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18831 Regelen inzake de toekenning van een buitengewoon 
pensioen aan de deelnemers aan het verzet in het 
voormalige Nederlands-lndië en aan hun nagelaten 
betrekkingen (Wet buitengewoon pensioen Indisch 
verzet) 

Bij Kabinetsmissive van 22 juni 
1984, no. 85, heeft Uwe Majesteit, op 
voordracht van de Minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
bij de Raad van State ter overweging 
aanhangig gemaakt een wetsontwerp 
met memorie van toelichting, houden-
de regelen inzake de toekenning van 
een buitengewoon pensioen aan de 
deelnemers aan het verzet in het 
voormalige Nederlands-lndië en aan 
hun nagelaten betrekkingen (Wet 
buitengewoon pensioen Indisch 
verzet). 

1. In artikel 2, tweede lid, van het 
wetsontwerp is bepaald dat bij 
algemene maatregel van bestuur 
categorieën van personen kunnen 
worden aangewezen op wie de wet 
van overeenkomstige toepassing zal 
zijn. In de artikelsgewijze memorie 
van toelichting (bladzijde 1) worden 
enkele van dergelijke categorieën 
genoemd, waaronder degenen die 
zich vanuit het bezette gebied van het 
voormalige Nederlands-lndië naar 
aangrenzend gebied hebben begeven 
om van daaruit de strijd tegen de 
bezetter voort te zetten, dan wel 
elders in door de vijand beheerste 
gebieden tegen de Japanners verzet 
hebben gepleegd. 

De Raad van State vraagt zich af of 
deze groepen wel in de zogenaamde 
«gelijkstellings-a.m.v.b.» behoeven te 
worden opgenomen, nu zij recht-
streeks onder de definitie van verzets-
deelnemer lijkten te vallen. Daarin is 
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namelijk niet bepaald, dat het verzet 
op het grondgebied van Nederlands-
lndië moet hebben plaatsgevonden. 

2. Volgens onderdeel F van het 
algemeen deel van de memorie van 
toelichting heeft de regering besloten 
«het tot dusverre ingenomen afwijzen-
de standpunt te herzien en te bevor-
deren, dat voor de uit het voormalige 
Nederlands-lndië afkomstige verzets-
deelnemers die door hun jarenlange 
vestiging èn als Nederlands staatsbur-
ger in dit land volkomen zijn geïnte-
greerd en daardoor tot dezelfde 
Nederlandse rechtsgemeenschap zijn 
gaan behoren als de deelnemers aan 
het «binnenlands» verzet, als het ware 
op grond van het «buurmanprincipe» 
een regeling wordt getroffen, die aan 
de verlangens van de doelgroep zover 
mogelijk tegemoet komt.» 

Voorts wordt opgemerkt dat de 
Commissie Indisch verzet daarbij de 
eis stelt «dat de regeling uitsluitend 
ten goede dient te komen aan diegenen 
onder de deelnemers aan het Indisch 
verzet, die als Nederlands staatsburger 
vanaf een bepaalde datum hier te 
lande gevestigd zijn. De regering 
heeft deze eis niet overgenomen. Op 
grond van het buurmanprincipe acht 
zij het haar taak de gewenste regeling 
van toepassing te verklaren op alle 
hier te lande gevestigde Nederlanders, 
die als gevolg van hun deelneming 
aan het Indisch verzet invalide zijn 
geworden.» 

De Raad vraagt zich af waarom 
blijkens artikel 3 het recht op een 
uitkering blijft voorbehouden aan in 
Nederland gevestigde Nederlandse 
staatsburgers waardoor zowel ten 
aanzien van het vestigingsvereiste als 
met betrekking tot het nationaliteitscri-
terium wordt afgeweken van de Wet 
buitengewoon pensioen 1940-1945. 
Dit heeft onder andere tot gevolg dat 
Nederlandse staatsburgers, die in de 
Nederlandse Antillen woonachtig zijn, 
buiten deze regeling vallen. In elk 
geval waren naar zijn oordeel de 
motieven voor deze beperking in de 
toelichting uiteen te zetten. 

