele status te geven: één, als landsdienaar onderhorig aan de Nieuwguinese reglementen 
en het gezag ter plaatse; twee, als rijksambtenaar in Nederlandse dienst met een in Nederland 
gefundeerde rechtspositieregeling. Op verzoek van de Tweede Kamer en door de ontwikkelin-
gen in de internationale politiek ten aanzien van Nederlands-Nieuw-Guinea, waardoor de 
toekomst in Nederlands-Nieuw-Guinea zeer onzeker werd, is de prioriteit in het wetsvoorstel 
omgekeerd. Een ambtenaar werd primair aangesteld als bijstandambtenaar met de daarbij 
behorende rechtspositie. Vervolgens werd de ambtenaar ter beschikking gesteld van het 
gouvernement in Nieuw-Guinea. Het gouvernement bepaalde wat de functie van de ambtenaar 
als landsdienaar moest zijn. Binnen deze functie moest hij volgens de reglementen geldig in 
Nederlands-Nieuw-Guinea werken. Het loon dat de bijstandambtenaar als landsdienaar 
verdiende wanneer hij ingezet werd in Nieuw-Guinea, werd gekort op het loon dat hij over-
eengekomen was bij zijn aanstelling tot bijstandambtenaar. Uiteraard werden bijstand-
ambtenaren slechts geworven op verzoek van het gouvernement in Nederlands-Nieuw-Guinea. 
 
Op het gebied van de pensioenen werd voor alle bijstandambtenaren het Pensioenreglement 
Nederlands-Nieuw-Guinea van 1958 van toepassing verklaard. In een verdere uitwerking van 
de rechtspositieregeling van de bijstandambtenaar moest worden voorzien in een ambtenaren-
reglement voor bijstandambtenaren.48 
 
De Wet op de instelling van een bijstandkorps werd afgekondigd op 25 mei 1962, maar trad pas 
in werking na de afkondiging van het Bijstandambtenarenreglement op 20 september 1962.49 
Op dat moment was al voorzien in de overdracht van het gezag in Nederlands-Nieuw-Guinea 
aan de Verenigde Naties. Hierdoor werd op de valreep gezorgd voor een rechtspositie voor de 
landsdienaren in Nieuw-Guinea onder Nederlandse verantwoordelijkheid. Alle Nederlandse 
landsdienaren werden namelijk bij de inwerkingtreding van de wet in één klap 
bijstandambtenaar. Hiermee werd Nederland, in casu de minister van Binnenlandse Zaken, 
verantwoordelijk voor de naleving en uitbetaling van alle rechten en plichten ten opzichte van 
de ambtenaren in, of teruggekeerd uit, Nieuw-Guinea. 
                     
48 Bijlagen bij de Handelingen van de Tweede Kamer, zitting 1961-1962 nr 6502. Handelingen van de Tweede 

Kamer, zitting 1961-1962 pp. 2685-2701. 

49 Wet van 25 mei 1962, houdende instelling van een bijstandkorps van burgerlijke rijksambtenaren, dat 
bestemd is voor de dienst in Nederlands-Nieuw-Guinea. Stb. 1962, 196. 

 Besluit van 20 september 1962, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld 
in artikel 6 en 13 van de Wet van 25 mei 1962, Stb. 196, tot instelling van een Bijstandkorps van burgerlijke 
rijksambtenaren, dat bestemd is voor de dienst in Nederlands-Nieuw-Guinea (Bijstandambtenarenreglement). Stb. 
1962, 360. 
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De minister heeft de regelingen van de Nieuw-Guinea-pensioenen ook van toepassing verklaard 
op de zogenaamde "maatschappelijke Nederlanders". Dit zijn mensen die geen Nederlander 
zijn, ook geen bijstandambtenaar zijn, maar wel in Nederland wonen en afkomstig zijn uit 
Nederlands-Nieuw-Guinea.50 
 
 
I.C Toekenning en uitbetaling 
 
Toekennen en uitbetalen van een pensioen zijn twee gescheiden onderdelen in een pensioen-
voorziening. Eerst moet bepaald worden of iemand op grond van de specifieke van toepassing 
zijnde pensioenregelingen recht heeft op een bepaald pensioen. Zo ja, dan kan aan de 
pensioengerechtigde een pensioen worden toegekend. Op basis van dienstjaren, rang of salaris 
wordt vervolgens de pensioengrondslag berekend. De pensioengrondslag is het bedrag op basis 
waarvan het uit te betalen pensioen wordt vastgesteld. De wijze van berekening is vastgelegd in 
de pensioenregelingen en verschilt van regeling tot regeling. Op basis van de pensi-
oengrondslag wordt de hoogte van het uit te betalen pensioen berekend. Hierop kunnen allerlei 
toeslagen, bijslagen en anti-cumulatie kortingen van toepassing zijn.  
Is dit allemaal berekend dan kan de feitelijke uitbetaling plaatsvinden. Toekenning en bere-
kening van de grondslag is in de loop der tijden met betrekking tot de garantiewetpensioenen 
aan andere organisaties toebedeeld dan de uitbetaling en de berekening van de hoogte van het 
werkelijk uit te betalen pensioen. Voor weduwen- en wezenpensioenen gelden weer andere 
regels voor toekenning en uitbetaling. Dit komt omdat de hoogte daarvan direct gerelateerd is 
aan het uit te betalen eigenpensioen van de pensioengerechtigde waarvan de weduwe of wezen 
de nabestaanden zijn. 
 
In de loop van de periode omschreven in dit rapport zijn het toekennen en betalen van de 
diverse pensioenen als volgt verdeeld geweest. 
 
I.C.A Het eigenpensioen 
 
Zolang de soevereiniteit van Nederlands-Indië nog niet aan de Verenigde Staten van Indonesië 
was overgedragen, dat wil zeggen tot en met 1949, werd er een onderscheid gemaakt tussen het 
toekennen van een pensioen aan een pensioengerechtigde binnen Indië en het toekennen van 
een pensioen buiten Indië, meestal Nederland. In het eerste geval lag de verantwoording voor 
de toekenning in Indië, in het tweede geval in Nederland.  
Voor de militaire pensioenen betekende dit, dat in Indië de pensioenen werden toegekend door 
de commandant van het K.N.I.L. en in Nederland door de minister van Koloniën, vanaf 1945 
door zijn taakopvolger, de minister van Overzeese Gebiedsdelen. Voor wat betreft de 
burgerlijke landsdienaren gold nagenoeg hetzelfde: in Indië werd het pensioen toegekend door 
de gouverneur-generaal en in Nederland door de minister van Koloniën en taakopvolgers.  
 
De meeste pensioenen kwamen ten laste van speciale Indische pensioenfondsen, waarvan de 
eventuele tekorten ten laste van de landsbegroting werden aangezuiverd. Deze fondsen stonden 
onder oppertoezicht van de minister van Koloniën en taakopvolgers. Een aantal pensioenen, 

                     
50 Zie handeling 158. 
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met name die van een aantal specifieke legeronderdelen van het K.N.I.L. kwamen rechtstreeks 
ten laste van de middelen van Indonesië.51 
 
Na de soevereiniteitsoverdracht kende in principe Indonesië de pensioenen toe. Echter de 
pensioenen waarvan de pensioengerechtigden vallen onder de Garantiewetten werden toege-
kend door de, voor de uitvoering van de garantiewetten, verantwoordelijke minister. Alle 
Indische pensioenen uitgekeerd in Nederland vielen uiteindelijk onder de Garantiewetten, 
omdat de Indonesische regering in 1954 de betaling van deze pensioenen staakte. Vaststelling 
van het pensioen gebeurde op grond van de bestaande Indische pensioenreglementen. Uitbeta-
ling geschiedde in eerste instantie door het ministerie, in de loop van de tijd echter in toe-
nemende mate door de "Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensioenaangelegenheden 
betreffende gewezen overheidspersoneel van Indonesië" later omgedoopt tot "Stichting 
Administratie Indonesische Pensioenen" (SAIP). De pensioenfondsen waaruit de pensioenen 
voor 1949 werden betaald, zijn in 1950/51 opgeheven.52 Nu betaalt de SAIP alle overzeese 
pensioenen uit. Het geld voor deze pensioenen is niet meer afkomstig uit pensioenfondsen maar 
komt direct ten laste van de begroting van het verantwoordelijke ministerie. 
 
De Nieuw-Guinea-pensioenen zijn pensioenen buiten de garantiewetten om. De minister van 
Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor het Nieuw-Guinea-beleid, is ook verantwoordelijk 
voor de toekenning en uitbetaling van de Nieuw-Guinea-pensioenen. Nu geschiedt de 
uitbetaling hiervan door SAIP. 
 
 
I.C.B Weduwen- en wezenpensioenen 
 
Tot en met 1949 werden de weduwen- en wezenpensioenen toegekend door de directeur van het 
betrokken weduwen- en wezenfonds. Voor sommige groepen ambtenaren is geen weduwen- of 
wezenfonds in het leven geroepen. Uitbetaling gebeurde rechtstreeks ten laste van de middelen 
van Indië. Deze laatste weduwen- en wezenpensioenen werden toegekend door de directeur van 
Financiën van het gouvernement in Nederlands-Indië. 
 
Na 1949 zijn de bestaande weduwen- en wezenfondsen geliquideerd. Dit gebeurde op grond 
van een overeenkomst gesloten met Indonesië tijdens de Tweede Conferentie van Ministers van 
de Nederlands-Indonesische Unie eind 1950. Hierin werd bepaald dat de uitbetaling van 
weduwen- en wezenpensioenen van Indisch/Indonesisch overheidspersoneel, buiten Indonesië, 
door Nederland zou geschieden. Nederland kreeg daarvoor de beschikking over de in Nederland 
aanwezige kapitalen van Indische weduwen- en wezenfondsen. Dit kapitaal werd in beheer 
gegeven aan de  "Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensioenaangelegenheden 
                     
51 Bijlage I geeft een overzicht van de pensioenregelingen zoals die in 1949 golden, tegelijk met de instantie die 

het pensioen toekende en het fonds ten welke laste het pensioen tot en met 1949 werd uitgekeerd. 

52 Bijlage II geeft een overzicht van de in 1949 bestaande pensioenfondsen en een korte geschiedenis van 
hetgeen na 1949 met die fondsen gebeurde. 
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betreffende gewezen overheidspersoneel van Indonesië", vanaf 1956 "Stichting Administratie 
Indonesische Pensioenen" genoemd. De directeur kreeg van de minister van Binnenlandse 
Zaken de bevoegdheid om de weduwen- en wezenpensioenen toe te kennen en te betalen. Voor 
de betaling werd het kapitaal van de stichting gebruikt aangevuld met middelen uit de begroting 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.53 

                     
53 Bijlage I geeft een overzicht van de weduwen- en wezenreglementen zoals die in 1949 golden, tegelijk met 

de instantie die het pensioen toekende en het fonds ten welke laste het pensioen tot en met 1949 werd uitge-
keerd. Bijlage II geeft een overzicht van de in 1949 bestaande pensioenfondsen en weduwen en wezenfondsen 
met een kort overzicht van de geschiedenis van deze fondsen na 1949. 
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J Handelingen met betrekking tot de Indische pensioenen 
 
 
J.A Vóór de soevereiniteitsoverdracht, tot en met 1949 
 
In dit hoofdstuk is in een aantal samenvattende handelingen de kern weergegeven met 
betrekking tot de overzeese pensioenen voor de soevereiniteitsoverdracht. De toekenning van 
de pensioenen na de soevereiniteitsoverdracht verandert doordat een aantal actoren van het 
toneel verdwijnt en de toekenning van pensioen geschiedt onder toepassing van de Garantiewet-
ten. Bovendien verdwijnen de pensioenfondsen van het toneel.  
 van het gouvernement in Nederlands-Indië 
 
 

37 handeling: Toekennen van een eigenpensioen op grond van een Indisch pensioenre-
glement. 

actor:  gouverneur-generaal 
  Commandant van het leger 
  Minister van Koloniën tot 1945 
  Minister van Overzeese Gebiedsdelen 1945 tot en met 1949 
grondslag: Indische pensioenreglementen 
periode: tot en met 1949 
produkt:  
opmerking: Pensioenen in Indië werden toegekend door de Gouverneur-Generaal voor 

burgerlijke pensioenen en door de Commandant van het leger voor militaire 
pensioenen. Buiten Indië werden de pensioenen toegekend door de minister 
van Koloniën en taakopvolger. 

 
 

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

actor:  Directeur van de Indische weduwen en wezenfondsen 
  Directeur van Financiën van het gouvernement in Nederlands-Indië 
grondslag: Reglementen van weduwen- en wezenfondsen en weduwen- en wezenpen-

sioenreglementen 
periode:  
produkt:  
opmerking: - 
 
 

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

actor:  Minister van Koloniën tot 1945 
  Minister van Overzeese Gebiedsdelen 1945-1949 
grondslag: Reglementen van de Indische pensioenfondsen 
periode: tot 1949 
produkt:  
opmerking: - 
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40 handeling: Goed- of afkeuren van het jaarverslag, de balans en de winst- en verliesreke-
ning betreffende het beheer van de gelden van de pensioenfondsen. 

actor:  Minister van Koloniën tot 1945 
  Minister van Overzeese Gebiedsdelen 1945-1949 
grondslag: Reglementen van de Indische pensioenfondsen 
periode: 1949- 
produkt:  
opmerking: - 
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J.B Na de soevereiniteitsoverdracht, vanaf januari 1950 
 
In dit hoofdstuk zijn de handelingen opgenomen samenhangend met het Nederlandse beleid ten 
aanzien van de rechtspositie overheidsdienaren die voor de soevereiniteitsoverdracht in dienst 
zijn geweest van het gouvernement in Nederlands-Indië of het Koninklijk Nederlands-Indisch 
Leger. Een deel hiervan heeft na de soevereiniteitsoverdracht nog doorgewerkt in dienst van de 
Republiek Indonesia. Het beleid heeft met name haar weerslag gekregen in de garantiewetten 
waarmee de regering zich borg stelde voor de rechten opgebouwd door de landsdienaren en 
K.N.I.L.-militairen. 
 
J.B.A Algemeen beleid ten opzichte van de Indische pensioenen 
 
 

41 handeling: Ontwikkelen van een beleid ten aanzien van de rechtspositie van het voor-
malige burgerlijk overheidspersoneel van het gouvernement in Nederlands-
Indië en ten aanzien van het voormalige Koninklijke Nederlands-Indische 
Leger (K.N.I.L.). 

actor:  Minister van Overzeese Gebiedsdelen 
  Minister van Uniezaken en Overzeese rijksdelen 
  Minister van Buitenlandse Zaken 
  Minister van Binnenlandse Zaken 
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. 

opmerking: - 
 
 

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

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: - 
periode: 1949- 
produkt:  
opmerking: - 
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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. 

actor:  Raad van Beheer Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 
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- 
produkt:  
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. 
 
J.B.B Algemeen beleid ten opzichte van de toepassing en uitvoering van de garan-

tiewetten 
 
 

44 handeling: Voorbereiden van een KB inzake het verlenen van onderstand aan (gew-
ezen) overheidsdienaren die voor 5 augustus 1949 in dienst waren in 
Nederlands-Indië of hun nagelaten betrekkingen. 

actor:  Minister van Overzeese Gebiedsdelen 
  Minister van Financiën 
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 Overheids-
personeel 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. 

 
 

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

actor:  Minister voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 
grondslag: GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 3.3 
periode: 1951- 
produkt:  
opmerking: Regeling moet opgesteld worden in samenspraak met de minister van 

Financiën 
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46 handeling: Voorbereiden van een KB tot instelling van één of meer commissies die be-
slissingen nemen zoals omschreven in GWBOI artikelen 1, 2 en 8 en het cre-
ëren van een beroepsmogelijkheid tegen de beslissingen van deze commis-
sie(s). 

actor:  Minister van Overzeese Gebiedsdelen 
grondslag: GWBOI artikel 8 
periode: 1950- 
produkt: Stb. 1950, 262 vervangen door Stb. 1953, 239 (Instelling Garantiewet-

commissie(s)). 
opmerking: - 
 
 

47 handeling: Maken van AMvB tot instelling van één of meer commissies die beslissin-
gen nemen zoals omschreven in GWMKNIL artikel 7 en het creëren van een 
beroepsmogelijkheid tegen de beslissingen van deze commissie(s). 

actor:  Minister voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 
grondslag: GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 7 
periode: 1951- 
produkt: AMvB (Stb. 1952, 51) 
opmerking: - 
 
 

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. 

actor:  Garantiewetcommissie in Indonesië 
  Garantiewetcommissie in Nederland 
  Vertegenwoordigend lid in Indonesië van de Garantiewetcommissie 
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 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

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

actor:  minister van Buitenlandse Zaken 
grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 9a 
  GWMKNIL gewijzigd Stb. 1958, 437 artikel 8a 
periode: 1954- 
produkt:  
opmerking: - 
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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. 

actor:  Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 
  Minister van Financiën 
grondslag: GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 6.2 
periode: 1951- 
produkt:  
opmerking:  
 
 

51 handeling: Stellen van regels op grond waarvan de hoogte wordt bepaald van aanvul-
lende garantiewetuitkeringen op de uitkeringen die een betrokkene toeko-
men van de republiek Indonesië. 

actor:  Minister van Buitenlandse Zaken 
grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 4e.2 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 3e.2 (ingevoegd Stb. 1958, 437) 
periode: 1950- 
produkt:  
opmerking: In 1954 ingevoerd met terugwerkende kracht tot en met 1950 
 
 

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 voor-
zien. 

actor:  Minister van Buitenlandse zaken 
  Minister van Financiën 
grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 8b 
  GWMKNIL gewijzigd Stb. 1958, 437 artikel 7b 
periode: 1954- 
produkt:  
opmerking: KB wordt voorbereid door de Contactcommissie inzake Garantiewetaange-

legenheden. 
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J.B.C Toepassen van de garantiewet 
 
 

53 handeling: Toekennen van een eigenpensioen op grond van een Indisch pensioenre-
glement krachtens de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië 
of de garantiewet Militairen KNIL. 

actor:  Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 
  Minister van Buitenlandse Zaken 
  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: GWBOI en GWKNIL 
periode: 1950- 
produkt:  
opmerking: Dit geldt voor alle gevallen waarin de geen onduidelijkheid bestaat. Ingeval 

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

 
 

54 handeling: Goedkeuren van vaststellingen van pensioenen en onderstanden welke 
afwijken van de beschikking van afgegeven door het gezag van de Repu-
bliek van Indonesië. 

actor:  Raad van Beheer van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 
grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 12.2 
periode: 1955- 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

55 handeling: Overeenstemmen met de minister van Buitenlandse 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. 

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

inzake Garantiewetaangelegenheden. 
 
 



geld(t) voor overzee   
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56 handeling: Bepalen dat in bijzondere gevallen afgeweken kan worden van het in artikel 
6 gestelde betreffende de geldsoort waarin de betaalbaarstelling van uitke-
ringen krachtens de GWBOI wordt gedaan. 

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

inzake Garantiewetaangelegenheden. 
 
 
 
J.B.C.A Beslissen inzake toepassing van de Garantiewetten door de garantiewetcom-

missies 
 
 
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 beslissin-
gen met betrekking tot zaken aanhangig gemaakt via het vertegenwoor-
digend lid in Indonesië . 

actor:  Vertegenwoordigend lid in Indonesië van de Garantiewetcommissie 
grondslag: BGWCBOI/2 Stb. 1953, 239 artikel 8.2 
periode: 1953- 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

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. 

actor:  Garantiewetcommissie 
grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 8.1.c-d 
periode:  
produkt:  
opmerking: - 
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59 handeling: Beslissen over opschorting of beëindiging van een uitkering indien de uitke-
ringsgerechtigde zich zodanig misdragen heeft dat, ware hij in over-
heidsdienst geweest, hij ontslagen zou zijn. 

actor:  Garantiewetcommissie 
grondslag: GWBOI Stb. 1950, 178 artikel 8.1.d 
  GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 8.2.c 
periode: 1950- - 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

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

actor:  Garantiewetcommissie 
grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 8.2.d 
  GWMKNIL gewijzigd Stb. 1958, 437 artikel 7.1.a 
periode: 1954- 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

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. 

actor:  Garantiewetcommissie 
grondslag: GWBOI Stb. 1950, 178 artikel 8.1.a 
periode: 1950-1954 
produkt:  
opmerking: Artikel 5 wijzigt in Stb. 1954, 312 zodanig dat beoordeling niet meer nodig 

is. 
 
