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> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ  Den Haag 

 

De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA  DEN HAAG 

 

 

 

 

 

 

Datum  3 juli 2017 

Betreft Kamervragen 

 

 

 

Geachte voorzitter, 

 

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Dik-Faber (CU) 

over klachten inzake de uitvoering van de zogenoemde Backpay-regeling  

(2017Z08211). 

 

Hoogachtend, 

 

de staatssecretaris van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, 

 

 

 

 

 

drs. M.J. van Rijn 
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Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Dik-Faber (CU) over klachten 

inzake de uitvoering van de zogenoemde Backpay-regeling (2017Z08211). 

 

Vraag 1 

Hoeveel personen zijn in aanmerking gekomen voor de Backpay-regeling? 

  

Antwoord  

Er zijn tot op heden 593 personen bekend die in aanmerking zijn gekomen of 

(kunnen) komen. Van 19 personen hiervan ontbreken echter gegevens voor de 

uitvoering. Dit betreft zaken als bankrekeningnummers of verklaringen van 

erfrecht. 

 

Vraag 2 

Aan hoeveel personen is daadwerkelijk een bedrag uitbetaald? Hoe hoog zijn de 

uitbetaalde bedragen gemiddeld? 

 

Antwoord 

Tot en met juni 2017 zijn 574 betalingen gedaan. Conform artikel 1c van de 

Uitkeringsregeling Backpay bedraagt deze eenmalige uitkering netto 25.000 euro. 

 

Vraag 00003 

Hoe veel tijd heeft er gemiddeld gezeten tussen de aanvraag en de uitbetaling? 

 

Antwoord  

Uw vraag richt zich op de situatie waarin een aanvraag is gedaan. Het is in dit 

licht van belang een onderscheid te maken tussen  

(1) personen zonder aanvraag die door de SVB zijn onderzocht op bronnen voor 

ambtelijke toekenningen,  

(2) personen die zich hebben aangemeld via VWS, het Indisch Platform of Pelita 

en  

(3) personen die een aanvraag hebben ingediend bij de SVB.  

 

In totaal zijn meer dan 5.100 personen onderzocht, waaronder 270 personen die 

door de genoemde instellingen zijn aangemeld en 1.001 personen die een formele 

aanvraag hebben ingediend. De gemiddelde tijdsduur voor een beslissing op een 

aanvraag bedroeg 26 dagen, de gemiddelde tijdsduur voor een toekenning waarbij 

gewacht moest worden op een bewijs van in leven zijn, bankgegevens of 

verklaringen van erfrecht bedroeg 42 dagen. De Uitvoeringsregeling Backpay 

artikel 9 lid 1 noemt een termijn van 13 weken waarbinnen een besluit over de 

toekenning van de backpay moet worden genomen. 

 

Vraag 4 

Wat is de reden geweest van het tijdsverloop? Acht u de duur van de behandeling 

acceptabel gezien de hoge leeftijd van de betrokkenen? 

 

Antwoord 

Ik heb mij bij de uitvoering van deze regeling tot doel gesteld om de Backpay zo 

snel mogelijk uit te keren aan de rechthebbenden gezien de hoge leeftijd van de 

betrokkenen. Bij het overgrote deel van de aanvragen is ruim binnen de termijn 

een besluit genomen. Toekenningen op een aantal  ingewikkelde aanvragen, 

waarbij nieuwe bronnen in binnen- of buitenland onderzocht moesten worden, 

hebben meer tijd  in beslag genomen, maar ook hierbij is er alles aan gedaan om 
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de doorlooptijden voor deze kwetsbare en oudere doelgroep tot een absoluut 

minimum te beperken.  

 

Vraag 5 

Wat is de reden dat van veel mensen uit de groep waar de regeling voor bedoeld 

was de aanvraag toch is afgewezen? Op welke gronden spannen sommigen van 

diegenen die zijn afgewezen rechtszaken aan? 

 

Antwoord  

De rechtszaken die tot op heden zijn aangespannen betreffen veelal zaken van 

erfgenamen van personen die reeds voor de datum van 15 augustus 2015 waren 

overleden. Voor deze mensen is de Uitkeringsregeling Backpay niet bedoeld. 

Afwijzingen van personen die wel in leven waren op 15 augustus 2015 zijn 

gebaseerd op het feit dat geen sprake is geweest van een vooroorlogs 

dienstverband bij het Gouvernement of het KNIL.  

 

Vraag 6 

Bent u bereid tot een herbeoordeling van afgewezen zaken in de geest van de 

regeling? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord  

Conform de Algemene wet bestuursrecht kan tegen afgewezen aanvragen 

bezwaar en beroep worden aangetekend. Op basis hiervan zal opnieuw inhoudelijk 

beoordeeld en getoetst worden aan de Uitkeringsregeling Backpay.  

Hiernaast levert de SVB een maximale inspanning om informatie te verzamelen 

om te komen tot een goede beoordeling. Wanneer er nieuwe informatie 

bovenkomt, is SVB ruimhartig bereid om opnieuw het oordeel te bezien. Dit is ook 

reeds in enkele gevallen voorgekomen. 

 

Vraag 7 

Wat is de argumentatie om 15 augustus 2015 als peildatum te kiezen? 

 

Antwoord 

In mijn Kamerbrief van 8 december 2015 (Kamerstuk 20 454, nr. 117) heb ik u 

geïnformeerd over het akkoord met het Indisch Platform  over de 

Uitkeringsregeling Backpay. Deze peildatum was onderdeel van dit akkoord. Er 

zijn in het overleg met het IP meerdere peildata aan de orde geweest. De datum 

van 15 augustus 2015 was al met al het meest adequaat.  

 

Vraag 8 

Kunnen nabestaanden van inmiddels overleden mensen die onder de regeling 

vallen ook in aanmerking komen voor de Backpay? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord  

Volgens artikel 3 van de Uitkeringsregeling heeft recht op backpay de 

belanghebbende die op 15 augustus 2015 in leven was. Indien de belanghebbende 

op of na 15 augustus is overleden, hebben diens erfgenamen recht op backpay. 

Nabestaanden van personen die voor de in de regeling opgenomen datum van 15 

augustus 2015 zijn overleden, zijn op grond van de regeling geen 

rechthebbenden.  
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Vraag 9 

Acht u de Backpay-regeling succesvol nu de uitvoering daarvan aanleiding geeft 

tot onvrede en rechtszaken? 

 

Antwoord 

Ik acht de uitvoering van de Backpay-regeling succesvol. De regeling was bedoeld 

als morele genoegdoening voor de oud-ambtenaren van het Nederlands-Indische 

Gouvernement en KNIL militairen die op 15 augustus 2015 in leven waren. De 

onvrede en rechtszaken richten zich niet op de uitvoering van deze regeling, maar 

tegen de regeling zelf omdat personen die er geen aanspraak op kunnen maken 

een andere of ruimere regeling wensen. 

 


