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Nieuws van de secretaris 

Februari 2016 

 
Beste Leden en donateurs, 
 
Op de algemene ledenvergadering van 2015 is met instemming van de leden, de 
ALV 2016 van eind maart naar begin mei verplaatst 
 
Omdat u van mij gewend bent het Jaarboekje en de convocatie eind februari te 
ontvangen, wil ik u informeren dat dit wegens de later te houden ALV,  pas in laatste 
week van maart uiterlijk de eerste week april zal zijn. 
 
Ik verzoek u om de datum 7 mei alvast in uw agenda te zetten en te noteren dat de 
ALV om 11.00 uur  in een gereserveerde KPM -zaal van Avifauna te Alphen aan 
de Rijn zal plaats vinden. 
Na afloop van de jaarvergadering houden we gezamenlijk met de leden van de 
KJCPL –vereniging de reünie,  waarbij een “geweldig kookspektakel” plaats vindt wat 
u zeker niet mag missen! 
 
Alle gegevens omtrent de jaarvergadering en de reünie krijgt u in de convocatie 
toegestuurd. 
 
In 2017 zijn de 1e en 2e secretaris aftredend omdat hun termijn van 6 jaar er dan op 
zit,  
Daarom is het bestuur naarstig op zoek naar een kandidaat voor de functie van 2e 
secretaris om vervolgens in 2017 de taak van secretaris over te nemen 
  -------------------------------------------------------------------  
 

Onlangs ontvangen bericht. 
 
Goedemorgen Pieter van den Hoek, 
  
Ik ben zo vrij u een vraag te stellen. 
De vraag is … of de koninklijke paket maatschappij in oorlogstijd onder het Nederlands 
gouvernement viel. 
Als dit zo is zijn er mogelijk nog mensen in leven, die voor de KPM gewerkt hebben en hun 
salaris niet uitbetaald hebben gekregen, die aanspraak kunnen maken op de BACKPAY-
regeling. 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/11/03/van-rijn-en-indisch-platform-
doorbreken-70-jarige-impasse-backpay  
Ik hoor graag van u en wil u ook telefonisch verdere uitleg geven over deze regeling. 
  
Vriendelijke groet, 
Yvon Bos 
Coördinatie MW/SD/Pelita Loket 
088-3305147 
y.bos@pelita.nl  
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 Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen  

Informatiefolder  

Uitkeringsregeling Backpay  
De Uitkeringsregeling Backpay is in december 2015 ingesteld door de 
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De regeling is 
bedoeld als morele genoegdoening aan voormalige ambtenaren en militairen 
die over de oorlogsjaren in Nederlands-Indië geen of niet volledig salaris 
hebben ontvangen en die nog in leven waren op 15 augustus 2015. Degenen 
die aan de voorwaarden voldoen, kunnen op grond van deze regeling een 
eenmalige uitkering van netto € 25.000 krijgen.  

Wie heeft recht op de Backpay-uitkering?  
Om in aanmerking te komen voor de Backpay-uitkering moet er aan de volgende 
vereisten worden voldaan:  
 

1. Ten tijde van de Japanse bezetting was er een dienstverband met het Nederlands-
Indisch Gouvernement als ambtenaar of militair;  
2. Over de periode van de Japanse bezetting (8 maart 1942 tot  
15 augustus 1945) is geen of niet volledig salaris uitbetaald;  
3. Er is geen sprake van een veroordeling wegens collaboratie met de Japanners;  
4. Er is geen sprake van de Japanse nationaliteit gedurende de bezetting;  
5. De gewezen ambtenaar of militair was op 15 augustus 2015 in leven.  
Als iemand aan de vereisten voldeed maar op of na 15 augustus 2015 is komen te 
overlijden, kunnen de erfgenamen een aanvraag indienen.  

In dienst van het Nederlands-Indisch Gouvernement  
De Backpay is van toepassing op ambtenaren en militairen die ten tijde van de 
Japanse bezetting in dienst waren van het Nederlands-Indisch Gouvernement.  
Militairen die dienden bij de Koninklijke Marine komen niet in aanmerking voor 
Backpay omdat zij niet onder het Nederlands-Indisch Gouvernement vielen en na de 
oorlog vanuit het Nederlandse Ministerie van Defensie zijn gecompenseerd voor het 
niet-ontvangen salaris gedurende hun krijgsgevangenschap. Personeel van de 
Gouvernementsmarine kan wel in aanmerking komen voor Backpay.  
9578NX/0116 
   -------------------------------------------------------------- 
 

In het geval u, of iemand in uw omgeving, in aanmerking denkt te komen voor deze 
BACKPAY-regeling, verzoek ik u contact op te nemen via de link of het 
telefoonnummer zoals in het bericht van Yvon Bos is aangegeven 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 

Pieter van den Hoek 
secretaris 