 
J.B.C.A.A Beslissen over terecht of onterecht ontslag als overheidsdienaar 
 
 

62 handeling: Beslissen of bij het ontbreken van een ontslagbesluit, betrokkene voor de 
toepassing van de GWBOI kan worden aangemerkt als te hebben gekregen 
ontslag anders dan op eigen verzoek. 

actor:  Garantiewetcommissie 
grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 8.1.e 
periode: 1954- 
produkt:  
opmerking: - 
 
 



geld(t) voor overzee   
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63 handeling: Beslissen of een overheidsdienaar of militair, wiens dienstverband voor 5 
augustus 1949 geëindigd is, buiten zijn schuld verhinderd was mee te wer-
ken aan de wederopbouw van Indonesië na 1945. 

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

garantiewet vallen. 
 
 

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

actor:  Garantiewetcommissie 
grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 8.1.a, op verzoek van de be-

trokkene 
  GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 8.2.a, op verzoek van de minister 
periode: 1954- - 
produkt:  
opmerking: Bij een oordeel op verzoek van de betrokken kan, bij een positieve beslis-

sing, 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. 

 
 

65 handeling: Beslissen of voldaan is aan de voorwaarden voor eervol ontslag of eervolle 
beëindiging van een aanstelling in kort verband. 

actor:  Garantiewetcommissie 
grondslag: GWBOI Stb. 1950, 178 artikel 2.1.a, vervallen met de wijziging GWBOI 

Stb. 1954, 312 
periode: 1950-1954 
produkt:  
opmerking: De Garantiewetcommissie in Indonesië bepaalde op verzoek van de be-

trokkene of deze eervol de dienst kon verlaten en daarmee aanspraak kon 
maken op garanties gesteld in de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel 
Indonesië. Vanaf 1954 valt vrijwillig ontslag ook onder de Garantiewet 
zodat toetsing van de reden van ontslag overbodig is. 
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66 handeling: Beslissen achteraf of ontslag al dan niet terecht verleend is op eigen ver-
zoek, of te wijten is aan eigen schuld, indien bij dat ontslag niet voldaan is 
aan de voorwaarden voor eervol ontslag. 

actor:  Garantiewetcommissie 
grondslag: GWBOI Stb. 1950, 178 artikel 2.1.b 
  GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 8.1.b, op verzoek van de be-

trokkene 
  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 
produkt:  
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 be-
trokkene 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 betrok-
kene geheel of gedeeltelijk komen te vervallen. 

 
 

67 handeling: Beslissen of ontslag verleend kan worden wegens zodanige verandering in 
rechtspositie, dienstvoorwaarden, dienstverhoudingen en levensomstandig-
heden dat voortzetting van de dienst niet in redelijkheid verlangd kan wor-
den. 

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

van de reden van ontslag overbodig is. 
 
 
J.B.C.A.B De zorg voor eigen inkomsten door een gewezen overheidsdienaar 
 
 

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

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

GWBOI geheel of gedeeltelijk worden gestaakt. 
 
 



geld(t) voor overzee   
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69 handeling: Beslissen of een aangeboden werkkring als passend moet worden be-
schouwd voor een betrokkenen die een uitkering ten laste van de Republiek 
Indonesië ontvangt. 

actor:  Garantiewetcommissie 
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:  
produkt:  
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 werk-
kring 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. 

 
 

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. 

actor:  Garantiewetcommissie 
grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 7a.1.c 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 6a.1.c (ingevoegd Stb. 1958, 437) 
periode:  
produkt:  
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 zijn gegaan, dan kan de betrokkenen aanspraak maken op een 
uitkering op grond van de Garantiewet indien de Garantiewetcommissie be-
slist dat de inkomsten buiten eigen schuld of met goede redenen verloren 
zijn gegaan. 

 
 

71 handeling: Beslissen over gehele of gedeeltelijke staking van een uitkering op grond 
van de GWBOI in afwachting van een beslissing van de Garantiewetcom-
missie 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. 

actor:  Minister van Buitenlandse zaken 
grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 7.5 
periode: 1954- 
produkt:  
opmerking: Voor de beslissing van de Garantiewetcommissie: zie handeling 72. 
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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 aan-
vaarden van passend werk. 

actor:  Garantiewetcommissie 
grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 7.4 
periode: 1954- 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

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. 

actor:  Minister van Buitenlandse Zaken 
grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 4e.1 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 3e.1 (ingevoegd Stb. 1958, 437) 
periode: 1950- - 
produkt:  
opmerking: 1954 ingevoerd met terugwerkende kracht. 
 
 
J.B.C.B Beroep tegen beslissingen 
 
 
 activiteit: In behandeling aannemen van beroepszaken tegen een beslissing van de 

Garantiewetcommissie zowel in zaken op basis van de Garantiewet Bur-
gerlijk Overheidspersoneel als in zaken op basis van de Garantiewet Mi-
litairen K.N.I.L. 

 uitvoerder: Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 
 grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 20.1 
  BGWCBOI/2 Stb. 1953, 239 artikel 17.1 
  BGWCKNIL Stb. 1952, 51 artikel 6 
 periode: 1950- - 
 produkt:  
 opmerking: Beroepstermijn is 60 dagen. 
   Onderdeel van handeling 77. 
 
 

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. 

actor:  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- 
produkt:  
opmerking: - 
 
 



geld(t) voor overzee   
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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 be-
slissing van de Garantiewetcommissie, beroep is aangetekend. 

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

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. 

actor:  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- - 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

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

actor:  Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 
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- - 
produkt:  
opmerking: - 
 
 activiteit: Toezenden van een afschrift van de beschikking in beroepszaken tegen 

beslissingen van de Garantiewetcommissie aan de Garantiewetcommissie, 
de Adviescommissie in Garantiewetzaken, de Hoge commissaris en de be-
langhebbenden 

 uitvoerder: Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 
 grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 22.3 
  BGWCBOI/2 Stb. 1953, 239 artikel 19.3 
  BGWCKNIL Stb. 1952, 51 artikel 6 
 periode: 1950- - 
 produkt:  
 opmerking: Zie handeling 77. 
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J.B.C.C Onder de garantiewet brengen van groepen die daar volgens de wet niet onder 

vallen 
 
J.B.C.C.A Niet-overheidsdienaars 
 

78 handeling: Overeenstemmen met de minister van Buitenlandse Zaken over het gelijk-
stellen van (groepen van) personen met de categorie "overheidsdienaren" zo-
als omschreven in de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel, waardoor 
deze onder de bepalingen van de garantiewet kunnen vallen. 

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

inzake Garantiewetaangelegenheden. 
  Zie handeling 79. 
 
 

79 handeling: Gelijkstellen van (groepen van) personen met de categorie "overheids-
dienaren" zoals omschreven in de Garantiewet Burgerlijk Overheidsper-
soneel, waardoor deze onder de bepalingen van de garantiewet kunnen 
vallen. 

actor:  Minister van Buitenlandse Zaken 
grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 1.I.c 
periode: 1954- - 
produkt:  
opmerking: Dit gebeurt in overeenstemming met de minister van Financiën. Zie han-

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

inzake Garantiewetaangelegenheden. 
 



geld(t) voor overzee   
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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 geld-
middelen van Indonesië zijn bezoldigd geweest. 

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

Overzeese Gebiedsdelen en Financiën, gehoord het advies van de Garantie-
wetcommissie in 's-Gravenhage. KB wordt voorbereid door de Contactcom-
missie inzake Garantiewetaangelegenheden. 

 
 
J.B.C.C.B Niet-Nederlanders 
 

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

actor:  Garantiewetcommissie 
grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 18.4 
periode: 1950- 
produkt:  
opmerking: Zie handeling 80. 
 
 

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

actor:  Garantiewetcommissie 
grondslag: BGWCKNIL Stb. 1952, 51 artikel 5 
periode: 1952- 
produkt:  
opmerking: Zie handeling 83. 
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83 handeling: Voorbereiden van een KB waarbij niet-Nederlanders onder overeenkomstige 
garanties komen te vallen als vastgelegd in GWMKNIL. 

actor:  Minister voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen en de Minister van 
Financiën 

grondslag: GWMKNIL artikel 8 
periode: 1951- 
produkt:  
opmerking: Wetten moeten gemaakt worden in samenspraak met de minister van 

Financiën 
  Vanaf 1952 moet ook advies ingewonnen worden bij de Garantiewetcom-

missie. Zie handeling 82. 
 
 

84 handeling: Overeenstemmen met de minister van Buitenlandse zaken dat in bijzondere 
gevallen garanties voortvloeiend uit de GWBOI blijven gelden, ook na 
verandering van nationaliteit van de betrokkene. 

actor:  Minister van Financiën 
  Minister van Sociale Zaken 
  Minister van Volksgezondheid 
grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 5 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 4 (ingevoegd Stb. 1958, 437) 
periode: 1954- - 
produkt:  
opmerking: Zie handeling 85. 
  Goedkeuring door de ministers wordt voorbereid door de Contactcommissie 

inzake Garantiewetaangelegenheden. 
 
 

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

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

Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
 
 



geld(t) voor overzee   
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J.B.C.D 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. 

actor:  Directeur Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 
grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 2 
  Overeenkomst tussen Stichting Administratie Indonesische Pensioenen en 

de Nederlandse staat 31 mei 1951 artikel 2 (Stb. 1955, 189) 
periode: 1951- 
produkt:  
opmerking: Vaststelling gebeurt op grond van bestaande weduwen- en wezenpensioen-

reglementen 
 
 

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

actor:  Raad van beheer van de Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensi-
oenaangelegenheden 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- 
produkt:  
opmerking: In 1954 ingevoerd met terugwerkende kracht tot en met 1950. 
 
 

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. 

actor:  Minister van Buitenlandse Zaken 
grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 4d.4 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 3d.3 (ingevoegd Stb. 1958, 437) 
periode: 1950- - 
produkt:  
opmerking: In 1954 ingevoerd met terugwerkende kracht tot en met 1950. 
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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 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. 

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

90. 
 
 

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

actor:  Raad van beheer van de Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensi-
oenaangelegenheden betreffende gewezen overheidspersoneel van Indonesië 
en hun nagelaten betrekkingen 

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

nanciën is noodzakelijk. Zie handeling 89. 
 
 

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 weduwen- en wezenuitkeringen. 

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

tactcommissie inzake Garantiewetaangelegenheden. 
 
 



geld(t) voor overzee   
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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. 

actor:  Raad van beheer van de Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensi-
oenaangelegenheden betreffende gewezen overheidspersoneel van Indonesië 
en hun nagelaten betrekkingen 

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

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

actor:  Raad van beheer van de Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensi-
oenaangelegenheden betreffende gewezen overheidspersoneel van Indonesië 
en hun nagelaten betrekkingen 

grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 4a.4 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 3a.4 (ingevoegd Stb. 1958, 437) 
periode: 1950- - 
produkt:  
opmerking: In 1954 ingevoerd met terugwerkende kracht tot en met 1950. 
 
 
 
J.B.C.E Toekennen van andersoortige uitkeringen 
 
In de GWBOI wordt kenbaar gemaakt dat een regeling getroffen moet worden voor degene in 
vaste of tijdelijke dienst die hun werkzaamheden niet meer kunnen voortzetten in Indonesië, 
maar die nog geen recht hebben op de een of andere vorm van pensioen. (GWBOI artikel 2.4). 
Daarnaast is er een onderstand voor personen die in afwachting van een beslissing van de 
Garantiewetcommissies menen dat zij geldige en dringende redenen hebben voor een 
onmiddellijke dienstneerlegging (GWBOI artikel 2.2). 
 
Een bijstandregeling is snel na de in werking treding van de Garantiewet tot stand gebracht en 
29 juli 1950 van kracht geworden (Stb. 1950, 268). Deze regeling moest volgens de GWBOI 
artikel 2.8 binnen 3 maanden na vaststelling bevestigd worden in een aan de Staten-Generaal 
voorgelegde wet. Dit is in 1951 gebeurd. Hierbij werd een gewijzigde onderstandregeling 
vastgesteld die met terugwerking tot 9 juli 1950 van kracht werd (Stb. 1951, 592).54 
 
Alleen deze laatste regeling is in dit institutioneel onderzoek verwerkt, omdat zij van toepassing 
is geworden, met terugwerkende kracht, nog vóór de datum dat de eerste regeling van kracht 
was. In 1954 werd deze vervangen door een onderstandsregeling opgenomen in de gewijzigde 
Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië. 

                     
54 Voor het opstellen van deze regeling, zie handeling Error! Reference source not found.. 
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94 handeling: Toekennen van een onderstanduitkering bedoeld in de Garantiewet voor 

Burgerlijk Overheidspersoneel (Stb. 1950, 178) artikel 2.4. 
actor:  Hoge Commissaris in Indonesië (voor degenen die bij ontslag in Indonesië 

verbleven) 
  Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (voor degenen die bij 

ontslag in Nederland verbleven) 
grondslag: Onderstandregeling conform GWBOI artikel 2 Stb. 1951, 592 artikel 2-13, 

17 
periode: 1950-1954 
produkt:  
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. 

 
 

95 handeling: Toekennen van een onderstanduitkering bedoeld in de Garantiewet voor 
Burgerlijk Overheidspersoneel (Stb. 1950, 178) artikel 2.2. 

actor:  Hoge Commissaris in Indonesië (voor degenen die bij ontslag in Indonesië 
verbleven) 

  Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (voor degenen die bij 
ontslag in Nederland verbleven) 

grondslag: Onderstandregeling conform GWBOI artikel 2 Stb. 1951, 592 artikel 14, 17 
periode: 1950-1954 
produkt:  
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. 

 
 

96 handeling: Toekennen van uitkeringen op grond van de GWBOI of GWMKNIL. 
actor:  Minister van Buitenlandse Zaken 
grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 4d.1 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 3d.1 (ingevoegd Stb. 1958, 437) 
periode: 1950- 
produkt:  
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. 
 
 



geld(t) voor overzee   
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97 handeling: Treffen van tijdelijke financiële voorzieningen in afwachting van wettelijke 
maatregelen te nemen door de minister van Uniezaken en Overzeese Rijks-
delen, tot 1953, de minister van Financiën en de minister van Binnenlandse 
Zaken. 

actor:  Raad van Beheer van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 
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- 
produkt:  
opmerking: Raad van beheer moet met voorstellen de wettelijke herziening bewerk-

stelligen. 
  Zie handeling 43. 
 
 

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. 

actor:  Raad van beheer 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- 
produkt:  
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. 
 
 

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. 

actor:  Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, tot 1953 
  Minister van Financiën 
  Minister van Binnenlandse Zaken 
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- 
produkt:  
opmerking: Zie handelingen 97 en 98. 
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J.B.C.F Toepassing van de garantiewet met betrekking tot overtochtsvergoedingen 
 
In de garantiewet wordt de garantstelling door de Nederlandse regering geregeld ten aanzien 
van alle rechten opgebouwd door de Indische ambtenaren. Hieronder vallen naast de pensioen-
rechten ook rechten op overtocht naar Nederland. 
 
 

100 handeling: Overeenstemmen met de minister van Buitenlandse 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. 

actor:  Minister van Financiën 
grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 2.3.b 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 2.3 (ingevoegd Stb. 1958, 437) 
periode: 1954- - 
produkt:  
opmerking: Artikel heeft terugwerkende kracht tot 1950. 
  Overeenstemming wordt voorbereid door de Contactcommissie inzake 

Garantiewetaangelegenheden. Zie handeling 101. 
 
 

101 handeling: Bepalen dat in afzonderlijke gevallen ook andere personen, dan die om-
schreven in de in 1949 geldende regelingen, tot gezinslid kunnen worden 
gerekend. 

actor:  Minister van Buitenlandse Zaken 
grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 2.3.c 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 2.3 (ingevoegd Stb. 1958, 437) 
periode:  
produkt:  
opmerking: Dit gebeurt in verband met 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. 

 
 



geld(t) voor overzee   
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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-Verlof-
reglement voor Officieren en Onderofficieren. 

actor:  Garantiewetcommissie 
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- 
produkt:  
opmerking: In 1954 worden de gronden voor vergoeding van de overtocht verruimd. 
 
 

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

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

dan Nederland willen emigreren. 
 
 

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. 

actor:  Garantiewetcommissie 
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- - 
produkt:  
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. 
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J.B.D Organisatie van de uitvoering van het pensioenbeleid 
 
J.B.D.A Garantiewetcommissie 
 
J.B.D.A.A Organisatie en verdeling van bevoegdheden 
 
 

105 handeling: Opstellen en wijzigen van reglementen van orde voor de werkzaamheden 
van de Garantiewetcommissies, zowel voor garantiewetzaken voor burger-
lijk overheidspersoneel als voor militairen K.N.I.L. 

actor:  Garantiewetcommissies 
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- - 
produkt:  
opmerking: Zie handeling 106. 
 
 

106 handeling: Goedkeuren van de door de Garantiewetcommissies opgestelde reglementen 
van orde en wijzigingen daarop. 

actor:  Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 
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- - 
produkt:  
opmerking: Zie handeling 105. 
 
 

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. 

actor:  Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 
grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 18.2 
periode: 1950-1953 
produkt:  
opmerking: - 
 
 



geld(t) voor overzee   
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J.B.D.A.B Personeel 
 
 

108 handeling: Regelen van de rechtspositie van de secretarissen en waarnemend secreta-
rissen van de Garantiewetcommissie en het vertegenwoordigend lid. 

actor:  Minister van Buitenlandse Zaken 
grondslag: BGWCBOI/2 Stb. 1953, 239 artikel 20.3 
periode: 1953- - 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

109 handeling: Vaststellen van nadere regels betreffende het betalen van leden van de 
Garantiewetcommissies en door hen gehoorde deskundigen. 

actor:  Nederland: minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen en de minister 
van Financiën 

  Indonesië: minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen en de Hoge 
Commissaris 

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- - 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

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. 

actor:  Vertegenwoordigend lid in Indonesië van de Garantiewetcommissie 
grondslag: BGWCBOI/2 Stb. 1953, 239 artikel 9 
periode: 1953- 
produkt:  
opmerking: Zie handeling 111. 
 
 

111 handeling: Aanwijzen van personen die voor het vertegenwoordigend lid in Indonesië 
van de garantiewetcommissie werkzaamheden kunnen verrichten. 

actor:  Hoge Commissaris in Indonesië 
grondslag: BGWCBOI/2 Stb. 1953, 239 artikel 9 
periode: 1953- 
produkt:  
opmerking: - 
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112 handeling: Overleggen met de minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen over de 
benoeming van een secretaris voor de Garantiewetcommissie. 

actor:  Garantiewetcommissie 
grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 11 
  BGWCBOI/2 Stb. 1953, 239 artikel 7 
periode: 1950- - 
produkt:  
opmerking: Zie handeling 113. 
 
 

113 handeling: Benoemen en ontslaan van een secretaris van de Garantiewetcommissie in 
Nederland. 

actor:  Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 
grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 11 en 13 
  BGWCBOI/2 Stb. 1953, 239 artikel 7 en 11 
periode: 1950- - 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

114 handeling: Toevoegen van personeel aan de Garantiewetcommissie in Nederland. 
actor:  Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 
grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 11 
  BGWCBOI/2 Stb. 1953, 239 artikel 7 
periode: 1950- - 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

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

actor:  De Hoge Commissaris van het Koninkrijk der Nederlanden bij de regering 
van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië 

grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 5 
periode: 1950-1953 
produkt:  
opmerking: Zie handeling 119. 
 
 



geld(t) voor overzee   
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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 Overheids-
personeel Indonesië van toepassing is. 

actor:  De Hoge Commissaris van het Koninkrijk der Nederlanden bij de regering 
van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië 

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

vertegenwoordiger van hen, als lid van de Garantiewetcommissie in Indo-
nesië, voor te dragen. 

  Zie handeling 117. 
 
 

117 handeling: Aanwijzen van vakorganisaties en centrales van vakorganisaties, welke 
ofwel de belangen behartigen van overheidsdienaren of gewezen over-
heidsdienaren op wie de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indo-
nesië van toepassing is, ofwel de belangen behartigen van militairen en 
gewezen militairen op wie de Garantiewet Militairen K.N.I.L. van toepas-
sing. 

actor:  Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 
grondslag: -BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 6 voor wat betreft de commissie in In-

donesië; 
  -BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 10 voor wat betreft 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 
produkt:  
opmerking: De vakorganisaties worden aangewezen omdat deze vertegenwoordigers 

voor benoeming tot lid en plaatsvervangend lid van de garantiewetcom-
missie 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. 
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118 handeling: Voordragen van personen bij de minister van Uniezaken en Overzeese 
Rijksdelen, voor benoeming tot lid en tot plaatsvervangend lid van de Ga-
rantiewetcommissie in Indonesië en in Nederland. 

actor:  Vakorganisaties en centrales van vakorganisaties aangewezen door de 
minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 

grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 6, 10 
  BGWCBOI/2 Stb. 1953, 239 artikel 6 
  BGWCKNIL Stb. 1952, 51 artikel 3a 
periode: 1950-1953 voor wat betreft de commissie in Indonesië; 
  1950- - voor wat betreft de commissie in Nederland 
produkt:  
opmerking: De Garantiewetcommissie kan voor zaken op basis van de Garantiewet 

Militairen K.N.I.L. aangevuld worden met leden en plaatsvervangende leden 
die de vakorganisaties van militairen en gewezen militairen van het K.N.I.L. 
behartigen. 

