
Informatiefolder 
Uitkeringsregeling 
Backpay

Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen

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.
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Geen of niet volledig 
uitbetaald salaris

Over de periode van de Japanse bezetting is er geen of niet volledig salaris 
uitbetaald. Op grond van historische gegevens is dit in beginsel aan te nemen 
voor een ieder die op 8 maart 1942 in dienst was van het Nederlands-Indisch 
Gouvernement als ambtenaar of militair.

Waardigheid Degenen die zich tijdens de Japanse bezetting onwaardig hebben gedragen 
door collaboratie met de vijand, zijn uitgesloten van de Backpay-uitkering.

Nationaliteit Voor belanghebbenden geldt dat zij tijdens de Japanse bezetting (of een deel 
hiervan) niet de Japanse nationaliteit hebben gehad. De huidige nationaliteit 
is niet van belang.

Welk bedrag wordt 
uitgekeerd?

De Backpay is een eenmalige uitkering van netto € 25.000 die in overleg met 
het Indisch Platform is vastgesteld. Over dit bedrag hoeft u geen belasting en 
premie volksverzekeringen te betalen.

Geen effect op 
eventuele toeslagen en 
bijdrageverplichtingen

De Backpay-uitkering wordt niet meegenomen in de berekening van toeslagen 
en bijdrageverplichtingen en wordt niet gekort op de pensioenen en 
uitkeringen op grond van de Nederlandse wetten en regelingen voor 
verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen. 

Hoe dient u een 
aanvraag in?

Voor de Backpay-uitkering moet u schriftelijk een aanvraag indienen, als u 
deze uitkering niet al ambtshalve heeft ontvangen. Vermeld in de brief uw 
naam en adres, de datum en dat u een aanvraag voor de Backpay-uitkering 
wilt doen. U kunt uw verzoek in een envelop zonder postzegel sturen naar:

De Sociale Verzekeringsbank
Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen
Antwoordnummer 10340 
2300 WB Leiden

Formulier Nadat u schriftelijk een verzoek heeft ingediend om in aanmerking te komen 
voor de Backpay-uitkering, sturen wij u een aanvraagformulier met het verzoek 
om dit in te vullen. Het aanvraagformulier dient voor 1 januari 2017 ingevuld 
en ondertekend door ons te zijn ontvangen. Als u hulp nodig heeft bij het in-
vullen kunt u ons bellen op telefoonnummer 071 535 6888. Als u stukken heeft 
waaruit uw dienstverband blijkt bij het Nederlands-Indisch Gouvernement  
tijdens de Japanse bezetting, verzoeken wij u deze mee te sturen.
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Contactpersoon Desgewenst kunt u een contactpersoon op uw aanvraagformulier vermelden. 
Wij zullen onze correspondentie dan via uw contactpersoon laten verlopen.

Hoe wordt een aanvraag 
behandeld?

Na ontvangst van het ondertekende aanvraagformulier beoordelen wij of u in 
aanmerking komt voor de eenmalige Backpay-uitkering. Wij onderzoeken of wij 
bewijs kunnen vinden van een dienstverband als ambtenaar of militair bij het 
Nederlands-Indisch Gouvernement aan het begin van de Japanse bezetting  
(8 maart 1942). Hiervoor raadplegen wij bijvoorbeeld documenten bij de 
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) en het Nationaal Archief.

Wanneer uw dienstbetrekking bij het Nederlands-Indisch Gouvernement door 
het onderzoek is bevestigd, gaan wij na of u voldoet aan de overige 
voorwaarden. Als dat zo is komt u in aanmerking voor de Backpay-uitkering. 
Als wij geen bevestiging van een dienstverband bij het Nederlands-Indisch 
Gouvernement kunnen vinden, moeten wij de aanvraag afwijzen. 

Beslissing Na afronding van het onderzoek volgt een beslissing op uw aanvraag. Als de 
Backpay is toegekend, ontvangt u in de regel binnen een maand de betaling. 
Wij maken het bedrag over naar uw bankrekeningnummer dat bij ons bekend 
is. Indien u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken een 
bezwaarschrift indienen.

Wanneer kunt u een 
beslissing verwachten?

Wij zijn verplicht uw aanvraag binnen een termijn van 13 weken af te handelen. 
Als wij gegevens bij u opvragen, wordt de behandeltermijn opgeschort.  
Dit betekent dat de tijd die nodig is om de gevraagde gegevens te 
verstrekken niet meetelt in de behandelduur. Mochten wij er niet in slagen 
binnen de gestelde termijn een beslissing te nemen, dan kunt u ons in 
gebreke stellen en een dwangsom eisen.

Wie is verantwoordelijk 
voor de beslissing?

Aanvragen voor de Backpay-uitkering worden namens de Minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) beoordeeld door de Sociale 
Verzekeringsbank. De Sociale Verzekeringsbank stelt namens de Minister van 
VWS ook het beleid voor de regeling vast.

Privacy Wij gaan zorgvuldig om met cliëntinformatie en voldoen hierbij aan de 
wettelijke vereisten voor bescherming van persoonsgegevens en 
archiefvorming. Als u meer wilt weten over hoe wij omgaan met uw gegevens, 
dan kunt u het privacy-reglement bij ons opvragen of raadplegen op de 
website www.svb.nl/wvo.
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Heeft u nog vragen? Als u vragen heeft, kunt u ons bereiken via telefoonnummer: 071 535 6888 of 
per e-mail: info.wvo@svb.nl.

Deze folder bevat algemene informatie. Aan de inhoud van 

deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.
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