  Zie handeling 119. 
 

119 handeling: Benoemen en ontslaan van voorzitter, tweede voorzitter, leden en plaats-
vervangende leden van de Garantiewetcommissies, zowel voor garantie-
wetzaken voor burgerlijk overheidspersoneel als voor militairen K.N.I.L. 

actor:  Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 
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 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

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. 

actor:  Garantiewetcommissie 
grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 11 
periode: 1950-1953 
produkt:  
opmerking: Zie handeling 121. 
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121 handeling: Benoemen en ontslaan van een secretaris van de Garantiewetcommissie in 
Indonesië. 

actor:  De Hoge Commissaris van het Koninkrijk der Nederlanden bij de regering 
van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië 

grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 7 en 13 
periode: 1950-1953 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

122 handeling: Toevoegen van personeel aan de Garantiewetcommissie in Indonesië. 
actor:  De Hoge Commissaris van het Koninkrijk der Nederlanden bij de regering 

van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië 
grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 7 
periode: 1950-1953 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

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 Garan-
tiewetcommissie in Indonesië kunnen optreden en die werkzaamheden voor 
de commissie kunnen verrichten. 

actor:  Garantiewetcommissie in Indonesië 
grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 8 
periode: 1950-1953 
produkt:  
opmerking: Zie handeling 124. 
 
 

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. 

actor:  De Hoge Commissaris van het Koninkrijk der Nederlanden bij de regering 
van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië 

grondslag: BGWCBOI/1 Stb. 1950, 262 artikel 8 en 13 
periode: 1950-1953 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

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

actor:  Garantiewetcommissie 
grondslag: BGWCBOI/2 Stb. 1953, 239 artikel 8 
periode: 1950-1953 
produkt:  
opmerking: Zie handeling 126. 
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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. 

actor:  Minister van Buitenlandse Zaken 
grondslag: BGWCBOI/2 Stb. 1953, 239 artikel 8 
periode: 1953- 
produkt:  
opmerking: - 
 
 
J.B.D.B Adviescommissie in garantiewetzaken 
 
 

127 handeling: Voorbereiden van een KB voor benoeming van leden voor een Advies-
commissie in Garantiewetzaken. 

actor:  Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 
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- - 
produkt:  
opmerking: - 
 
 
J.B.D.C Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 
 
J.B.D.C.A Organisatie en verdeling van bevoegdheden 
 

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

actor:  Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, tot 1953 
  Minister van Financiën 
  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 16 gewijzigd 1955 (Stcrt. 1955, 254) in artikel 

11 
periode: 1951- 
produkt:  
opmerking: De Raad van Beheer werd hierbij eerst gehoord. Zie handeling 129. 
 
 

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

actor:  Raad van Beheer van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 
grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 16 gewijzigd 1955 Stcrt. 1955, 254 artikel 11 
periode: 1951- 
produkt:  
opmerking: Zie handeling 128. 
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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. 

actor:  Raad van Beheer van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 
grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 10 gewijzigd 1955 (Stcrt. 1955, 254) in artikel 8 
periode: 1951- 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

131 handeling: Aangaan van overeenkomsten betreffende het betalen van uitkeringen of 
pensioenen met de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen. 

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

artikel 1.3 
periode: 1955- 
produkt:  
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. 

 
 

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

actor:  Raad van beheer van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 
grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 6 
periode: 1951- 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

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. 

actor:  Raad van Beheer van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 
grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 9.1 gewijzigd 1955 (Stcrt. 1955, 254) in artikel 

7.1 
periode: 1951- 
produkt:  
opmerking: - 
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J.B.D.C.B 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. 

actor:  Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, tot 1953 
  Minister van Financiën 
  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Overeenkomst tussen Stichting Administratie Indonesische Pensioenen en 

de Nederlandse staat 31 mei 1951 artikel 3.4 (Stb. 1955, 189) 
periode: 1951-1954 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

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

actor:  Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, tot 1953 
  Minister van Financiën 
  Minister van Binnenlandse Zaken 
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 
periode: 1951- 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

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

actor:  Raad van Beheer van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 
grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 13.1 
periode: 1951-1955 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

137 handeling: Beleggen van het kapitaal van de SAIP. 
actor:  Directeur van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 
grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 13.1 
periode: 1951-1955 
produkt:  
opmerking: De directeur moet zich hierbij houden aan de aanwijzingen van de Raad van 

Beheer. Zie handeling 136. 
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138 handeling: Goedkeuren en wijzigen van de begroting van de Stichting Administratie 
Indonesische Pensioenen. 

actor:  Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, tot 1953 
  Minister van Financiën 
  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Wet conform Comptabiliteitswet artikel 89a t.a.v. SAIP Stb. 1955, 189 

artikel 1.3 
periode: 1950- 
produkt:  
opmerking: Ingevoerd met terugwerkende kracht. 
 
 

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. 

actor:  Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, tot 1953 
  Minister van Financiën 
  Minister van Binnenlandse Zaken 
  Algemene Rekenkamer 
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- 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

140 handeling: Samenstellen van een wetenschappelijke balans betreffende de financiële 
toestand van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen voor de 
Raad van Beheer. 

actor:  Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 
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- 
produkt:  
opmerking: Dit moest eens in de vijf jaar gebeuren. De balans werd doorgezonden naar 

de verantwoordelijke ministers. Zie handeling 141. 
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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. 

actor:  Raad van Beheer van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 
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- 
produkt:  
opmerking: De balans is samengesteld door de directeur. Zie handeling 140. 
 
 
J.B.D.C.C Personeel 
 
 

142 handeling: Aanwijzen van de leden van de Raad van Beheer van de Stichting Admi-
nistratie Indonesische Pensioenen en van de secretaris van de Raad van 
Beheer. 

actor:  Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, tot 1953 
  Minister van Financiën 
  Minister van Binnenlandse Zaken 
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  
produkt:  
opmerking: - 
 
 

143 handeling: Benoemen, schorsen of ontslaan van de directeur van de Stichting Admi-
nistratie Indonesische Pensioenen. 

actor:  Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, tot 1953 
grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 11.2 
periode: 1951-1955 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

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

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 15.1 gewijzigd 1955 (Stcrt. 1955, 254) artikel 9 
periode: 1956- 
produkt:  
opmerking: Zie handeling 145. 
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145 handeling: Aanstellen, schorsen of ontslaan van personeel van de Stichting Admini-
stratie Indonesische Pensioenen. 

actor:  Raad van Beheer van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen; 
  Directeur van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (tot 1956) 
grondslag: Statuten SAIP 1951 artikel 15.1 gewijzigd 1955 (Stcrt. 1955, 254) artikel 9 
periode: 1951- 
produkt:  
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 be-
trekking tot burgerlijke ambtenaren van de rijksoverheid. 

 
 

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. 

actor:  Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (tot 1953) 
  Minister van Financiën 
  Minister van Binnenlandse Zaken 
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 
produkt:  
opmerking: - 
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K Handelingen met betrekking tot de Nieuw-Guinea-pensioenen 
 
 
K.A Algemeen beleid ten opzichte van de Nieuw-Guinea-pensioenen 
 
 

147 handeling: Ontwikkelen van een beleid ten aanzien van de rechtspositie van het voor-
malige landsdienaren van het gouvernement in Nederlands-Nieuw-Guinea. 

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
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 
vanuit Nederlands-Nieuw-Guinea naar Nederland zijn gekomen. 

 
 

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

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 32 
periode: 1958-1963 
produkt:  
opmerking: Dit heeft betrekking op de handelingen die het Pensioenreglement Neder-

lands-Nieuw-Guinea tot grondslag hebben. 
 
 

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

actor:  Gouverneur van Nederlands-Nieuw-Guinea 
  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 30 
periode: 1958- 
produkt:  
opmerking: - 
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K.B Uitvoeren van het pensioenbeleid 
 
K.B.A Toekennen van pensioenen 
 
 
 activiteit: Ontvangen van aanvragen voor toekenning van een pensioen op grond van 

het pensioenreglement Nederlands-Nieuw-Guinea 
 uitvoerder: Directeur van Financiën tot 1963 
  Minister van Binnenlandse Zaken 
 grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 19.1-2 
 periode: 1958- 
 produkt:  
 opmerking: De stukken die bij een aanvraag overlegd moeten worden zijn: 
   � voor een eigenpensioen: 
    -alle voor de vaststelling van het pensioen van belang 

zijnde originele bescheiden of behoorlijk ge-
waarmerkte afschriften daarvan. 

   � voor een weduwenpensioen: 
    -akte van overlijden van de echtgenoot, die ten 

behoeve van het aangevraagde pensioen heeft bijge-
dragen; 

    -uittreksel uit de huwelijksakte; 
    -tenzij de overledene een eigenpensioen op de voet 

van het pensioenreglement Nederlands-Nieuw-Gui-
nea genoot: alle originele bescheiden of behoorlijk 
gewaarmerkte afschriften daarvan, van belang voor 
de vaststelling van het pensioen waaruit het wedu-
wenpensioen moet worden afgeleid. 

   � voor een wezenpensioen: 
    -akte van overlijden van degene op wiens overlijden 

de aanvraag steunt; 
    -de geboorteakte van het kind, te wiens behoefte het 

pensioen wordt aangevraagd; 
    -een verklaring dat het kind, te wiens behoefte het pensioen 

wordt aangevraagd, niet gehuwd is of gehuwd is geweest; 
    -tenzij de overledene een eigen- of weduwenpensioen 

op de voet van het pensioenreglement Nederlands-
Nieuw-Guinea genoot: alle originele bescheiden of 
behoorlijk gewaarmerkte afschriften daarvan, van 
belang voor de vaststelling van het pensioen waaruit 
het wezenpensioen moet worden afgeleid. 

    Andere stukken waarmee het recht op pensioen kan   worden bewezen indien de akten ontbre
    Onderdeel van handeling 150. 
 
 
 activiteit: eisen van overlegging van alle bescheiden waarvan in bijzondere gevallen 

inzage wordt nodig geacht. 
 uitvoerder: Directeur van Financiën tot 1963 
  Minister van Binnenlandse Zaken 
 grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 19.3 
 periode:  
 produkt:  
 opmerking:    Onderdeel van handeling 150. 
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150 handeling: Toekennen of afwijzen van een (voorlopig) pensioen op grond van bij aan-

vrage overlegde stukken. 
actor:  Directeur van Financiën tot 1963 
  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 20 
periode: 1958- 
produkt:  
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. 

 
 

151 handeling: Vaststellen van de pensioendiensttijd. 
actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 4 
periode: 1958- 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

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

kend. 
 
 
 activiteit: Geven van de gronden waarop de toekenning of afwijzing van het pensioen 

berust 
 uitvoerder: Directeur van Financiën tot 1963 
  Minister van Binnenlandse Zaken 
 grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 20.6 
 periode: 1958- 
 produkt:  
 opmerking:    Onderdeel van handeling 150. 
 
 
 

153 handeling: Bijstellen naar boven of beneden van een te hoog of te laag toegekend 
(voorlopig) pensioen. 

actor:  Directeur van Financiën tot 1963 
  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 21 
periode: 1958- 
produkt:  
opmerking: - 
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154 handeling: Bepalen hoe de uitbetaling van pensioenen zal geschieden en welke be-
wijsstukken daarbij moeten worden afgegeven. 

actor:  Directeur van Financiën tot 1963 
  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 22 
periode: 1958- 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

155 handeling: Vaststellen van de hoogte van het eigenpensioen. 
actor:   
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 9 
periode: 1958- 
produkt:  
opmerking: Het eigenpensioen is het pensioen uitgekeerd aan de gewezen ambtenaar 

zelf. 
 
 

156 handeling: Beëindigen van het eigenpensioen, bij vervallen van het recht op het 
pensioen. 

actor:  Directeur van Financiën tot 1963 
  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 25, 26, 27, 28 
periode: 1958- 
produkt:  
opmerking: In de artikelen 25-28 zijn de voorwaarden opgenomen waarbij het recht op 

pensioen vervalt. 
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K.B.B Onder de wet instelling Bijstandkorps brengen van groepen die daar volgens die 

wet niet onder vallen 
 
K.B.B.A Niet-overheidsdienaars 
 
 

157 handeling: Toekennen van vergoeding aan instellingen bekostigd uit de kas van Ne-
derlands-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. 

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
  Minister van Financiën 
grondslag: WIBkNNG Stb. 1962, 196 artikel 29 
periode: 1962-1963 
produkt:  
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. 

 
 

158 handeling: Geven van advies over beschikkingen waarin voorzieningen worden ge-
troffen 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. 

actor:  Commissie voor Algemene Personele Zaken 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 31 
periode: 1958- 
produkt:  
opmerking: De beschikking zelf wordt gegeven in handeling 159. 
 
 

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

actor:  Gouverneur Nederlands-Nieuw-Guinea later 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 31 
periode: 1958-1963 
produkt:  
opmerking: - 
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K.B.B.B Niet-Nederlanders 
 
 

160 handeling: Van toepassing verklaren van de Wet Instelling Bijstandkorps Nederlands-
Nieuw-Guinea artikelen 27, 28.1, 28.3 en 29 op anderen dan Nederlanders. 

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
  Minister van Financiën 
grondslag: WIBkNNG Stb. 1962, 196 artikel 32 
periode: 1962- 
produkt:  
opmerking: In deze artikelen worden bezoldiging en pensioenregeling van niet-bij-

standambtenaren, 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. 

 
 

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 nationali-
teit van de pensioengerechtigde. 

actor:  Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
  Minister van Financiën 
grondslag: WIBkNNG Stb. 1962, 196 artikel 19.5 
periode: 1962- 
produkt:  
opmerking: Voor het besluit van de minister zie handeling 162. 
 
 

162 handeling: Bepalen, in overeenstemming met de ministers van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid en van Financiën, dat het recht op toekenning van pensi-
oen, of op het toegekende pensioen, gehandhaafd blijft bij wijziging van de 
nationaliteit van de pensioengerechtigde. 

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: WIBkNNG Stb. 1962, 196 artikel 19.5 
periode: 1962 
produkt:  
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 aan-
stelling tot lid van het bijstandkorps. 
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K.B.C Weduwen- en wezenpensioenen 
 
 

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

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 29 
periode: 1958- 
produkt:  
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. 

 
 

164 handeling: Beslissen inzake toekenning van pensioenen aan weduwen van eigenpen-
sioengerechtigden. 

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 10 
periode: 1958- 
produkt:  
opmerking: Niet toekennen geschiedt:  
  -aan weduwen die een huwelijk hebben gesloten met een eigenpensioenge-

rechtigde 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. 

 
 

165 handeling: Beslissen inzake toekenning van pensioenen aan wezen van eigenpensioen-
gerechtigden. 

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 11 
periode: 1958- 
produkt:  
opmerking: Niet toekennen geschiedt indien de wezen afkomstig zijn uit 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. 

 
 

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

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 11.2 
periode:  
produkt:  
opmerking: - 
 



geld(t) voor overzee   
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167 handeling: Vaststellen van de hoogte van het weduwenpensioen. 

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 12 
periode:  
produkt:  
opmerking: - 
 
 

168 handeling: Vaststellen van de hoogte van het wezenpensioen. 
actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 13 
periode:  
produkt:  
opmerking: - 
 
 

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

actor:  Directeur van Financiën tot 1963 
  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 25, 26, 27, 28 
periode: 1958- 
produkt:  
opmerking: In de artikelen 25-28 zijn de voorwaarden opgenomen waarbij het recht op 

pensioen vervalt. 
 
 
K.B.D Het beslissen inzake pensioenen buiten het pensioenreglement om 
 
 

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. 

actor:  Commissie voor Algemene Personele Zaken 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 31 
periode: 1958- 
produkt:  
opmerking: De beschikking zelf wordt gegeven in handeling 171. 
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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 bijzon-
dere voorziening wordt getroffen in (gedeeltelijke) afwijking van het 
Pensioenreglement Nederlands-Nieuw-Guinea. 

actor:  Gouverneur Nederlands-Nieuw-Guinea 
  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 31 
periode: 1958- 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

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. 

actor:  Commissie voor Algemene Personele Zaken 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 31 
periode: 1958-1963 
produkt:  
opmerking: De beschikking zelf wordt gegeven in handeling 173. 
 
 

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. 

actor:  Gouverneur Nederlands-Nieuw-Guinea 
  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 31 
periode: 1958- 
produkt:  
opmerking: - 
 
 



geld(t) voor overzee   
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K.B.E 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. 

actor:  Directeur van Financiën tot 1963 
  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 23.5 
periode: 1958- 
produkt:  
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. 

 
 

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

actor:  Bevoegd gezag (Gouverneur NNG of Directeur Financiën) 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 23.5 
periode: 1958- 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

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

actor:  Directeur van Financiën tot 1963 
  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 24 
periode: 1958- 
produkt:  
opmerking: - 
 
 
K.B.F 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. 

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 6 
periode: 1958- 
produkt:  
opmerking: - 
 



 pensioenen en uitkeringen Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea-pensioenen  
 

 

 
 
  YYYY 

 
178 handeling: Invorderen van bijdragen ten behoeve van pensioenen over de tijd doorge-

bracht in kortverband welke wel als pensioendiensttijd wordt meegerekend. 
actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 7 
periode: 1958- 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

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

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 7.2 
periode: 1958- 
produkt:  
opmerking: - 



geld(t) voor overzee   
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L Handelingen met betrekking tot toeslagen en kortingen op de pensioenen 

en onderstanden 
 
Op alle pensioenen werden in de loop der tijd kortingen toegepast of toelagen uitgekeerd. Dit 
gebeurde om cumulatie van pensioenen te voorkomen of om de hoogte van de pensioenen 
gelijke tred te laten houden met de pensioenen zoals die voor de ambtenaren van de Neder-
landse staat werden uitgekeerd. Hieronder vallen enerzijds handelingen die direct voortvloeien 
uit de wetgeving waarop de pensioenen zijn gebaseerd en anderzijds handelingen die 
voortvloeien uit speciale wetten en besluiten ter aanvulling of beperking van de overzeese 
pensioenen. 
 
 
L.A 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). 

actor:  Minister van Buitenlandse Zaken 
  Minister van Financiën 
grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 2.2.c 
periode: 1954- 
produkt:  
opmerking: Het artikel werkt terug tot 1950. 
  De ministers moeten vooraf overeenstemmen. Beslissing over afwijken door 

de ministers wordt voorbereid door de Contactcommissie inzake Garan-
tiewetaangelegenheden. 

 
 

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

actor:  Garantiewetcommissie 
grondslag: GWBOI Stb. 1950, 178 artikel 8.1.c 
periode: 1950-1954 
produkt:  
opmerking: Bij wijziging GWBOI Stb. 1954, 312 is dit artikel vervallen. 
 
 

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. 

actor:  Garantiewetcommissie 
grondslag: GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 7.d 
  GWMKNIL gewijzigd Stb. 1958, 437 artikel 7.1.b 
periode: 1951- 
produkt:  
opmerking: - 
 
 



geld(t) voor overzee   
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183 handeling: Afwijken van hetgeen bepaald is betreffende kortingen op de uitkeringen 
krachtens de GWBOI of GWMKNIL bij het verwerven van eigen inkom-
sten. 

actor:  Minister van Buitenlandse Zaken 
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- 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

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. 

actor:  Minister van Buitenlandse Zaken 
grondslag: GWBOI gewijzigd Stb. 1954, 312 artikel 7.7 
  GWMKNIL Stb. 1951, 239 artikel 6.7 (ingevoegd Stb. 1958, 437) 
periode: 1954- 
produkt:  
opmerking: - 
 
 
L.B 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). 

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

verklaren van de "Wet houdende beperking van de uitbetaling van een over-
heidspensioen 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). 

 
 

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

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Pensioenreglement NNG GbNNG. 1958, 83 artikel 16, 17 
periode: 1958- 
produkt:  
opmerking: - 
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L.C Toeslagen en kortingen op basis van speciale wetten 
 
L.C.A Tijdelijke bijslag op bepaalde Indonesische pensioenen, 1951 
 
 

187 handeling: Vaststellen van nadere regelingen ter uitvoering van de Wet van 21 de-
cember 1951 houdende toekenning van een tijdelijke bijslag op bepaalde 
Indonesische pensioenen (Stb. 1951, 590). 

actor:  Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 
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 
produkt:  
opmerking: De wet zelf geeft nauwkeurig aan over welke pensioenen welke bijslag 

wordt gegeven. 
 
 
L.C.B Tijdelijke bijslag op bepaalde Indonesische weduwenpensioenen en wezenonder-

standen, 1952 
 
 

188 handeling: Aanwijzen van het orgaan dat een tijdelijke bijslag op bepaalde Indonesische 
weduwenpensioenen en wezen onderstanden uitbetaalt 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). 

actor:  Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 
grondslag: Wet van 23 april 1952, houdende toekenning ten laste van het Rijk van een 

tijdelijke bijslag op bepaalde Indonesische weduwenpensioenen en wezenonder-
standen, Stb. 1952, 218 artikel 7 

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

bijslag wordt gegeven. 
 
 
L.C.C Toeslagwet 1954 Indonesische uitkeringen 
 
 

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

actor:  Minister van Buitenlandse Zaken 
  Minister van Binnenlandse Zaken 
  Minister van Maatschappelijk Werk 
grondslag: Toeslagwet 1954 Indonesische uitkeringen (Stb. 1955, 401) artikel 6.2 
periode: 1955-1957 
produkt:  
opmerking: - 
 



geld(t) voor overzee   
 

 

 
 
DDDDD 

 
L.C.D Beperkingswet Nederlandse toeslagen op Indische pensioenen, 1957 
 
 

190 handeling: Voorbereiden van AMvB's waarbij bepalingen van de Beperkingswet Ne-
derlandse toeslagen op Indische pensioenen (Stb. 1957, 318) buiten toepas-
sing kunnen worden verklaard voor bepaalde Nederlandse toeslagen. 

actor:  Minister van Buitenlandse Zaken 
  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Beperkingswet Nederlandse toeslagen op Indische pensioenen Stb. 1957, 

318 artikel 6.2 
periode: 1957- 
produkt:  
opmerking: Onbekend wanneer deze wet buiten werking gesteld is. 
 
 

191 handeling: Voorbereiden van AMvB's waarin nadere regels worden gesteld ten aanzien 
van de uitvoering van de Beperkingswet Nederlandse toeslagen op Indische 
pensioenen (Stb. 1957, 318). 

actor:  Minister van Buitenlandse Zaken 
  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Beperkingswet Nederlandse toeslagen op Indische pensioenen Stb. 1957, 

318 artikel 8 
periode: 1957- 
produkt:  
opmerking: Onbekend wanneer deze wet buiten werking gesteld is. 
 
 
L.C.E Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 
 
 
Wet van 23 juli 1957, houdende egalisatie en aanpassing van Indonesische pensioenen en 
daarmede in aard overeenkomende uitkeringen (Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956) 
(Stb. 1957, 319) 
 
 

192 handeling: Toekennen van egalisatietoeslag, extra toeslag, aanpassingstoeslag en 
kindertoelage verleend op de pensioenen, weduwenpensioenen en wezen-
onderstanden conform de Toeslagwet Indonesische Pensioenen 1956 (Stb. 
1957, 319). 

actor:   
grondslag: Toeslagwet Indonesische Pensioenen 1956 Stb. 1957, 319 artikel 3 
periode: 1956- 
produkt:  
opmerking: - 
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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. 

actor:  Rijks Geneeskundige Dienst  
  Herkeuringscommissie genoemd in Toeslagwet Indische Pensioenen 1956, 

Stb. 1957, 319 artikel 3e.4 
grondslag: Toeslagwet Indonesische Pensioenen 1956 Stb. 1957, 319 artikel 2a.4 (inge-

voegd Stb. 1963, 585) 
periode: 1964- 
produkt:  
opmerking: Zie handeling 194. 
 
 

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

actor:   
grondslag: Toeslagwet Indonesische Pensioenen 1956 Stb. 1957, 319 artikel 2a.1 (inge-

voegd Stb. 1963, 585) 
periode: 1964- 
produkt:  
opmerking: Zie handeling 193. 
 
 

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. 

actor:  Minister van Financiën 
grondslag: Toeslagwet Indonesische Pensioenen 1956 Stb. 1957, 319 artikel 32.1 
periode: 1957- 
produkt:  
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. 

 
 



geld(t) voor overzee   
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196 handeling: Treffen van voorzieningen met betrekking tot weduwenpensioenen en 
wezenonderstanden voor de gevallen waarin de Toeslagwet Indonesische 
pensioenen 1956 niet naar billijkheid voorziet. 

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 Stb. 1957, 319 artikel 32.1 
periode: 1957- 
produkt:  
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. 

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

 
 

197 handeling: Overeenstemmen met de minister van Buitenlandse 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. 

actor:  Minister van Financiën 
grondslag: Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 Stb. 1957, 319 artikel 32.2 
periode: 1957- 
produkt:  
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 Buitenlandse 

Zaken. Zie handeling 198. 
 
 

198 handeling: Treffen van voorzieningen met betrekking tot pensioenen, behalve de wedu-
wenpensioenen en wezenonderstanden, voor de gevallen waarin de 
Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 niet naar billijkheid voorziet. 

actor:  Minister van Buitenlandse Zaken 
grondslag: Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 Stb. 1957, 319 artikel 32.2 
periode: 1957- 
produkt:  
opmerking: In de wet wordt ondermeer geregeld hoe aan pensioengerechtigden een toe-

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

van Financiën. Zie handeling 197. 
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199 handeling: Aanwijzen van de organen die de toeslagen conform de Toeslagwet Indo-
nesische pensioenen 1956 (Stb. 1957, 319) zullen verlenen en of uitbetalen. 

actor:  Minister van Buitenlandse Zaken 
  Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Be-

drijfsorganisatie 
grondslag: Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 Stb. 1957, 319 artikel 33.2 
periode: 1957- 
produkt:  
opmerking: - 
 



geld(t) voor overzee   
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L.C.F Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960 
 
 

200 handeling: Beperken van de uitbetaling van een Indonesisch pensioen indien deze 
samenloopt met een AOW-pensioen. 

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960 Stb. 1963, 212 artikel 3-6 
periode: 1963- 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

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. 

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960 Stb. 1963, 212 artikel 9-

22 
periode: 1963- 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

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. 

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960 Stb. 1963, 212 artikel 24 
periode: 1963- 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

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

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Samenloopregeling Indonesische pensioenen 1960 Stb. 1963, 212 artikel 28 
periode: 1963- 
produkt:  
opmerking: - 
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L.C.G Wet aanpassing pensioenvoorziening Bijstandkorps 
 
 

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

5 
periode: 1963- 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

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

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

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

 
 

206 handeling: Beperken van de uitbetaling van een pensioen van een bijstandambtenaar 
indien deze samenloopt met een AOW-pensioen. 

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Wet aanpassing pensioenvoorziening Bijstandkorps Stb. 1965, 550 artikel 

11-15 
periode: 1963 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

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. 

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Wet aanpassing pensioenvoorziening Bijstandkorps Stb. 1965, 550 artikel 

16-23 
periode: 1963- 
produkt:  
opmerking: - 
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208 handeling: Beslissen, al dan niet ten gunste van een belanghebbende indien de toepas-
sing van de Wet aanpassing pensioenvoorziening Bijstandkorps Stb. 1965, 
550 niet tot een redelijke uitkomst leidt. 

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

king van de wet overeenkomen. 
 
 

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. 

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Wet aanpassing pensioenvoorziening Bijstandkorps Stb. 1965, 550 artikel 32 
periode: 1963- 
produkt:  
opmerking: - 
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M Algemeen beleid ten aanzien van de Surinaamse en Antilliaanse pensi-

oenen 
 
M.A Context 
 
Surinaamse en Antilliaanse pensioenen zijn pensioenen uitgekeerd ten laste van de geldmid-
delen van deze Rijksdelen. Voor gewezen ambtenaren die uit 'de west' terugkeerden konden de 
pensioenen die ze in Suriname of in de Nederlandse Antillen hadden opgbouwd onvoldoende 
zijn. De Nederlandse overheid heeft daarom met tal van toeslagregelingen geprobeerd de 
scheve verhouding tot de Nederlandse pensioenen recht te trekken.  
 
Na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975  werd de Nederlandse regering genoodzaakt 
door de toenemende betalingsmoeilijkheden, de in Nederland wonende pensioengerechtigden te 
beschermen tegen de financiële consequenties hiervan. Dit doet zij d.m.v. voorschotten en 
tenslotte door het uitbetalen van garantiepensioenen. Hierbij doet de pensioengerechtigde 
afstand aan de Nederlandse regering van haar recht op het pensioen in ruil voor het garantie-
pensioen uitgekeerd door de Nederlandse overheid. 
 
 
M.B Handelingen 
 
 

210 handeling: Ontwikkelen van een beleid ten aanzien van de pensioenen van gewezen 
overheidsdienaren van Suriname en de Nederlandse-Antillen. 

actor:  Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 
  Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken 
  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: - 
periode: 1945-heden 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

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

actor:  Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 
  Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken 
  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: - 
periode: 1945-heden 
produkt:  
opmerking: - 
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N Toeslagregeling pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen 
 
N.A Context 
 
Nederland heeft geruime tijd bevorderd dat ambtenaren naar Suriname en de Nederlandse 
Antillen werden uitgezonden om aldaar in het bestuur te gaan werken. Toen zij na hun 
pensionering in de jaren vijftig en zestig terugkwamen naar Nederland bleek dat het levens-
onderhoud hier een stuk duurder was geworden en hun financiële positie was verslechterd ten 
opzichte van de vooruitzichten die de ambtenaren bij uitzending hadden. Daarom zijn er in de 
loop der tijd verschillende toeslagen  verleend op de pensioenen.  
 
Een soortgelijk probleem bestond met betrekking tot de Indonesische pensioenen. Daarom was 
de tijdelijke bijslag op pensioenen van gewezen militairen in de Surinaamse en Nederlands 
Antilliaanse landmachten van 195255 vastgesteld op basis van de wet op de bijslag voor 
Indonesische pensioenen van 21 december 1951.56 Toen deze wet per 15 augustus 1955 werd 
veranderd57, volgde dus tevens een veranderde toeslag op de Surinaamse en Nederlands Antilli-
aanse pensioenen.58 In dezelfde tijd kwam de "Toeslagwet 1954 Indonesische uitkeringen"59 tot 
stand. Op basis daarvan kregen de Surinaamse en Nederlands Antilliaanse pensioenen een 
toelage in 1955.60 Deze werd vervangen in 196161 overeenkomstig de "Toeslagwet Indonesische 
pensioenen 1956".62 Hierbij werden tegelijkertijd de besluiten van 1952 (Stb. 224) en 1955 
(Stb. 540) ingetrokken. 
 
Ten behoeve van de vanuit Nederland uitgezonden en weer teruggekeerde gepensioneerde 
Surinaamse en Nederlands Antilliaanse ambtenaren en leerkrachten van het bijzonder onderwijs 
kwam in 1967 de "Toeslagregeling pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen" tot stand.63 
Het bedrag bestond uit het verschil van de in Nederlandse guldens uitgedrukte waarde van het 
Surinaamse of Nederlands-Antilliaanse pensioen en het bedrag dat de ambtenaar ingevolge de 
Algemene Burgerlijke Pensioenwet aan pensioen zou hebben gekregen, indien hij in Nederland-
                     
55 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. 224) 

56 Stb. 590 

57 Stb. 400 

58 Besluit van 30 november 1955, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur inzake 
nadere toekenning van een tijdelijk bijslag op de pensioenen van gewezen militairen van de voormalige 
landmachten in Suriname en de Nederlandse Antillen (Stb. 540) 

59 Stb. 1955, 401 

60 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. 514) 

61 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 daarmee in aard overeenkomende uitkeringen van gewezen militairen van de voormalige land-
machten in Suriname en de Nederlandse Antillen, zomede inzake de beperking van de uitbetaling daarvan bij 
samenloop met pensioen krachtens de Algemene Ouderdomswet.  (Stb. 314) 

62 Stb. 1957, 319 

63 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  
(Stb. 260) 
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se ambtelijke dienst zou zijn geweest. De minister verantwoordelijk voor Surinaamse (tot 1975) 
Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse (vanaf 1986) Zaken is de verantwoordelijk minister voor 
deze toeslagregeling. Feitelijk wordt de wet echter onderhouden op het ministerie van 
Binnenlandse zaken waar de nodige specialistische kennis aanwezig is die nodig is voor de 
ingewikkelde pensioenwetgeving cum annexis. 
 
In de wet van 1967 gold een geboortecriterium, namelijk dat alleen zij een beroep op de 
regeling kunnen doen die geboren zijn uit buiten Suriname en de Nederlandse Antillen geboren 
ouders. In 1984 stuitte dit op kritiek van de heer Knol (PvdA) in de Tweede Kamer.64 Neder-
land droeg immers de verantwoordelijkheid voor alle uitgezonden ambtenaren, ook voor 
degenen met een in Suriname of de Nederlandse Antillen geboren vader of moeder. Bovendien 
was dit in strijd met artikel 1 van de grondwet, waarin discriminatie op elke grond wordt 
verboden. 
 
 
N.B Handelingen 
 
 
N.B.A Toeslagen ten behoeve van gewezen militairen Suriname en Nederlandse Antillen 
 
N.B.A.A 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. 

actor:  Minister voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 
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 
produkt:  
opmerking: - 
 

                     
64 Handelingen van de Tweede Kamer, II, zitting 1983/84, blz. 4513 en 4514 
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N.B.A.B 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 ge-
wezen 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. 

actor:  Minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 
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 
produkt: 
opmerking: - 
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N.B.A.C 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 Neder-
landse 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. 

actor:  Minister van Overzeese Rijksdelen 
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 
produkt: 
opmerking: Ter vervanging van het besluit van 23 april 1951 (Stb. 224). 
 
 

216 handeling: Verlenen van een overgangsbijslag. 
actor:  Minister van Overzeese Rijksdelen 
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 
produkt: 
opmerking: - 
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N.B.A.D Besluit van 25 september 1961, houdende vaststelling van een algemene maatre-
gel 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 land-
machten in Suriname en de Nederlandse Antillen, zomede inzake de beperking van 
de uitbetaling daarvan bij samenloop met pensioen krachtens de Algemene Ouder-
domswet  (Stb. 1961, 314) 

 
 
 activiteit: Berekenen van de grootte van de egalisatietoeslag op de pensioenen van gewezen 

militairen van de voormalige landmachten van Suriname en de Nederlandse Antillen 
 uitvoerder: Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) 
 grondslag: AMvB Egal.pens.Sur/NA (Stb. 1961, 314, artikel 3) 
 periode: 1961- 
 produkt: 
 opmerking: Onderdeel van handeling 217. 
 

 

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

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: AMvB Egal.pens.Sur/NA (Stb. 1961, 314, artikel 2) 
periode: 1961- 
produkt:  
opmerking: - 
 
 activiteit: Berekenen van de grootte van de garantietoeslag op de pensioenen van gewezen 

militairen van de voormalige landmachten van Suriname en de Nederlandse Antillen 
 uitvoerder: Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) 
 grondslag: AMvB Egal.pens.Sur/NA (Stb. 1961, 314, artikel 5) 
 periode: 1961- 
 produkt: 
 opmerking: Onderdeel van handeling 218. 
 

 

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

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: AMvB Egal.pens.Sur/NA (Stb. 1961, 314) artikel 5 
periode: 1961- 
produkt:  
opmerking: - 
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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. 

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

aan die voorwaarde. Zie handeling 220. 
 
 

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. 

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: AMvB Egal.pens.Sur/NA (Stb. 1961, 314) artikel 6 
periode: 1961- 
produkt: 
opmerking: Zie handeling 219. 
 



 garanties en toeslagen op Surinaamse en Antilliaanse pensioenen  
 

 

 
 
  UUUUU 

N.B.B Toeslagregeling pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen 
 
Besluit van 19 april 1967, houdende verlening van toeslag op de pensioenen van bepaalde Suri-
naamse 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. 

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

Toeslagregeling pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen te kunnen 
vaststellen. 

 
 

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

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

het werkelijk genoten pensioen bepaalt de hoogte van de uitkering 
 
 
 activiteit: Berekenen van het verschil tussen een uitkering uit een Surinaamse/Nederlands-

Antilliaanse en een Nederlandse equivalent van dat pensioen 
 uitvoerder: 
 grondslag: Tslr.pens.Sur/NA (Stb. 1967, 260) artikel 3 en 4 
 periode: 1967- 
 produkt: 
 opmerking: Op basis hiervan kan de uitkering worden verleend: zie handeling 3. Voor de 

vaststellen van het equivalent: Zie handeling 221 en 222. 
Onderdeel van handeling 222. 

 
 
 activiteit: Berekenen van de correctie op de uitkering in geval van gelijktijdig genot van een 

andere pensioen of indien premie voor weduwen- of wezenpensioen betaald wordt, 
overeenkomstig de "Samenloopregeling Indonesische Pensioenen 1960" 

 uitvoerder:  
 grondslag: Tslr.pens.Sur/NA (Stb. 1967, 260) artikel 6.1 
 periode: 1967- 
 produkt: 
 opmerking: Onderdeel van handeling 223. 
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223 handeling: Toekennen van een uitkering aan een buiten Suriname of de Nederlandse 
Antillen woonachtige gepensioneerde ambtenaar, weduwe of wees ten be-
drage van het verschil tussen de Surinaamse/Nederlands-Antilliaanse en de 
Nederlandse pensioenregeling. 

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Tslr.pens.Sur/NA (Stb. 1967, 260) artikel 2 
periode: 1967- 
produkt: 
opmerking: - 
 
 

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. 

actor:  Minister verantwoordelijk voor (Surinaamse) Nederlands-Antilliaanse (en 
Arubaanse) Zaken 

  Minister van Financiën 
grondslag: Tslr.pens.Sur/NA (Stb. 1967, 260) artikel 1.2 
periode: 1967- 
produkt: 
opmerking: Zie handelingen 225, 226, 227, 228. 
 
 

225 handeling: Beslissen of een ambtenaar of gepensioneerd ambtenaar geboren uit in Suri-
name of de Nederlandse Antillen geboren ouders kan worden aangemerkt als 
herkomstig uit Nederland en daarmee vallende onder de toeslagregeling. 

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Tslr.pens.Sur/NA (Stb. 1967, 260) artikel 1.2a 
periode: 1967-1984 
produkt: 
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). 

 
 

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

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Tslr.pens.Sur/NA (Stb. 1967, 260) artikel 1.2b 
periode: 1967- 
produkt: 
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). 
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227 handeling: Beslissen of een uit Surinaamse of Nederlandse Antilliaanse ouders geboren 

weduwe van een ambtenaar of gepensioneerd ambtenaar moet worden aan-
gemerkt als herkomstig uit Nederland. 

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Tslr.pens.Sur/NA (Stb. 1967, 260) artikel 1.2c 
periode: 1967-1975 
produkt: 
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 Neder-
landse Antillen geboren ouders vervalt  (ingetrokken bij Stb. 1975, 724). 

 
 

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. 

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Tslr.pens.Sur/NA (Stb. 1967, 260) artikel 1.2d 
periode: 1967-1975 
produkt: 
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). 

 
 

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

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Tslr.pens.Sur/NA (Stb. 1967, 260) artikel 2.3 (gewijzigd bij Stb. 1970, 589, 

artikel 1) 
periode: 1970- 
produkt: 
opmerking: - 
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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. 

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Tslr.pens.Sur/NA (Stb. 1967, 260) artikel 2.2 (gewijzigd bij Stb. 1970, 589, 

artikel 1) 
periode: 1970- 
produkt: 
opmerking: Datum verschoven van 1 januari naar 1 juni 1967 bij wijziging Stb. 1974, 

696. 
 

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. 

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Tslr.pens.Sur/NA (Stb. 1967, 260) (gewijzigd bij Stb. 1975, 724, artikel 2) 
periode: 1974- 
produkt: 
opmerking: - 
 
 

232 handeling: Vaststellen nadere regels voor de uitvoering van de Toeslagregeling pen-
sioenen Suriname en Nederlandse Antillen. 

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Tslr.pens.Sur/NA (Stb. 1967, 260) artikel 7 
periode: 1967- 
produkt: 
opmerking: - 
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O Overbruggingsregeling Surinaamse pensioenen 
 
O.A Context 
 
 
In 1973 kwam in Suriname een nieuwe pensioenregeling tot stand waarbij de pensioenge-
rechtigde leeftijd met vijf jaar omhoog ging. Vanuit Nederland uitgezonden en teruggekeerde 
ambtenaren die voldoende dienstjaren als ambtenaar in Suriname hadden voor een uitkering, 
dreigden door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd met 5 jaar tussen wal en schip 
te vallen. Voor deze gewezen ambtenaren is de overbruggingsregeling in het leven geroepen, 
waarmee zij  een overbruggingsuitkering konden krijgen, totdat zij recht kregen op een ouder-
domspensioen bij zestig jaar. De hoogte van het bedrag van de Overbruggingsregeling was 
gelijk aan het bedrag dat zou worden ontvangen aan pensioen in Nederlandse guldens volgens 
de Surinaamse pensioenverordening 1932. 
 
 
O.B Handelingen 
 
 

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. 

actor:  Minister voor Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse Zaken 
  Minister van Financiën 
grondslag: Overbr.reg.Sur.pens. (Stb. 1975, 725) artikel 3 
periode: 1975- 
produkt: 
opmerking: Zie handeling 234. 
 
 

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

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

lands-Antilliaanse Zaken en van Financiën. Zie handeling 233. 
 
 

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

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Overbr.reg.Sur.pens. (Stb.1975, 725) artikel 4.3 
periode: 1975- 
produkt:  
opmerking: - 
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 activiteit: Berekenen van de verhoging van de overbruggingsuitkering op basis van het gestelde 
in de Toeslagregeling Surinaamse Pensioenen (Stb. 1967, 260, artikel 2.1 en artikel 
6.2) 

 uitvoerder: 
 grondslag: Overbr.reg.Sur.pens. (Stb. 1975, 725) artikel 5 
 periode: 1975- 
 produkt:  
 opmerking: Onderdeel van handeling 236. 
 
 

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. 

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Overbr.reg.Sur.pens. (Stb.1975, 725) artikel 5 
periode: 1975- 
produkt:  
opmerking: - 
 
 

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

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Overbr.reg.Sur.pens. (Stb.1975, 725) artikel 6.1 
periode: 1975- 
produkt: 
opmerking: - 
 
 

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

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Overbr.reg.Sur.pens. (Stb.1975, 725) artikel 7 
periode: 1975- 
produkt: 
opmerking: - 
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P Garantiewet Surinaamse pensioenen 
 
P.A Context 
 
 
Bij de soevereiniteitsoverdracht aan Suriname op 25 november 1975 werd de verplichting tot 
uitbetaling van de Surinaamse pensioenen van de ambtenaren en de leerkrachten van het 
bijzonder onderwijs niet door Nederland overgenomen. De uitbetaling van deze pensioenen 
geschiedde voor rekening van Suriname door het Pensioenfonds Suriname krachtens de 
Ambtenarenpensioenverordening 1972. Als gevolg van de verslechterde economische situatie 
in Suriname sedert de onafhankelijkheidsverklaring, is de koers van de Surinaamse gulden ten 
opzichte van de Nederlandse gulden gedaald, waardoor de in Nederland wonende Surinaams 
gepensioneerden in Nederland een (in Nederlandse guldens omgerekend) lager pensioen 
kregen. Bovendien werden zij in diezelfde periode geconfronteerd met een stijging van de 
kosten voor levensonderhoud in Nederland waarvoor zij van Suriname geen compensatie 
konden verwachten. Sedert 1 mei 1985 ontvangen zij daarenboven geen (volledige) pensi-
oenbetalingen meer uit Suriname, vanwege een, uit de economische malaise voorvloeiende, 
deviezenmaatregel van de Surinaamse overheid. 
 
Ter verlichting van de meest urgente problemen werd in 1985 door de toenmalige Nederlandse 
regering besloten tot het tijdelijk verstrekken van pensioenvoorschotten aan betrokkenen. De 
gepensioneerden die een voorschot wensten te ontvangen dienden hun (pensioen-)aanspraken 
op het Pensioenfonds Suriname over te dragen aan de Nederlandse staat. In verband met het 
geringe vertrouwen in een eventuele verbetering van de economische situatie in Suriname en 
ongerustheid over de continuïteit van de uitbetaling van de pensioenen, verzochten de 
Surinaams gepensioneerden in Nederland de Nederlandse regering om overname van de 
Surinaamse pensioenen en verhoging daarvan tot vergelijkbaar Nederlands pensioenniveau. 
 
Nederland heeft voor de vanuit Nederland naar Suriname uitgezonden ambtenaren de verant-
woordelijkheid voor een adequate pensioenbeloning aanvaard. Deze verantwoordelijkheid is 
neergelegd in de Toeslagregeling pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen.65 Deze 
regeling is echter niet van toepassing op Surinaams gepensioneerden die afkomstig zijn uit de 
Surinaamse samenleving en dus niet vanuit Nederland zijn uitgezonden. Hun maatschappelijke 
positie is door het achterblijven van de pensioenen ernstig aangetast. Daardoor wordt geen 
recht gedaan aan de positie die zij vóór hun pensionering bekleedden als Nederlands ambtenaar 
voor het bestuur van Suriname. 
 
In de motie van de heer Paulis van de Tweede-Kamerfractie van het CDA66 werd uitgesproken 
dat voor de Surinaams gepensioneerden in Nederland onverwijld een structurele regeling zou 
moeten worden getroffen. Bij de brief van de minister van Binnenlandse Zaken van 21 
september 1992 aan de Tweede Kamer67 werd aangekondigd dat een wettelijke regeling zou 
worden getroffen waarbij de betalingsverplichting van de Surinaamse pensioenen van gewezen 
landsdienaren van Suriname en van gewezen leerkrachten van het bijzonder onderwijs, alsmede 

                     
65 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) 

66 Bijlagen bij de Handelingen van de Tweede Kamer II, zitting 1991/92, 22300, stuk nr.25 

67 Bijlagen bij de handelingen van de Tweede Kamer II, zitting 1992/93, 22800, VII, stuk nr.4  
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van hun nabestaanden, door Nederland werd overgenomen en dat de pensioenuitkeringen indien 
nodig zouden worden verhoogd. Deze regeling is ingegaan op 9 december 1993.68 
 
 
P.B Handelingen 
 
 

239 handeling: Geven van een voorschot aan gerechtigden van een Surinaams pensioen die 
geen of niet voldoende geld meer uit Suriname ontvangen. 

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag:  
periode: 1985-1993 
produkt:  
opmerking: Deze voorschotten hadden geen wettelijke grondslag. 
 
 

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

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

pensioen omgerekend naar het bedrag van het garantiepensioen. 
 
 

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

actor:  Minister van Binnenlandse Zaken 
grondslag: Gar.w.Sur.pens (Stb. 1993, 695) artikel 3 
periode:  1993- 
produkt: 
opmerking: - 
 
 

242 handeling: Uitkeren van een garantiepensioen voor ambtenaren, leerkrachten of nabe-
staanden 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. 

actor:  Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 
grondslag: Gar.w.Sur.pens (Stb. 1993, 695) artikel 2.1 
periode: 1993- 
produkt: 
opmerking: - 
 
 

                     
68 Wet van 9 december 1993, houdende voorschriften inzaken uitbetaling en verhoging Surinaams pensioen 

voor Surinaams gepensioneerden in Nederlands (Garantiewet Surinaamse pensioenen)  (Stb. 695) 
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243 handeling: Uitkeren van een garantiepensioen voor ambtenaren, leerkrachten of nabe-
staanden die zich niet voor 1985 in Nederland hebben gevestigd, maar aan 
wie wel voor 1992 door de Stichting voorschotten op het Surinaams pensi-
oen zijn uitgekeerd. 

actor:  Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 
grondslag: Gar.w.Sur.pens (Stb. 1993, 695) artikel 2.2 
periode: 1993- 
produkt: 
opmerking: - 
 
 

244 handeling: Uitkeren van een garantiepensioen voor ambtenaren, leerkrachten of nabe-
staanden die om medische danwel andere dwingende reden niet aan de 
voorwaarde van blijvende vestiging in Nederland voor 1985 voldoen. 

actor:  Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 
grondslag: Gar.w.Sur.pens (Stb. 1993, 695) artikel 2.5 
periode: 1993- 
produkt: 
opmerking: - 
 
 

245 handeling: Toekennen aan de nabestaanden van een uitkering van twee maanden bij het 
overlijden van de gepensioneerde. 

actor:  Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 
grondslag: Gar.w.Sur.pens (Stb. 1993, 695) artikel 3.5 
periode: 1993- 
produkt: 
opmerking: Dit in afwijking van de Ambtenarenpensioenverordening 1972. 
 
 

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. 

actor:  Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 
grondslag: Gar.w.Sur.pens (Stb. 1993, 695) artikel 5.2 
periode: 1993- 
produkt: 
opmerking: - 
 
 

147 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. 

actor:  Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 
grondslag: Gar.w.Sur.pens (Stb. 1993, 695) artikel 5.3 
periode: 1993- 
produkt: 
opmerking: - 
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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. 

actor:  Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 
grondslag: Gar.w.Sur.pens. (Stb 1993, 695) artikel 6 
periode: 1993- 
product: 
opmerking: - 
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geld(t) voor overzee eindversie (printdatum: 25 januari 2006)  
 

 

 
 
FFFFFF 



 

 
 
  GGGGGG 

Q Actoren 
 
 
Q.A Overheid in Nederlands-Indië, Indonesië 
 
Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië  
instelling: vóór 1945 
opheffing: 27 december 1949 (soevereiniteitsoverdracht) 
   N.B. Nederlands-Indië wordt vanaf de invoering van de herziene grondwet in 1948 

Indonesië genoemd. 
taak:  Mede verantwoordelijk voor de wetgeving geldig voor Indië, zoals pensioen-

reglementen en de rehabilitatie-uitkeringen. 
   Toekennen van pensioenen op grond van de diverse burgerlijke pensioenregelingen 

aan burgerlijke overheidsdienaren die in Nederlands-Indië zijn en blijven. 
    
 
 
Commandant van het leger in Indië 
instelling:  vóór 1945 
opheffing: 20 juni 1950 (opheffing K.N.I.L.) 
taak:  Toekennen van pensioenen op grond van de diverse militaire pensioenregelingen 

aan militairen van het K.N.I.L. die in Nederlands-Indië zijn en blijven 
 
Directeur van Financiën van het gouvernement in Nederlands-Indië 
instelling;  vóór 1945 
opheffing: 27 december 1949 
taak:   Toekennen weduwen- en wezenpensioenen op grond van de reglementen van 
weduwen- en wezenfondsen en weduwen- en wezenpensioenreglementen. 
 
 
Gouverneur in Nederlands-Nieuw-Guinea 
instelling:  27 december 1949 
opheffing: 1 oktober 1962 
   N.B. Directe taakopvolger van de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië, in 

het niet bij de soevereiniteitsoverdracht betrokken Nederlandse-Nieuw-Guinea. 
taak:  Toekennen van pensioenen op grond van de diverse Indische burgerlijke pensioen-

regelingen en later het "Pensioenreglement Nederlands-Nieuw-Guinea" aan bur-
gerlijke overheidsdienaren die in Nederlands-Nieuw-Guinea zijn en blijven. 

 
 
Commissie voor Arbeidsaangelegenheden, bedoeld in artikel 1 van de "Organisatieregeling 
Commissie voor Arbeidsaangelegenheden" (Stb. N.I. 1947, 162) 
instelling: 1947 
opheffing: 1949 
taak:  Uitvoering van initiële rehabilitatie-uitkering en het begin van de slot-rehabilita-

tieregeling 
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Hoge Commissariaat van Indonesië in Nederland 
instelling: vóór 1945 
opheffing: 1949 
taak:  Vertegenwoordiging van de het gouvernement van Nederlands-Indië/Indonesië in 

Nederland. Zij was verantwoordelijk voor het toekennen en uitkeren rehabilitie-
uitkeringen in Nederland 

 
 
Q.B Overheid in Indonesië na de soevereiniteitsoverdracht (27 december 1949) 
 
Regering van de Republiek der Verenigde Staten van Indonesi/Republik Indonesia Serikat 
instelling: 27 december 1949 
opheffing: 15 augustus 1950 
taak:  Krachtens de akkoorden gesloten tijdens de Ronde Tafel Conferentie, voorafgaand 

aan de soevereiniteitsoverdracht rechtsopvolger van het gouvernement ook in alle 
rechten en plichten ten opzichte van de inwoners van Indonesië. Betaling van 
pensioenen en salarissen. 

 
 
Regering van de Republiek Indonesi/Republik Indonesia 
instelling: 15 augustus 1950 
opheffing: niet opgeheven 
   N.B. Directe rechtsopvolger van de regering van de Republiek der Verenigde staten 

van Indonesië 
 
 
Hoge Commissariaat van Indonesië in Nederland 
instelling: 1949 
opheffing: 
taak   Is de ambassade van Indonesië in Nederland. Zij was verantwoordelijk voor het 

toekennen en uitkeren rehabilitie-uitkeringen in Nederland. 
 
 
Q.C Overheid in Nederland 
 

Minister van Koloniën en directe opvolgers 
 
Minister van Koloniën 
instelling: vóór 1945 
opheffing: 23 februari 194569 
taak:  Toekennen van pensioenen op grond van de diverse burgerlijke en militaire pensi-

oenregelingen aan overheidsdienaren die in Nederland zijn teruggekeerd of daar-
heen spoedig zullen terugkeren. 

   Toezicht op het beheer van de fondsgelden door de Indische pensioenfondsen. 
 
 
                     
69 Besluit van 23 februari 1945, houdende wijziging van de naam van het Departement van Koloniën in die van 

Departement van Overzeesche Gebiedsdelen, Stb. 1945, F12. 
 Besluit van 12 april 1945, houdende wijziging van de benaming van de Minister van Koloniën, Stb. 1945, F52. 
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Minister van Overzeese Gebiedsdelen 
instelling: 23 februari 1945 
opheffing: 27 december 194970 
taak:  Gelijk aan de taak van de minister van Koloniën. 
afdelingen: Tweede afdeling: toezicht op de Indische pensioenfondsen 
    Commissariaat voor Indische Zaken, Afdeling B, personele en burgerlijke 

dienst 
    Commissariaat voor Indische Zaken, Afdeling C, militaire zaken 
 
 
Minister voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 
instelling: 27 december 1949 
opheffing: 31 december 195271 
taak:  Uitvoering van de Garantiewetten voor burgerlijk Overheidspersoneel Indonesi en 

de militairen K.N.I.L. en op grond daarvan toekennen van pensioenen en wacht-
gelden aan gewezen overheidsdienaren van Nederlands-Indië en Indonesië. Uitoe-
fenen van de bevoegdheden die in de diverse pensioenregelingen toegekend zijn 
aan de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië/Indonesië. 

 
   Met de organisatie en naamsverandering van dit ministerie per 31 december 1952 

gaan alle taken met betrekking tot de Nederlands-Indonesische Unie, zoals de 
uitvoering van de garantiewetten en het toekennen van pensioenen op grond van 
deze wetten, over op de minister van Buitenlandse Zaken, met uitzondering aan een 
aantal specifieke taken die aan verschillende vakministers worden toebedeeld. Zo 
worden de door Nederland overgenomen verplichtingen tot betaling van weduwen-
pensioenen en wezenonderstanden aan nagelaten betrekkingen van overheids-
personeel van Indonesië toebedeeld aan de minister van Binnenlandse Zaken. 

   Bij het ministerie blijven de zaken met betrekking tot Nederlands-Nieuw-Guinea. 
afdelingen: Afdeling Sociale en Ambtenaren Zaken 
    Afdeling Militaire Pensioen Zaken 
    Afdeling Nieuw-Guinea 
 
   Een schema van de organisatie van dit deel van het ministerie (1952) is opgenomen 

in bijlage III, op pagina 3. 
 
 
Minister zonder portefeuille bij het Ministerie van Overzeese Gebiedsdelen later Ministerie 
voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 
   November 1947 - maart 1951 (L. Götzen) 
taak:  Heeft ondermeer de uitvoering van de garantiewetten tot zijn taak. 
 
 

                     
70 Besluit van 24 december 1949, houdende wijziging van de naam van het Ministerie van Overzeese Gebieds-

delen. Stb. 1949, 593. 

71 Besluit van 7 november 1952 houdende wijziging van de naam van het Departement voor Uniezaken en 
Overzeese Rijksdelen in die van Departement van Overzeese Rijksdelen en overdracht van een gedeelte van de 
taak van dit Departement aan andere Departementen. Stb. 1952, 551. 
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Minister van Overzeese Rijksdelen 
instelling: 1 januari 1953 
opheffing: 14 februari 195772 
taak:  Zaken met betrekking tot Nederlands-Nieuw-Guinea 
afdelingen: Directie Nederlands-Nieuw-Guinea 
 
 
Minister van Zaken Overzee 
instelling: 14 februari 1957 
opheffing: 1 september 195973 
taak:  Gelijk aan de taken van de minister van Overzeese rijksdelen. Bij opheffing van het 

ministerie worden de overgebleven taken, voorzover voortgezet, verkaveld over de 
vice-minister-president belast met de zaken betreffende Suriname en de 
Nederlandse Antillen, de minister van Defensie en de minister van Binnenlandse 
Zaken.  

   Binnenlandse Zaken krijgt de afwikkeling van de zaken van het opgeheven departe-
ment van Zaken Overzee tot taak en de zorg voor de aangelegenheden betreffende 
Nederlands-Nieuw-Guinea. 

afdelingen: Directie Nederlands-Nieuw-Guinea 
 
 
Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse zaken 
 
Vice Minister-President 
taak gekregen:  1959 
taak overgegaan: 197274 
taak:  Verantwoordelijk voor de wetgeving ten aanzien van de pensioenen voor  gewezen 

overheidsdienaren van Suriname, de Nederlandse-Antillen en Aruba, met name de 
"Toeslagregeling Pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen". 

 
 
Minister voor Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse Zaken 
instelling: 1972 
opheffing: 197575 
taak:  Zie  Vice Minister-President. 
 
 

                     
72 Besluit van 14 februari 1957, nr. 4, houdende verandering van de naam van het departement van Overzeese 

Rijksdelen, Stcrt., 1957, 33. 

73 Besluit van 18 augustus 1959, houdende opheffing van het Departement van Zaken Overzee. Stb. 1959, 
312. 

74 Koninklijk Besluit van 1 februari 1972, nummer 13, in: Stcrt. 1972, 25. 

75 Koninklijk Besluit van 21 november 1975, nummer 22, in: Stcrt. 1975, 277. 
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Minister van Nederlands-Antilliaanse zaken 
instelling: 1975 
opheffing: 198576 
taak:  Zie  Vice Minister-President. 
 
 
Minister van Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse zaken 
instelling: 1986 
opheffing: nog niet opgeheven 
taak:  Zie  Vice Minister-President. 
 
 
Minister van Buitenlandse Zaken 
 
Minister van Buitenlandse Zaken 
instelling: vóór 1945 
opheffing: niet opgeheven 
taak:  Wordt per 31 december 1952 verantwoordelijk voor alle taken met betrekking tot 

de Nederlands-Indonesische Unie met uitzondering aan een aantal specifieke taken 
die aan verschillende vakministers worden toebedeeld.77 Deze taken zijn afkomstig 
van de minister van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen. 

   Verantwoordelijk voor de verdere uitvoering van de Rehabilitatieuitkeringen, nadat 
Indonesië de uitbetaling heeft gestaakt. 

 
   Per 1 januari 1967 gaat de zorg voor de aangelegenheden betreffende de Indische 

pensioenen over op de minister van Binnenlandse Zaken, tezamen met de afwikke-
ling voortzetting van de overige taken van de directie Overgangszaken Indonesië.78 

afdelingen: De uitvoering van de garantiewetten en overige zaken te maken hebbend met de 
afwikkeling van de Indonesische zaken geschiedt door de Directie Overgangszaken 
Indonesië.  

    Directie Overgangszaken Indonesië, Afdeling Rehabilitatie Indische oorlogs-
slachtoffers is verantwoordelijk voor de verdere uitkering van de Rehabilitatie-
regelingen. 

 
   Een schema van de organisatie van dit deel van Buitenlandse zaken in jaar waarop 

de werkzaamheden in volle gang zijn (1956) is opgenomen in bijlage III, op pagina 
3. 

 
 
Minister zonder Portefeuille bij Buitenlandse Zaken  
  1952 - 1956 (J.M.A.H. Luns) 
  Had de Indonesische zaken tot taakgebied 

                     
76 Koninklijk Besluit van 12 december 1985, nummer 27. (niet gepubliceerd). 

77 Zie noot Error! Bookmark not defined.. 

78 Besluit van 14 oktober 1966, houdende overbrenging van de aangelegenheden betreffende de Indonesische 
pensioenen e.a. van het departement van Buitenlandse Zaken naar het departement van Binnenlandse Zaken. 
Stb. 1966, 454 
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De Hoge Commissaris van het Koninkrijk der Nederlanden bij de regering van de Republiek 
der Verenigde Staten van Indonesië 
 
 
Minister van Binnenlandse Zaken 
 
Minister van Binnenlandse Zaken 
instelling: vóór 1945 
opheffing: niet opgeheven 
    NB. Van 26 oktober 1956 tot 18 juni 1959 minister van Binnenlandse Zaken, 

Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie genoemd.79 
 
taak:  Per 13 december 1952 worden de door Nederland overgenomen verplichtingen tot 

betaling van weduwenpensioenen en wezenonderstanden aan nagelaten betrek-
kingen van overheidspersoneel van Indonesië overgenomen van de minister van 
Uniezaken en Overzeese Rijksdelen80. Toekenning en uitbetaling van deze pen-
sioenen 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 de zaken van het opgeheven departement van Zaken Overzee tot taak en de 
zorg voor de aangelegenheden betreffende Nederlands Nieuw-Guinea.81 

   
   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 en voortzetting van de overige 
taken van de directie Overgangszaken Indonesië.82 

 
Afdelingen: Nieuw-Guinea-pensioenen: 
    -Directoraat-Generaal Nieuw-Guinea 1959 - 19 oktober 1962. 
    -Directie Afwikkelingszaken Westelijk Nieuw-Guinea, 19 oktober 1962 - 1 juni 

1963.83 
    -Hoofdafdeling Overheidspersoneelszaken, Afdeling Pensioenen en Wachtgel-

den, Bureau Bijzondere Regelingen, 1 juni 1963 - 1 april 196484 

                     
79 Besluit van 26 oktober 1956, houdende toevoeging van de aangelegenheden van de bezitsvorming en 

publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie aan het departement van Binnenlandse Zaken en naamsverandering in 
departement van Binnenlandse Zaken, bezitsvorming en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, Stb. 1956, 518. 

 Besluit van 19 mei 1959, houdende wijziging in taakverdeling, samenvoeging en naamswijziging van departe-
menten. Stb. 1959, 170. 

80 Zie noot Error! Bookmark not defined.. 

81 Zie noot Error! Bookmark not defined. 

82 Zie noot Error! Bookmark not defined.. 

83 Ingesteld bij beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken van 19 oktober 1962, nr. CF62/U1548, 
Bureau Organisatie en Efficiency. Opgeheven per 1 juni 1963 bij beschikking van de minister van Binnenlandse 
Zaken van 27 mei 1963, nr. CF63/U698, Bureau Organisatie en Efficiency. 
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    -Hoofdafdeling Overheidspersoneelszaken, Afdeling Pensioenen en Wachtgel-
den, Bureau Pensioenen en wachtgelden, 1 april 1964 - 1 februari 196585 

    -Hoofdafdeling Overheidspersoneelszaken, Afdeling Pensioenen en Wachtgel-
den, Bureau Wetstoepassing, sectie Pensioenen van Gewezen Bijstandambte-
naren, 1 februari 1965 - 21 mei 197186 

    N.B. de Nieuw-Guinea-pensioenen zijn vanaf januari 1967 tot 19 mei 1971 
officieel toebedeeld geweest aan de Afdeling Overzeese Pensioenen, 
feitelijke uitvoering bleef echter bij het Bureau Wetstoepassing. 

    -Directie Overheidspersoneelszaken, Hoofdafdeling Pensioenen en wachtgel-
den, Afdeling Wetstoepassing, 21 mei 1971 -  

 
    Garantiewet pensioenen: 
    -Hoofdafdeling Overheidspersoneelszaken, Afdeling Overzeese Pensioenen, 

1 januari 1967 - 1 maart 199087 
    Verder onderverdeeld in een Bureau Garantiewetzaken, Bureau Toeslagen op 

Pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen, Bureau Algemene Zaken88. Het 
gelijktijdig ingestelde Bureau Pensioenen van Gewezen Bijstandambtenaren is 
nooit bemand geraakt doordat de taak bij Bureau Wetstoepassing van de 
Afdeling Pensioenen en Wachtgelden bleef. 

    -Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen. Dienst ressorterend onder het 
Directoraat-Generaal Management en Personeelsbeleid, 1 maart 1990 - heden89 

 
    Uitvoering UIG: 
    Directoraat Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid, Directie Overheidsper-

soneelszaken, Afdeling Overzeese Pensioenen, Bureau Uitkeringswet Indische 
genterneerden. 

 
    Uitvoering Uitvoeringswet KNIL-dienstplichttijd: 
    Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen (DUO) 
 
  In Bijlage III op pagina 3 is de organisatie van het ministerie met betrekking tot de 

overzeese pensioenen in een drietal jaren ( 1969, 1987, 1994) in een schema weergege-
ven 

 
 

(..continued) 
84 Opgeheven per 1 april 1964 bij beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken van 26 maart 1964, nr 

CF64/U643 Afdeling Organisatie en Efficiency. 

85 Opgeheven bij beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken van 29 januari 1995, nr CF64/U2420 
Afdeling Organisatie en Efficiency. 

86 Bureau wetstoepassing wordt omgedoopt bij beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken van 21 
mei 1971, nr CF71/U410 A.D.O. 

87 Ingesteld bij beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken van 30 december 1966 nr CF66/U2259, 
Afdeling Organisatie en Efficiency. Taken overgegaan op Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen. 

88 Beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken van 18 oktober 1967, nr 67/U1497 Afdeling Organisatie 
en Efficiency. 

89 Ingesteld bij beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken van 22 maart 1990, nr DUO90/89/1, 
DGMP/DUO. 
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Minister van Financiën 
 
instelling: vóór 1945 
opheffing: niet opgeheven 
taak:  Overeenstemmen met de ministers verantwoordelijk voor de overzeese pensioenen 

met betrekking tot wijziging in de regelgeving en het toekennen van bijzondere 
pensioenen welke financiële consequenties hebben. 

 
 
overige (semi-)overheid 
 
Indische pensioenfondsen 
instelling: Vóór 1945. Zie bijlage II pagina 3 
opheffing: 1950 
taak  Beheren van gelden waaruit de eigenpensioenen en de weduwen- en wezenpensi-

oenen betaald konden worden. 
 
 
Garantiewetcommissie(s) 
   Garantiewetcommissie conform artikel 8 van de Garantiewet Burgerlijk Over-

heidspersoneel Indonesië, gevestigd te 's-Gravenhage 
   Is vanaf 1 februari tevens 1952 Garantiewetcommissie conform artikel 7 van de Ga-

rantiewet Militairen K.N.I.L. 90 
instelling: juni 1950.91 
opheffing: niet opgeheven 
taak:  Nemen van beslissingen met betrekking tot de toepassing van de Garantiewetten 

waarbij in de beslissing subjectieve elementen gewogen moesten worden. Geven 
van advies aan de verantwoordelijk minister betreffende de uitvoering, interpretatie 
en wijziging van de garantiewetten 

 
 
   Garantiewetcommissie conform artikel 8 van de Garantiewet Burgerlijk Over-

heidspersoneel Indonesië, gevestigd te Djakarta 
ingesteld: juni 1952 
opheffing: 1 juni 195392 
taak:  Gelijk aan de taak van de garantiewetcommissie in 's-Gravenhage, alleen hier werd 

met name nagegaan of overheidsdienaren met voldoende motivatie ontslag namen 
uit dienst van de Republiek Indonesië. 

 
 

                     
90 Besluit van 1 februari 1952, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur inzake het 

instellen van een commissie, alsmede van de mogelijkheid van beroep tegen beslissingen van die commissie, als 
bedoeld in artikel 7 van de Garantiewet Militairen K.N.I.L., Stb. 1952, 51. 

91 Besluit van 22 juni 1950 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8 van 
de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië. Stb. 1950, 262. 

 

92 Besluit van 26 mei 1953 tot vaststelling van een nieuwe algemene maatregel van bestuur als bedoeld in 
artikel 8 van de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië, Stb. 1953, 239. 
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Contactcommissie inzake Garantiewetaangelegenheden 
instelling: 195493 
opheffing: niet opgeheven 
taak:  In de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië zijn een aantal bepalin-

gen opgenomen waarbij de minister belast met de uitvoering van de garantiewetten 
eerst met de minister van Financiën moet overeenstemmen alvorens een besluit te 
kunnen nemen. Het ambtelijk vooroverleg over deze overeenstemming is geformali-
seerd in de Contact-commissie inzake Garantiewetaangelegenheden. De leden van 
de commissie zijn ambtenaren van de beide ministeries. De Contact-commissie kon 
de zaken waarover overlegd moest worden eerst beoordelen, alleen als de ambtena-
ren van beide ministeries niet tot overeenstemming konden komen traden de 
ministers nog formeel met elkaar in schriftelijk contact. 

 
 
Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensioenaangelegenheden betreffende gewezen 
overheidspersoneel van Indonesië 
instelling: 25 april 195194 
opheffing: 1 januari 1956. Voortgezet als Stichting Administratie Indonesische Pensioenen.95 
taak:  Toekennen en uitbetalen van weduwen en wezenpensioenen aan de nagelaten 

betrekkingen van gewezen militair en burgerlijk overheidspersoneel van Indi/In-
donesië. 

   Beheren van het kapitaal van de voormalige Indische weduwen en wezenfondsen 
(Zie bijlage II, pagina 3) 

 
 
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) 
instelling: 1 januari 1956, directe voortzetting van Stichting tot verzorging en afwikkeling van 

pensioenaangelegenheden betreffende gewezen overheidspersoneel van Indonesië. 
Ontstaan door naamswijziging in de stichtingsakte. 

opheffing: Nog niet opgeheven 
taak:  Gelijk aan de voorganger. In de loop der tijd neemt de SAIP ook steeds meer de 

uitbetaling van de overzeese eigenpensioenen ten laste van de begrotingen van de 
verantwoordelijke ministers tot haar taak. 

 
-Raad van beheer van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 
 
-Directeur van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen 
 
 
 
                     
93 Contact-commissie inzake garantiewetaangelegenheden is geformaliseerd in de briefwisseling tussen de 

minister van Buitenlandse Zaken d.d. 10 december 1954 nr. DOI/GW/35163 en de minister van Financiën d.d. 6 
januari 1955 Generale Thesaurie/Dienst der Rijksbegroting/Inspectie der Rijksfinanciën nr. 7455. Kopieën van 
deze brieven aanwezig in de documentatie verzameling van ing. E.M. Rader, ambtenaar van de Directie 
Arbeidszaken Overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

94 Statuten vastgesteld 25 april 51, opgenomen in: Bijlagen bij de Handelingen van de Tweede Kamer, zitting 
1953-1954, nr 3410, nr 4. 

95 Wijziging naam bij gezamenlijke beschikking van de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën van 29 
november 1955, in Stcrt. 1955 nr 254. 
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De Rijks Geneeskundige Dienst  
taak:  Uitvoeren van medische keuringen 
 
 
Herkeuringscommissie genoemd in Tslwet Ind. Pens. 1956 Stb. 1957, 319 artikel 3e.4 genemde 
commissie 
taak:  Uitvoeren van medische keuringen 
 
 
Commissie van Bijstand voor de rehabilitatie van Indische Oorlogsslachtoffers 
Instelling: 24 augustus 1954 nr 4269/ARI 
opheffing: 1962. Opheffingsbeschikking onbekend. 
taak:  Geven van advies aan de minister met betrekking tot de uitvoering van de rehabi-

litatieregelingen 
 
Adviescommissie Uitkeringswet Indische Geïnterneerden 
instelling: KB 28 september 1981 (Stb. 1981, 637) 
opheffing: 1984/198596 
taak:  Geven van advies aan de minister met betrekking tot de uitvoering van de Uitke-

ringswet Indische Geïnterneerden 
 
 
Q.D Particulier 
 
De particuliere actoren die in dit rapport genoemd zijn zijn hieronder genoemd. Deze zijn 
echter niet nader uitgewerkt. 
 
 
Vakorganisaties en centrales van vakorganisaties aangewezen door de minister van Uniezaken 
en Overzeese Rijksdelen 
 
Stichting Pelita 
 
Commissie tot rehabilitatie van Oorlogsslachtoffers-Zelfstandigen in Nederland (COROZIN)  
 
Gezamenlijke Indische belangenorganisaties:97 
� Samenwerkende Indische Belangenorganisaties (SIB) 
 - de Indische Pensioenbond; 
 - de Koninklijke Bond van gepensioneerde en eervol ontslagen officieren van de KNIL en 

hun weduwen, "Bendor"; 
 - de Vereniging van oud-onderofficieren van het KNIL "Madjoe"; 
 - de Algemene Militaire Pensioenbond. 
 
                     
96 Commissie is niet officieel opgeheven. Haar eindverslag is echter in november 1984 uitgegeven. Adviescom-

missie Uitkeringswet Indische Geïnterneerden, Eindverslag, Ministerie van Binnelandse Zaken, Den Haag 1984. 

97 De hieronder genoemde organisaties zijn de organisaties die gehoord zijn door de vaste Kamercommissie 
voor Ambtenarenzaken en Pensioenen inzake een onderzoek naar niet-genoten inkomsten tijdens gevangen-
schap in Nederlands-Indië. Verslag opgenomen in: Bijlagen bij de Handelingen van de Tweede Kamer, zitting 
1979-1980 stuk nr 15840 nr 2. 
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� Stichting Nederlandse Ereschulden 
 - Belangengroep van Dragers Verzetsster Oost-Azië 1942-1945; 
 - Birma-Spoorlijn Reünie; 
 - Vereniging van de Dienst van Scheepvaart; 
 - Ex-KNIL-Dienstplichtig-Personeel uit het Vrije Bedrijfsleven uit het voormalige Neder-

lands-Indië; 
 - Flores-Molukken Reünie 
 - Landelijke Actie Organisatie ex-KNIL-krijgsgevangenen; 
 - Pakanbaru Spoorweg Comité; 
 - Stichting Nederlandse Slachtoffers Japanse Vrouwenkampen; 
 - Stichting "Nu of Nooit"; 
 - Vereniging Indische Nederlanders; 
 - Vereniging van Gerepatrieerden en Vrienden; 
 - Vereniging vanuit Indonesië Gerepatrieerde Nederlanders en met hen sympathiserenden; 
 - Bond van Ex-Geïnterneerden en Gerepatrieerden van Overzee; 
 - Actiegroep Helmond KNIL; 
 
� Werkgroep Gepensioneerde Ex-KNIL-Militairen 
 
� Badan Pimpinan Bangsa Maloekoe di Belanda 
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S Bronnen voor de handelingen van deel I, eenmalige uitkeringen Indische 

oorlogsslachtoffers en K.N.I.L.-militairen 
 
 
S.A Wet- en regelgeving 
 
� Stb. van Nederlands-Indië 1947, 164 
Oorlogsslachtoffers. Rehabilitatie. 
Voorziening met betrekking tot een voorlopige uitkering ter rehabilitaie van bepaalde groepen 
oorlogsslachtoffers 
N.B. Toelichting op deze ordonnantie is te vinden in Indisch Bijblad nr. 15129. 
 
� Stb. van Indonesië 1949, 55 
Oorlogsslachtoffers. Rehabilitatie. 
Ordonnantie tot vaststelling van de regeling met betrekking tot definitieve uitkeringen ter 
rehabilitatie van bepaalde groepen van oorlogsslachtoffers 
N.B. Toelichting op deze ordonnantie is te vinden in Indisch Bijblad nr. 15256. 
 
� Stb. van Indonesië 1949, 462 
Oorlogsslachtoffers. Rehabilitatie. 
Nadere wijziging van de Regeling A behorende bij artikel 1 van de ordonnantie opgenomen in 
Staatsblad 1947 nr 164, gewijzigd bij Staatsblad 1948 nr 299, houdende voorzieningen met 
betrekking tot rehabilitatie-uitkeringen van bepaalde groepen oorlogsslachtoffers 
 
� Stb. 1981, 477 
Wet van 1 juli 1981, houdende regelen omtrent een eenmalige uitkering aan bepaalde door de 
Japanners in Azië geïnterneerden en hun weduwen (Uitkeringswet Indische geïnterneerden) 
 
� Stb. 1981, 637 
Besluit van 28 september 1981, houdende instelling van de Adviescommissie Uitkeringswet 
Indische geïnterneerden 
 
� Stb. 1994, 50 
Wet van 22 december 1993, houdende financiële compensatie voor langdurige militaire dienst 
(Uitkeringswet KNIL-dienstplichttijd) 
 
 
S.B Overige bronnen 
 
 
� Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1952, 91 
Vredesverdrag met Japan, Protocol en twee Verklaringen; San Fransisco, 8 september 1951 
 
� Bijlagen Handelingen II, zittingen 1952-53 en 1953-1954 stuk 3107 
Regeringsnota van 11 september 1953, inzake het rapport van de Commissie achterstallige 
Betalingen en het daarop volgende schriftelijk en mondeling overleg met de Tweede kamer der 
Staten-Generaal  
 



geld(t) voor overzee   
 

 

 
 
VVVVVV 

� MB van 24 augustus 1954 nr 4269/ARI 
Beschikking van de ministers van Buitenlandse Zaken, zonder portefeuille en van Financiën 
van 24 augustus 1954 nr 4269/ARI 
N.B. Instellingsbeschikking van de Commissie van bijstand voor de rehabilitatie van Indische 
oorlogsslachtoffers. 
 
� Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1954, 126 
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië, inzake over-
dracht door Indonesië aan Nederland van vorderingen op Nederlanders; 's-Gravenhage, 11 
augustus 1954, 126. 
 
� Verslag van de Commissie Beoordeling Schulden, 's-Gravenhage 12 oktober 1954 (sten-
cildruk) 
 
� Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1956, 28 
Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan inzake de regeling van het vraagstuk 
betreffende zekere soorten particuliere vorderingen van Nederlandse onderdanen, met nota-
wisseling; Tokio 13 maart 1956 
N.B. Dit is het zgn. Josjida-Stikker akkoord 
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T Bronnen voor de handelingen van deel II, betreffende pensioenen en 

uitkeringen voor gewezen burgerlijke en militaire overheidsdienaren 

van Nederlands-Indië 
 
T.A Met betrekking tot de Indische pensioenen 
 
� Stb. 1950, K178 
Wet van 11 mei 1950 tot vaststelling van zekere waarborgen jegens bepaalde groepen burger-
lijke overheidsdienaren en gewezen burgerlijke overheidsdienaren van Indonesië en hun nagela-
ten betrekkingen (Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië) 
 
� Stb. 1950, K262 
Besluit van 22 juni 1950 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in 
artikel 8 van de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië (Staatsblad 1950, no. K. 
178). 
N.B. Instellingsbesluit Garantiewetcommissies burgerlijk overheidspersoneel 
 
� Stb. 1950, K268 
Besluit van 27 juni 1950 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in 
artikel 2 van de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië (Stb. 1950 nr k178) 
N.B. Onderstandsregeling 
 
� Stb. 1951, 239 
Wet van 22 juni 1951, houdende vaststelling van zekere waarborgen jegens bepaalde groepen 
militairen en gewezen militairen van het voormalige K.N.I.L., alsmede hun nagelaten betrekkin-
gen. (Garantiewet Militairen K.N.I.L) 
 
� Stb. 1951, 591 
Wet van 21 december 1951 tot verruiming vestigingseis en uitbreiding tot bepaalde Indonesi-
sche staatsburgers van de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië. 
 
� Stb. 1951, 592 
Wet van 21 december 1951, houdende een onderstandsregeling ingevolge artikel 2 van de 
"Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië". 
 
� Stb. 1952, 51 
Besluit van 1 februari 1952, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur 
inzake het instellen van een commissie, alsmede van de mogelijkheid van beroep tegen be-
slissingen van die commissie, als bedoeld in artikel 7 van de Garantiewet Militairen K.N.I.L. 
(Stb 1951, 239) 
 
� Stb. 1952, 219 
Wet van 23 april 1952, houdende een minimum-wachtgeldregeling ingevolge artikel 3 van de 
"Garantiewet Militairen K.N.I.L." 
 
� Stb. 1952, 220 
Wet van 23 april 1952, houdende wijziging van de in de Garantiewet Militairen K.N.I.L. 
voorkomende kortingsregeling 
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� Stb. 1952, 263 
Wet van 8 mei 1952, houdende uitbreiding tot bepaalde Indonesische staatsburgers van de 
garantiewet Militairen K.N.I.L. 
 
� Stb. 1952, 318 
Wet van 29 mei 1952, houdende nadere regelen met betrekking tot de pensioenaanspraken van 
bepaalde groepen van gewezen militairen van het Koninklijk Nederlands Indonesisch Leger. 
(Wet pensioenvoorzieningen K.N.I.L.) 
 
� Stb. 1953, 239 
Besluit van 26 mei 1953 tot vaststelling van een nieuwe algemene maatregel van bestuur als 
bedoeld in artikel 8 van de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië (Stb. K178) 
N.B. Nieuw instellingsbesluit Garantiewetcommissie 
 
� Stb. 1954, 312 
Wet van 7 juli 1954 tot nadere wijziging van de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel 
Indonesië 
 
� Stb. 1954, 394 
Besluit van 10 augustus 1954 tot wijziging van het Koninklijke besluit van 1 februari 1952 
(Stb. 51), houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur inzake het instellen 
van een commissie, alsmede van de mogelijkheid van beroep tegen beslissingen van die 
commissie, als bedoeld in artikel 7 van de Garantiewet Militairen K.N.I.L. (Stb 1951, 239). 
 
� Stb. 1955, 161 
Besluit van 19 maart 1955 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 26 mei 1953 (Stb. 239), 
houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8 van de 
Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië, Stb K178 
 
� Stb. 1955, 189 
Wet van 21 april 1955, houdende vaststelling van een regeling, als bedoeld in artikel 89a van de 
Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259), ten aanzien van de "Stichting tot verzorging en afwikke-
ling van pensioenaangelegenheden betreffende gewezen overheidspersoneel van Indonesië en 
hun nagelaten betrekkingen". 
 
� Stb. 1958, 437 
Wet van 4 augustus 1958, houdende wijziging van de Garantiewet Militairen K.N.I.L. 
 
� Stb. 1958, 438 
Beschikking van de Minister van Justitie van 16 september 1958 tot plaatsing in het Staatsblad 
van de tekst van de Garantiewet Militairen K.N.I.L. (Stb. 1951, 239), zoals deze is gewijzigd 
 
� Stb. 1964, 217 
Wet van 4 juni 1964 tot wijziging van de wet van 21 april 1955, Stb. 189, houdende vaststelling 
van een regeling, als bedoeld in artikel 89a van de Comptabiliteitswet (Stb. 1927, 259), ten 
aanzien van de "Stichting tot verzorging en afwikkeling van pensioenaangelegenheden betref-
fende gewezen overheidspersoneel van Indonesië en hun nagelaten betrekkingen". 
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� Stb. 1967, 352) 
Besluit van 5 juni 1967 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging 
van: 
1e. het Koninklijke besluit van 26 mei 1953 (Stb. 239) houdende vaststelling van een nieuwe 
algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8 van de Garantiewet Burgerlijk Over-
heidspersoneel Indonesië (Stb. K178); 
2e. het Koninklijke besluit van 1 februari 1952, houdende vaststelling van een algemene 
maatregel van bestuur inzake het instellen van een commissie, alsmede van de mogelijkheid van 
beroep tegen beslissingen van die commissie, als bedoeld in artikel 7 van de Garantiewet 
Militairen K.N.I.L. (Stb 1951, 239) 
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T.B Met betrekking tot de Nieuw-Guinea-pensioenen 
 
 
� Gouvernementsblad van Nederlands-Nieuw-Guinea 1958, 83 
Landsdienaren. Pensioenen. 
Ordonnantie tot vaststelling van het "Pensioenreglement Nederlands-Nieuw-Guinea" 
 
� Stb. 1962, 196 
Wet van 25 mei 1962, houdende instelling van een Bijstandkorps van burgerlijke rijksambte-
naren, dat bestemd is voor dienst in Nederlands-Nieuw-Guinea 
 
 
 
T.C Met betrekking tot toeslagen en kortingen op de pensioenen en onderstanden 
 
 
Garantiewetten: Zie aanhangsel 0 op pagina 3. 
 
Pensioenreglement Nederlands-Nieuw-Guinea: Zie aanhangsel 0 op pagina 3. 
 
� Stb. 1951, 590 
Wet van 21 december 1951, houdende toekenning ten laste van het rijk van een tijdelijke 
bijslag op bepaalde Indonesische pensioenen 
 
� Stb. 1952, 218 
Wet van 23 april 1952, houdende toekenning ten laste van het rijk van een tijdelijke bijslag op 
bepaalde Indonesische weduwenpensioenen en wezenonderstanden 
 
� Stb. 1955, 400 
Wet van 15 augustus 1955 tot wijziging van de wet van 21 december 1951 (Stb. 590), houdende 
toekenning ten laste van het rijk van een tijdelijke bijslag op bepaalde Indonesische pensioenen 
en van de wet van 23 april 1952, houdende toekenning ten laste van het rijk van een tijdelijke 
bijslag op bepaalde Indonesische weduwenpensioenen en wezenonderstanden 
 
� Stb. 1955, 401 
Wet van 15 augustus 1955 tot verlening in verband met de huurverhoging en de opheffing van 
de consumptiebeperking per 1 januari 1954 alsmede in verband met de verhoging van een aan-
tal periodieke uitkeringen op 1 oktober 1954 van een toeslag op bepaalde uitkeringen aan 
gewezen overheidsdienaren van Indonesië en hun weduwen en wezen en op bepaalde 
uitkeringen ingevolge de Algemene Oorlogsongevallenregeling en daarmee verband houdende 
regelingen (Toeslagwet 1954 Indonesische uitkeringen) 
 
� Stb. 1957, 318 
Wet van 23 juli 1957 tot beperking van de uitbetaling van door Nederland op Indonesische 
pensioenen verleende toeslagen bij gelijktijdige aanspraak op een pensioen krachtens de 
Algemene Ouderdomswet. (Beperkingswet Nederlandse toeslagen op Indische pensioenen.) 
 
� Stb. 1957, 319 
Wet van 23 juli 1957, houdende egalisatie en aanpassing van Indonesische pensioenen en 
daarmede in aard overeenkomende uitkeringen. (Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956.) 
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� Stb. 1959, 341 
Wet van 23 september 1959 tot beperking van de uitbetaling van bepaalde toeslagen op 
Indonesische weduwen pensioenen of wezenonderstanden bij gelijktijdige aanspraak op een 
pensioen of uitkering krachtens de Algemene weduwen- en wezenwet. (Tijdelijke regeling 
samenloop Indonesische weduwen pensioenen en wezen onderstanden met algemeen 

weduwen- en wezenpensioen.) 
 
� Stb. 1963, 212 
Wet van 29 mei 1963, houdende nadere maatregelen ten aanzien van een Indonesisch pensioen 
in verband met de samenloop met pensioen krachtens de Algemene Ouderdomswet of pensioen 
of uitkering krachtens de Algemene Weduwen- en Wezen (Samenloopregeling Indonesische 

pensioenen 1960) 
 
� Stb. 1965, 550 
Wet van 25 november 1965, houdende maatregelen ten aanzien van pensioenen, toegekend 
krachtens de wet van 25 mei 1962, Stb. 196 (Wet aanpassing pensioenvoorzieningen 

Bijstandkorps) 
Gewijzigd bij de Wetten van 26 september 1968, Stb. 495, 29 mei 1974, Stb. 330, 22 januari 
1975, Stb. 41, 7 mei 1986, Stb. 303 
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U Bronnen voor de handelingen van deel III, betreffende garanties en 

toeslagen op Surinaamse en Antilliaanse pensioenen 
 
 
� Stb. 1952, 224 
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. 1955, 514 
Besluit van 15 november 1955, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur 
inzake de toekenning  van een toeslag overeenkomstig de 'Toeslagwet 1954 Indonesische uitke-
ringen' (Stb. 1955, 401) op bepaalde uitkeringen aan gewezen militairen van de voormalige 
landmachten in Suriname en de Nederlandse Antillen 
 
� Stb. 1955, 540 
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. 314) 
Besluit van 25 september 1961, houdende een algemene maatregel van bestuur inzake de 
egalisatie en aanpassing overeenkomstig de "Toeslagwet Indonesische Pensioenen 1956" (Stb. 
1957, 319) van  de pensioenen van 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. 260) 
Besluit van 19 april 1967, houdende verlening van toeslag op de pensioenen van bepaalde Suri-
naamse en Nederlands Antilliaanse ambtenaren en leerkrachten van het bijzonder onderwijs en 
hun nagelaten betrekkingen (Toeslagregeling pensioenen Suriname en Nederlandse 

Antillen) 
 
� Stb. 1975, 725 
Besluit van 18 november 1975, houdende verlening van een overbruggingsuitkering aan 
bepaalde Surinaamse gewezen leerkrachten bij het bijzonder onderwijs in Suriname (Over-
bruggingsregeling Surinaamse pensioenen) 
 
�  Stb. 1993, 695 
Wet van 9 december 1993, houdende voorschriften inzaken uitbetaling en verhoging van Suri-
naams pensioen voor Surinaams gepensioneerden in Nederland (Garantiewet Surinaamse 

pensioenen) 
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Bijlage eerste, Indische pensioenreglementen en weduwen en wezenpensioen-
reglementen 
 
Pensioenreglementen voor eigenpensioenen en weduwen- en wezenpensioenen zoals die in 
1949 voor de soevereiniteitsoverdracht golden en welke golden indien de betrokken pensi-
oengerechtigde onder de Garantiewetten voor burgerlijk overheidspersoneel en die voor 
Militairen K.N.I.L. valt. 
Weduwen- en wezenpensioenreglementen voor de uitvoering waarvan de Nederlandse regering 
zich eveneens garant stelde. 
 
 G.B. = Gouvernements Besluit 

Reglement aard van het pensi-
oen 

toegekend door ten laste van 

Pensioenreglementen    

Indisch Burgerlijk pensioen-
reglement 
(Indisch Stb. 1926, 550) 

Eigenpensioen voor 
burgerlijke ambtena-
ren 

In Indië: Gouverneur-
Generaal. 
Buiten Indië: MinKo, 
MinOG. 

Europees ambtenaren 
pensioenfonds, of 
Inlands ambtenaren 
pensioenfonds 

Europees Locaal Pensioen-
reglement 1935 
(Indisch Stb. 1935, 599) 

Eigenpensioen voor 
Europese lokale 
ambtenaren 

[?] Europese locale amb-
tenaren pensioenfonds 

Niet-Europees Locaal Pensi-
oenreglement 1931 
(Indisch Stb. 1931, 500) 

Eigenpensioen voor 
niet-Europese Lokale 
ambtenaren 

[?] [?] 

Diensttijdpensioenreglement 
voor Officieren 
(Indisch Stb. 1926, 551) 

Eigenpensioen voor 
officieren 

In Indië: Comm. v.h. 
leger. 
Buiten Indië: MinKo, 
MinOG. 

Officieren pensioen-
fonds 

Diensttijdpensioenreglement 
voor Onderofficieren 
(Indisch Stb. 1926, 551) 

Eigenpensioen voor 
onderofficieren 

In Indië: Comm. v.h. 
leger. 
Buiten Indië: MinKo, 
MinOG. 

Europese militairen 
pensioenfonds 

Europees Militair Pensioen-
reglement 
(Indisch Stb. 1919, 65) 

Eigenpensioen en 
gagementen voor 
Europese militairen 
beneden de rang van 
onderofficier 

In Indië: Comm. v.h. 
leger. 
Buiten Indië: MinKo, 
MinOG. 

Europese militairen 
pensioenfonds 

Niet-Europees Militair 
Pensioenreglement 1925 
(Indisch Stb. 1927, 265) 

Eigenpensioen en 
gagementen voor 
niet-Europese mi-
litairen beneden de 
rang van onderoffi-
cier 

Comm. v.h. Leger Niet-Europese militai-
ren Pensioenfonds 

Reglement voor de korpsen 
Barisan van Madoera 
(G.B. 19 september 1929 nr. 
26, in: Bijblad op het In-

Eigenpensioen voor 
Barisans van Madoe-
ra 

 Geldmiddelen van 
Indië. 
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Reglement aard van het pensi-
oen 

toegekend door ten laste van 

disch Stb. nr 12127) 

Reglement voor het legioen 
Mangkoe Nagoro 
(G.B. 8 november 1928 nr. 
31 in: Bijblad op het Indisch 

Stb. nr. 11798) 

Eigenpensioen voor 
militairen van het 
legioen Mangkoe 
Nagoro 

 Legioensbegroting 

Reglement voor het legioen 
Pakoe Alam 
(G.B. 9 februari 1940 nr. 12 
in: Bijblad op het Indisch 

Stb. nr. 14337) 

Eigenpensioen voor 
militairen van het 
legioen Pakoe Alam 

 Geldmiddelen van 
Indië. 

Reglement voor de Prajoda's 
van Bali 
(G.B. 5 mei 1937 nr 14) 

Eigenpensioen voor 
Prajoda's 

 Geldmiddelen van 
Indië. 

Regeling voor het reserve-
personeel van het leger in 
Nederlandsch-Indië (Indisch 

Stb. 1923 nr. 518) juncto de 
Verordening van het Militair 
Gezag nr 125 (Javaasche 

Courant nr. 5a van 16 janua-
ri 1942, juncto rege-
ringsomslagvel van 29 april 
1948 nr. 3953/A.O.3/APE 
9.1.) 

Eigenpensioen voor 
vrijwillig dienende 
reserve officieren die 
voor 8 december 
1941 een vrijwillige 
verbintenis zijn aan-
gegaan 

 Geldmiddelen van 
Indië. 

Reglementen voor wedu-

wen- en wezenpensioenen 
   

Reglement van het wedu-
wen- en wezenfonds voor 
Europese Burgerlijke Lands-
dienaren 
(Indisch Stb. 1935, 600) 

Weduwenpensioen 
en wezenonderstand 

In Nederland: de 
Directie van het 
pensioenfonds. 
In Indië: door een 
vertegenwoordiger 
van de directie 

Weduwen en wezen-
fonds voor Europese 
burgerlijke landsdie-
naren 
Europees locaal amb-
tenaren pensioenfonds 

Europees Locaal Pensioen-
reglement 1935 
(Indisch Stb. 1935, 599) 

Weduwenpensioen 
en wezenonderstand 

 Europees locaal amb-
tenaren pensioenfonds 

Niet-Europees burgerlijk 
weduwen- en wezenregle-
ment 
(Indisch Stb. 1940, 449) 

Weduwenpensioen 
en wezenonderstand 
niet-Europese bur-
gerlijke ambtenaren 

Directeur van Finan-
ciën 

Pensioenrekening van 
Weduwen en wezen 
van niet-Europese 
ambtenaren. D.w.z. 
pensioenbijdragen 
gaan op in de lands-
middelen en de pensi-
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Reglement aard van het pensi-
oen 

toegekend door ten laste van 

oenen worden betaald 
uit de landsmiddelen: 
Er wordt wel betaald 
maar geen fonds opge-
bouwd 

Reglement voor het wedu-
wen- en wezenfonds der 
Europese officieren van het 
Koninklijk Nederlands-
Indische Leger 
(Indisch Stb. 1923, 543) 

Weduwenpensioen 
en wezenonderstand 

In Nederland: de 
Directie van het 
pensioenfonds. 
In Indië: door een 
vertegenwoordiger 
van de directie 

Weduwen- en wezen-
fonds voor Europese 
officieren van het 
K.N.I.L. 

Reglement voor het wedu-
wen- en wezenfonds der Eu-
ropese militairen beneden de 
rang van officier bij de 
Koloniale Troepen 
(Indisch Stb. 1924, 419) 

Weduwenpensioen 
en wezenonderstand 

In Nederland: de 
Directie van het 
pensioenfonds. 
In Indië: door een 
vertegenwoordiger 
van de directie 

Weduwen- en wezen-
fonds voor Europese 
militairen  beneden de 
rang van officier 

Regelen voor de toekenning 
van onderstand aan wedu-
wen van gepensioneerde 
niet-Europese militairen 
(G.B. 29 juni 1935 nr. 14 
Bijblad bij het Indisch Stb. 
13496) 

Weduwenonderstand Directeur van Finan-
ciën 

Geldmiddelen van 
Indië. 

Weduwen- en wezenregle-
ment niet-Europese mili-
tairen en Inlandse schepelin-
gen 
(Indisch Stb. 1940, 544) 

Weduwenpensioen 
en wezenonderstand 

Directeur van Finan-
ciën 

Pensioenrekening van 
Weduwen en wezen 
van niet-Europese 
militairen en inlandse 
schepelingen. D.w.z. 
pensioenbijdragen 
gaan op in de lands-
middelen en de pensi-
oenen worden betaald 
uit de landsmiddelen: 
Er wordt wel betaald 
maar geen fonds opge-
bouwd 

Reglement voor de Korpsen 
Barisan van Madoera 
(G.B. 19 september 1929 nr. 
26, in: Bijblad op het In-

disch Stb. nr 12127) 

Pensioen voor wedu-
wen en kinderen 

Legercommandant Geldmiddelen van 
Indië. 

Reglement voor het legioen 
Mangkoe Nagoro 

Pensioen voor wedu-
wen en kinderen 

Legercommandant  
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Reglement aard van het pensi-
oen 

toegekend door ten laste van 

(G.B. 8 november 1928 nr. 
31 in: Bijblad op het Indisch 

Stb. nr. 11798) 

Reglement voor het legioen 
Pakoe Alam 
(G.B. 9 februari 1940 nr. 12 
in: Bijblad op het Indisch 

Stb. nr. 14337) 

Pensioen voor wedu-
wen en kinderen 

legercommandant Geldmiddelen van 
Indië. 

Reglement voor de Prajoda's 
van Bali 
(G.B. 5 mei 1937 nr 14) 

Pensioen voor wedu-
wen en kinderen 

legercommandant Geldmiddelen van 
Indië. 

Reglement betreffende de 
toekenning van pensioenen 
en onderstanden ten laste 
van de geldsmiddelen van 
Nederlandsch-Indië aan de 
nagelaten betrekkingen van 
in en door de dienst omge-
komen landsdienaren 
(Indisch Stb. 1948, 108) 

Landspensioen en 
onderstand weduwen 
en wezen landsdiena-
ren 

In Indië: de leger-
commandant. 
Buiten Indië: Minis-
ter van Overzeese 
gebiedsdelen 

Geldmiddelen van 
Indië. 

 
Lijst is overgenomen uit Verzamelde voorschriften betreffende pensioenen onderstanden, 

gratificatiën en tegemoetkomingen voor de onder K.N.I.L. ressorterende Militairen, Dienst- en 

Reserveplichtigen en ander personeel en hun nabestaanden, Batavia uitgave 1949. 
 
De 'verzamelde voorschriften' is het handboek voor de vaststelling van de hoogte van het 
pensioen (pensioengrondslag) omdat hierin de regelingen zijn vastgelegd zoals ze in 1949 
golden en ook nu nog gelden door middel van de toepassing van de garantiewetten. 
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Bijlage tweede, Indische pensioenfondsen en weduwen- en wezenfondsen 
 
 
Voor de uitkering van pensioenen aan burgerlijke en militaire landsdienaren en weduwen en 
wezen bestonden in 1949 de volgende pensioenfondsen: 
 
1. Europese-ambtenaren-pensioenfonds 
2. Inlandse-ambtenaren-pensioenfonds 
3. Officieren-pensioenfonds 
4. Europese-militairen-pensioenfonds 
5. Inlandse-militairen pensioenfonds 
 
De vestigingsplaats van deze fondsen was 's-Gravenhage en zij stonden gezamenlijk onder een 
directeur. Voor deze fondsen goldt één gezamenlijk reglement.98 
 
Daarnaast bestonden de volgende weduwen- en wezenfondsen: 
 
6. Weduwen- en wezenfonds der Europese-officieren van het K.N.I.L. 
De in 1949 geldige reglementen zijn vastgelegd in 1923.99 
 
7. Weduwen- en wezenfonds der Europese-militairen beneden de rang van officier van het 
K.N.I.L. De in 1949 geldige reglementen zijn vastgelegd in 1924.100 
 
8. Weduwen- en wezenfonds burgerlijke ambtenaren 
De in 1949 geldige reglementen zijn vastgelegd in 1935.101 
 
Ook deze drie weduwen- en wezenfondsen waren gevestigd in Den Haag. Zij stonden onder 
hetzelfde beheer en directie als de 5 pensioenfondsen. Toezicht op het beheer werd uitgeoefend 
door een college van commissarissen. Het oppertoezicht op het beheer viel toe aan de Minister 
van Koloniën en taakopvolgers. De gelden voor de fondsen kwamen van de verplichte 
contribuanten te weten de burgerlijke en militaire landsdienaren en uit de landsmiddelen. 
 
Daarnaast bestond er nog het Pensioenfonds voor Europese Locale Ambtenaren in Neder-
landsch-Indië. 
 
In 1950, tijdens de Tweede Conferentie van Ministers van de Nederlands-Indonesische Unie, 
gaf Indonesië te kennen dat zij de 5 in Den Haag gevestigde eigenpensioenfondsen te willen op 
heffen. Voor het Europese-ambtenaren-pensioenfonds, Officieren-pensioenfonds en het 
Europese-militairen-pensioenfonds kon dat zonder meer gebeuren, te meer omdat de kassen van 
deze fondsen nagenoeg uitgeput waren. Voor wat betreft het Inlandse-militairen pensioenfonds 
en het Inlandse-ambtenaren-pensioenfonds moest voor de opheffing eerst het kapitaal van de 
daaraan gekoppelde weduwen- en wezenfondsen overgemaakt worden naar Nederland (zie 

                     
98 Wet van 25 juli 1918, Indisch Staatsblad 1918, 846. Gewijzigd bij wet van 31 mei 1929 , Indisch Staatsblad 

1929, 323 en wet van 28 december Indisch Staatsblad 1934, 748. 

99 Koninklijk Besluit van 27 september 1923 nr. 67, Indisch Stb. 1923, 543. Gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 
16 oktober 1939, Indisch Stb., 1939, 707. 

100 Koninklijk Besluit van 8 juli 1924, Indisch Stb. 1924, 419. Gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 16 oktober 1939, 
cIndisch Stb. 1939, 707, 

101 Kb [?] Indisch Stb. 1935, 600. 
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volgende alinea). Eigenpensioenen uit deze fondsen werden in Nederland praktisch niet 
uitbetaald zodat de opheffing hiervan ook op geen bezwaar stuitte.102 
 
In de overeenkomsten gesloten tijdens de Tweede Conferentie van Ministers is ook besloten dat 
Nederland alle weduwen- en wezenpensioenen van de nabestaanden van gewezen overheids-
personeel van Indonesië buiten Indonesië zou uitbetalen. In ruil hiervoor kreeg Nederland de 
beschikking over de in Nederland aanwezige vermogens van het Weduwen- en wezenfonds der 
Europese-officieren van het K.N.I.L., het Weduwen- en wezenfonds der Europese-militairen 
beneden de rang van officier van het K.N.I.L., het Weduwen- en wezenfonds burgerlijke 
ambtenaren, en het Pensioenfonds voor Europese Locale Ambtenaren in Nederlandsch-Indië. 
Daarnaast kreeg Nederland de beschikking over 35 miljoen gulden uit de kassen van de twee 
hierboven genoemde inlandse eigenpensioenfondsen en zou de Indonesië de bijdragen van de 
vrijwillige contribuanten aan de weduwen en wezenfondsen overmaken voor zover te voorzien 
zou zijn dat de nabestaanden buiten Indonesië zouden zijn gevestigd.103 Voor het beheer van dit 
kapitaal en het uitkeren van de weduwen- en wezenpensioenen werd in april 1951 de "Stichting 
tot verzorging en afwikkeling van pensioenaangelegenheden betreffende gewezen 
overheidspersoneel van Indonesië", vanaf 1956 "Stichting Administratie Indonesische 
Pensioenen" genoemd. 
 

                     
102 Briefwisseling inzake de opheffing van de zogenaamde eigen pensioenfondsen (MC II/C II/17 en 17a). Zie 

toelichting op de resultaten van de Tweede Conferentie van Ministers van de Nederlands-Indonesische Unie, 
in: Bijlagen bij de Handelingen van de Tweede  Kamer, zitting 1950-1951, bijlage A, Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1951, nr 1900, hfdst XIII A nr 5. 

103 Besluit met betrekking tot uitkeringen aan bepaalde categorieën nagelaten betrekkingen van gewezen 
overheidspersoneel van Indonesië (MC I/C II/26). Zie toelichting op de resultaten van de Tweede Conferentie 
van Ministers van de Nederlands-Indonesische Unie, in: Bijlagen bij de Handelingen van de Tweede  Kamer, 
zitting 1950-1951, bijlage A, Rijksbegroting voor het dienstjaar 1951, nr 1900, hfdst XIII A nr 5. 
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Bijlage derde, Plaats in de overheidsorganisatie van de afdelingen die de over-
zeese pensioenen tot haar taak hebben 
 
 
In deze bijlage is in schema weergegeven hoe de afdelingen die verantwoordelijk waren voor de 
Indische pensioenen en de Nieuw-Guinea-pensioenen binnen de verantwoordelijke ministeries 
zijn gepositioneerd. Zij geven dus geen overzicht over het gehele ministerie. Weergegeven zijn 
een aantal jaren waarin de uitvoering binnen het ministerie in de volle breedte tot ontwikkeling 
gekomen is. 
De schema's zijn gebaseerd op de gegevens zoals opgenomen in de Staatsalmanak.104 
 
 
 
Ministerie voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen in 1952 
 
 
 Minister voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen 
┌─────┘ 
│  Minister zonder portefeuille 
├─────┘ 
└─┐ 
  │ 
  ├──Afdeling Sociale en Ambtenarenzaken 
  │ 
  ├──Afdeling Militaire Personeelszaken 
  │ 
  └──Afdeling Nieuw-Guinea 
 
 
 

Ministerie van Buitenlandse Zaken in 1956 
 
 
 Minister van Buitenlandse Zaken 
┌─────┘ 
│  Minister zonder portefeuille 
├─────┘ 
│ 
│ 
└────Directeur Generaal Indonesië 
  ┌───┘  
  │ 
  │ 
  ├──Directie Beleidszaken Indonesië 
  │   │ 
  │   ├───Bureau Politieke Zaken 
  │   ├───Bureau Economische en Financiële Zaken 
  │   └───Bureau Algemene Zaken 
  │ 
  │ 
  └──Directie Overgangszaken Indonesië 
      │ 
      │ 
      ├───Afdeling Algemene en Administratieve Zaken 
      │    ├───Eerste Bureau, K.N.I.L.-Zaken 
      │    │    ├───Sectie A, Algemene en Personele Zaken v.m. K.N.I.L. 
      │    │    └───Sectie B, Financiële afwikkeling v.m. K.N.I.L. 
      │    ├───Tweede Bureau, Algemene Burgerlijke Zaken 
      │    └───Derde Bureau,  Algemene Financiële en Administratieve Zaken 
      │         ├───Sectie A, Schuldregeling 
      │         └───Sectie B, Interne Personeelszaken, Inwendige Dienst en Registratuur 
      ├───Afdeling Garantiewetzaken 
      │    │ 

                     
104 Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden, 's-Gravenhage 1952, 1956, 1969, 1987, 1994-95. 
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      │    ├───Eerste Bureau, Wachtgelders en Overtochtszaken 
      │    │    ├───Sub-bureau G.W.I.a, Wachtgelden 
(vervolg op volgende pagina) 
(vervolg vorige pagina) 
      │    │    │    ├───Sectie 1, Correspondentie, Vaststelling definitieve 
wachtgeldbe- 
      │    │    │    │             schikkingen, Positieregeling wachtgelders in het 
      │    │    │    │             buitenland 
      │    │    │    ├───Sectie 2, Voorfinanciering R.I. wachtgelders 
      │    │    │    ├───Sectie 3, Suppleties aan R.I. wachtgelders 
      │    │    │    └───Sectie 4, Berekening van anti-cumulatiekortingen 
      │    │    └───Sub-bureau G.W.I.b, Positieregeling van voor-oorlogse tijdelijke 
      │    │         │ ambtenaren en kortverbanders, uitvoering toeslag 1954, overtocht- 
      │    │         │ zaken, 
      │    │         │ groepsgaranties 
      │    │         ├───Sectie 5, Positieregeling van vooroorlogse tijdelijke 
ambtenaren 
      │    │         │   en kortverbanders, uitvoering toeslag 1954 
      │    │         ├───Sectie 6, Overtochtsaangelegenheden 
      │    │         └───Sectie 7, Uitvoering groepsgarantie besluiten, w.o. de na- 
      │    │             oorlogse tijdelijken 
      │    │ 
      │    ├───Tweede Bureau, Pensioenen, Uitvoering artikel 9 Garantiewet, Bijzondere 
      │    │    │      Voorzieningen 
      │    │    ├───Sub-bureau G.W.II.a, Burgerpensioenen en Onderstanden 
      │    │    └───Sub-bureau G.W.II.b, Landswezenonderstand, Ontwerpen van K.B.'en 
      │    │         │ ter uitvoering van artikel 8b en 9 van de Garantiewet, Redresge- 
      │    │         │ vallen,Bijzondere voorzieningen 
      │    │         ├───Sectie A, Ontwerpen van K.B.'en ter uitvoering van artikel 8b 
en       │    │         │             9 
      │    │         │             van de Garantiewet, Landswezenonderstand 
      │    │         ├───Sectie B, Behandeling van de zogenaamde redresgevallen, Status- 
      │    │         │             bepaling, Bijzondere  voorzieningen. Secretariaat, 
      │    │         │             Contactcommissie 
      │    │         └───Sectie C, Uitvoering Garantiewet Militairen K.N.I.L. en behan- 
      │    │                       deling van alle zaken de militaire pensioenen betref- 
      │    │                       fende 
      │    │             
      │    └───Afdeling Wetgevende en Juridische Zaken 
      │                  
      │                  
      └───Afdeling Rehabilitatie Indische Oorlogsslachtoffers 
           ├───Secretarie 
           ├───Centraal Bureau 
           ├───Bureau Rehabilitatie-uitkeringen en tegemoetko- 
           │      mingen Wederinrichting 
           ├───Bureau Ouderdomsvoorziening en Delegaties 
           ├───Bureau Zelfstandigen 
           └───Bureau Suppletie Pensioenen 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken in 1969 
 
 Minister van Binnenlandse Zaken 
┌─────┘ 
│  Staatssecretaris 
├─────┘ 
│ 
│ 
└────Directie Overheidspersoneelsbeleid 
  ┌───┘  
  │ 
  │ 
  └──Hoofdafdeling Overheidspersoneelszaken 
      │ 
      ├───Afdeling Pensioenen en wachtgelden 
      │    └───Sectie Pensioenen van gewezen bijstandambtenaren 
      │ 
      └───Afdeling Overzeese Pensioenen 
           │ 
           ├───Bureau Garantiewetzaken 
           │    ├───Sectie bezoldigingstechnische voorbereiding burgerlijke pensioenen 
           │    ├───Sectie burgerlijke pensioen- en wachtgeldaangelegenheden 
           │    ├───Sectie inlichtingen diensttijd burgerlijke ambtenaren 
           │    ├───Sectie militaire pensioenaangelegenheden 
           │    └───Sectie bijzondere aangelegenheden 
           │ 
           ├───Bureau Toeslagen op pensoenen Suriname en Nederlandse Antillen 
           │ 
           └───Bureau Algemene Zaken 
                ├───Sectie Stamboek 
                └───Sectie Administratie 
 
 

Ministerie van Binnenlandse Zaken in 1987 
 
 Minister van Binnenlandse Zaken 
┌─────┘ 
│  Staatssecretaris 
├─────┘ 
│ 
└────Directoraat-Generaal Management en Personeelsbeleid 
  ┌───┘  
  │ 
  └──Directie Arbeidsvoorwaarden 
      │ 
      └──Hoofdafdeling Pensioenen en wachtgelden 
          └───Bureau Overzeese Pensioenen 
 
 

Ministerie van Binnenlandse Zaken in 1994 
 
 Minister van Binnenlandse Zaken 
┌─────┘ 
│  Staatssecretaris 
├─────┘ 
│ 
└────Directoraat-Generaal Management en Personeelsbeleid 
  ┌───┘  
  │ 
  └──Directie Arbeidszaken Overheid 
      │ 
      └──Afdeling Uitkeringen en Pensioenen 
           (beleid) 
 
     Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen 
      │ 
      └──Produktgroep sector Rijk+ 
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PIVOT-publikaties 
 
 
Brochures: 

 

PIVOT, een nieuwe draai aan het selectie beleid 
Verkorting van de overbrengingstermijn in de Archiefwet en de 
gevolgen voor de overheidsadministraties, 's-Gravenhage, 1992 
(Uitverkocht; is in 1996 vervangen door een vernieuwde Nederlandse- en een Engels-talige folder) 
 
Van de selectie van papier naar de selectie van handelingen  
Een methode voor de vervaardiging van een archiefselectie-instrument uitgaande van het handelen 
van de overheid 
(samenstelling: W.D. Küller; ISBN 90-74442-03-X) 
's-Gravenhage, 1992, 1993 
 
 
Om de kwaliteit van het behoud: 

NORMEN 'GOEDE EN GEORDENDE STAAT' 
(samenstelling drs M. Beekhuis en drs. R.C. Hol; 
ISBN 90-74442-10-2) 
's-Gravenhage, 1993 
 
Handelend optreden 
Overheids handelen: modellen, onderzoeksmethoden en toepassingen 
(samenstelling: medewerkers PIVOT; ISBN 90-74442-27-7) 
's-Gravenhage, 1994 
 
 
Rapporten 
 
1 Coördinatie op hoog niveau 
Institutioneel onderzoek naar de ministeriële coördinatie organen en de ambtelijke voorportalen, 
1945-1990 
(samenstelling: dr. L. Hovy; ISBN 90-74442-01-3) 
's-Gravenhage, 1992 
 
2    Kwakzalverij is nooit uit te roeien: 
'Mundus vult decipi' 
Een onderzoek naar instituties en wet- en regelgeving op het terrein van de medische beroepen en 
opleidingen, 
1940-1990 
(samenstelling: F. van Dijk; ISBN 90-74442-02-1) 
's-Gravenhage, 1992 
 
3 Oorlog duurt een leven lang 
Een onderzoek naar instituties en wet- en regelgeving 
inzake de oorlogsgetroffenen, 1945-1990 
(samenstelling: drs. A.S. Fris; ISBN 90-74442-04-8) 
's-Gravenhage, 1993 
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4 Telecommunicatie en post in Nederland 
Een institutioneel onderzoek op het beleidsterrein telecommunicatie en post, 1945-1990 
(samenstelling: J.W.J.M. Bogaarts en dr. L. Hovy; ISBN 90-74442-05-6) 
's-Gravenhage, 1993 
 
5 Zicht op toezicht 
Een institutioneel onderzoek naar het staatstoezicht op de volksgezondheid, 1940-1990 
(samenstelling: drs. L.B. Humbert; ISBN 90-74442-06-4) 
's-Gravenhage, 1993 
 
6 Planning van voorzieningen 
in de gezondheidszorg 
Rapport van een institutioneel onderzoek, 1945-1990 
(samenstelling: J.W.J.M. Bogaarts; ISBN 90-74442-07-2) 
's-Gravenhage, 1993 
 
7 Verzekerd van zorg 
Een onderzoek naar instituties en wet- en regelgeving op het terrein van de bekostiging en 
verzekering van de 
gezondheidszorg als onderdeel van het stelsel van structuur en financiering van de 
gezondheidszorg, 
1940-1990 
(samenstelling: F. van Dijk; ISBN 90-74442-09-9) 
's-Gravenhage, 1993 
 
8 De vaststelling van tarieven in de gezondheidszorg 
Een institutioneel onderzoek, 1945-1990 
(Samenstelling: J.W.J.M. Bogaarts; ISBN 90-74442-08-0) 
's-Gravenhage, 1993 
 
9 Het Bejaardenbeleid 
Een onderzoek naar instituties en wet- en regelgeving inzake het ouderenbeleid, 1945-1990 
(samenstelling: drs. A.S. Fris; ISBN 90-74442-12-9) 
's-Gravenhage, 1993 
 
10 Rechtspleging en rechtshulp 
De datageschiedenis van handelingen en organisatie-eenheden van de justitiële ministeriële 
organisatie van de rechtspleging en rechtshulp, 1945-1992 
(samenstelling: drs. C.K. Berghuis; ISBN 90-74442-14-5) 
's-Gravenhage, 1993 
 
11 Nationaliteiten 
Een onderzoek naar actoren en handelingen op het terrein van de nationaliteitsaangelegenheden, 
1945-1991 
(samenstelling: drs. A.H. Netiv; ISBN 90-74442-13-7) 
's-Gravenhage 
 
12 'So many laws argue so many sins' 
Een onderzoek naar actoren en handelingen op het terrein van de wetgeving, 1945-1991 
(samenstelling: drs. A.H. Netiv; ISBN 90-74442-11-0) 
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's-Gravenhage 
 
13 Kwaliteit op recept 
Een onderzoek naar de actoren en handelingen op het terrein geneesmiddelen en medische 
hulpmiddelen, 1940-1990 
(samenstelling: drs. L.B. Humbert, drs. F. van der Doe en drs. M.J.B. Kavelaars; ISBN 90-74442-
16-1) 
's-Gravenhage 1994 
 
14 Externe Adviesorganen in de gezondheidszorg 
Een institutioneel onderzoek op het terrein van de advisering in de gezondheidszorg, 1940-1990 
(samenstelling: drs. N.P. van Egmond en drs. F. van der Doe; ISBN 90-74442-15-3) 
's-Gravenhage 1994 
 
15 Per slot van rijksrekening 
Een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein beheer van de rijksbegroting, 1940-1993 
(samenstelling: F. van Dijk; ISBN 90-74442-17x) 
's-Gravenhage 1994 
 
16 Luchtvaart gebonden 
Een institutioneel onderzoek op het terrein van de burgerluchtvaart, 1945-1993 
(samenstelling: dr. L. Hovy; ISBN 90-74442-18-8) 
's-Gravenhage 1994 
 
17 Driemaal 's Raads Recht 
Een institutioneel onderzoek naar de taakgebieden van de Raad van State, (1940) 1945-1990 
(samenstelling: drs. A. Spieksma en drs. L. Verbeek; ISBN 90-74442-20x) 
's-Gravenhage 1994 
 
18 De heilige koe geboekstaafd 
Een institutioneel onderzoek naar het handelen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, 1951-
1994 
(samenstelling: J.W.J.M. Bogaarts; ISBN 90-74442-19-6) 
's-Gravenhage 1994 
 
19 Belastingver(h)effend 
Een institutioneel onderzoek naar de actoren en handelingen op het terrein van het heffen en 
invorderen van belastingen, 1940-1993 
(samenstelling: P. Lamboo; ISBN 90-74442-24-2) 
's-Gravenhage 1994 
 
20 Roeien met de riemen 
Een onderzoek naar instituties, bedrijfsprocessen en handelingen met betrekking tot het 
beleidsterrein militair materieel Koninklijke Marine, 1945-1993 
(samenstelling: drs. A.G. de Vries; ISBN 90-74442-22-6) 
's-Gravenhage 1994 
 
21 Stuurlui aan wal 
Een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein scheepvaart en maritieme zaken, 1980-1994 
(samenstelling: drs. J.T. Klinkenberg; ISBN 90-74442-21-8) 
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's-Gravenhage 1994 
 
22 Smelten, pletten, ponsen en slaan (geldvoorziening) 

Een institutioneel onderzoek naar actoren en handelingen op het terrein van het 'geldwezen' ( de 
geldvoorziening), 1940-1993 
(samenstelling: drs. N.P. van Egmond; ISBN 90-74442-23-4) 
's-Gravenhage 1994 
 
23 De toelating van vreemdelingen 
Een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein toelating van vreemdelingen, 1945-1993 
(samenstelling: drs. C.K. Berghuis, W. Hoffstädt, W.D. Küller; ISBN 90-74442-28-5) 
's-Gravenhage 1994 
 
24 Ter bevordering van menswaardige arbeid(arbeidsomstandigheden) 
Rapport institutioneel ondersoek op het beleidsterrein arbeidsomstandigheden 1940-1993  
(samenstelling: M. Schaap, A. Spieksma; ISBN 90-74442-25-0) 
's-Gravenhage 1994 
 
25 Geef acht (militair personeel; beroeps-en reserve-personeel) 
Een institutioneel onderzoek naar bedrijfsprocessen en handelingen op het beleidsterrein militair 
personeel: beroeps-en reservepersoneel in dienst van het minsterie van Defensie en voorgangers, 
1945-1993 
(samenstelling: drs. F. van der Doe, drs. M.L. Loef; ISBN 90-74442-26-9) 
's-Gravenhage 1994 
 
26 Agrarisch Onderwijs 
Een onderzoek naar actoren, taken en handelingen op het be-leidsterrein Agrarisch Onderwijs in 
de periode 1945-1992 
(samenstelling: G.M.C.J. Smeets; ISBN 90-74442-30-7) 
's-Gravenhage 1995) 
 
27 Tussen waarneming en neerslag 
Een institutioneel onderzoek naar het takenpakket van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch 
Instituut 
(samenstelling: W.D. Küller; ISBN 90-74442-29-3) 
's-Gravenhage 1994 
 
28 Waterstaat 
Rapport van een institutioneel onderzoek naar het over-heidshandelen op het beleidsterrein 
waterstaat over de periode 1945-1994 
(samenstelling: J.W.J.M. Bogaarts; 90-74442-31-5) 
's-Gravenhage 1995 
 
29 Eenheid in verscheidenheid 
Een institutioneel onderzoek naar actoren en handelingen op het terrein van staatkundige ver-
houdingen en samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk der Nederlanden in de periode 
1954-1995 
(samenstelling: drs. I. Broos; ISBN 90-74442-..-.) 
's-Gravenhage 1996 
 
30 Inlichtingendienst Buitenland 
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Een institutioneel onderzoek naar de Buitenlandse Inlichtingendienst/Inlichtingendienst 
Buitenland (1946-1996) 
(samenstelling: dr. D. Engelen; ISBN 90-74442-33-1) 
's-Gravenhage 1996 
 
31 Handelen met de sterke arm 
Rapport institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein politie (deel II), 1994 
(samenstelling: drs. M.J.B. Kavelaars; ISBN 90-74442-34-X) 
's-Gravenhage 1996 
 
32 Flora en Fauna 
Rapport van een onderzoek naar het beleidsterrein Flora en Fauna in de periode 1945-1993 
(samenstelling: drs. M.L. Baten; ISBN 90-74442-35-8) 
's-Gravenhage 1996 
 