3. In onderdeel F van het algemeen 
deel van de memorie van toelichting 
merkt het kabinet voorts op, dat er 
voor hem aanleiding zal zijn voorstel-
len tot wijziging te overwegen, indien 
binnen enige jaren na inwerkingtre-
ding van deze wet mocht blijken, dat 
de kring van uitkeringsgerechtigden 
veel omvangrijker is dan nu met het 
wetsontwerp wordt beoogd. Deze 
benadering komt de Raad uit een 
oogpunt van rechtszekerheid niet juist 
voor. De betrokkenen moeten er naar 
zijn oordeel op kunnen vertrouwen, 
dat eenmaal genomen beslissingen 
inzake de kring van uitkeringsgerech-
tigden en de omvang van de aanspra-
ken niet na enkele jaren weer ongedaan 
worden gemaakt. Men kan verkregen 
rechten en gewekte verwachtingen 
niet achteraf op louter financiële 
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gronden weer ongedaan maken. De 
Raad merkt dienaangaande nog op 
dat, hoewel precieze gegevens 
omtrent het aantal potentiële uitke-
ringsgerechtigden niet beschikbaar 
zijn, het onderzoek van de Commissie 
Indisch verzet toch enige helderheid 
ter zake verschaft. Overigens ware 
mede in dit verband een nadere 
toelichting te geven op de schatting 
van de kosten verbonden aan de 
toepassing en de uitvoering van de 
voorgestelde wettelijke regeling 
(bladzijde 8, algemeen deel), met 
name tegen het licht van de uitvoerige 
beschouwingen van de Commissie 
Indisch verzet over dit onderwerp 
(Hoofdstuk VIII, Rapport). 

4. In artikel 5 van het onderhavige 
wetsontwerp is bepaald dat ten 
aanzien van de algemene maatregelen 
van bestuur en de ministeriële 
regelingen, die op dezelfde datum als 
de wet in werking treden, de Buiten-
gewone Pensioenraad en de Commis-
sie Indisch verzet niet behoeven te 
worden gehoord. Volgens detoel ich-
ting wordt hiermee beoogd tijdverlies 
te voorkomen. Het komt de Raad 
echter onwenselijk voor niet tot 
raadpleging van deze organen over te 
gaan, nu het om de initiële maatrege-
len gaat. Bovendien kan het tijdverlies 
worden voorkomen, indien deze beide 
colleges tijdig voorontwerpen worden 
aangeboden. De Raad geeft derhalve 
in overweging deze bepaling te 
schrappen. 

5. Anders dan in de Wet buitenge-
woon pensioen 1940-1945 (artikel 17), 
doch conform artikel 13a van de Wet 
uitkeringen vervolgingsslachtoffers 
1940-1945, is in artikel 20, tweede lid, 
bepaald dat de uitkering van de 
minderjarige volle wees van de 
verzetsdeelnemer naar behoefte 
individueel wordt bepaald. 

De Raad vraagt zich af waarom niet 
is geopteerd voor de in de Wet 
buitengewoon pensioen 1940-1945 
vervatte regeling, zulks te meer nu 
deze op eenvoudige(r) wijze lijkt te 
kunnen worden toegepast. In dit 
verband moge het college ook 
verwijzen naar het advies van de 
Buitengewone Pensioenraad, waarin 
de verwachting van aanmerkelijke 
beoordelingsproblemen wordt 
uitgesproken (bladzijde 7). 

6. De Buitengewone Pensioenraad 
vestigt in zijn advies de aandacht op 
het feit, dat, anders dan in de Wet 
buitengewoon pensioen 1940-1945, 
de (minderjarige) halve wees geen 
recht op buitengewoon pensioen 

wordt toegekend. Met het op de 
bladzijden 6 en 7 van dat advies 
weergegeven betoog en de conclusie 
kan de Raad van State instemmen. 
Ook hij beveelt daarom aan alsnog 
een pensioenregeling voor halve 
wezen in deze regeling op te nemen. 

7. De vraag rijst waarom in artikel 
23, zesde lid, niet is bepaald dat tot de 
neveninkomsten bedoeld in de laatste 
volzin niet worden gerekend de 
kinderbijslagen of "toeslagen, alsmede 
de inkomsten die onverplicht door 
derden worden verschaft (vergelijk 
artikel 20, zesde lid, Wet buitengewoon 
pensioen 1940-1945). 

In elk geval ware de voorgestelde 
regeling te motiveren. 

8. Aan het tweede lid van artikel 28 
ware overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 38, tweede lid, Wet uitkeringen 
burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 
(WUBO) toe te voegen dat van de 
mogelijkheid tot het indienen van een 
bezwaarschrift mededeling dient te 
worden gedaan. 

9. In artikel 44, vijfde lid is, anders 
dan in de Wet buitengewoon pensioen 
1940-1945 (artikel 37, vierde lid) niet 
de eis gesteld dat de beslissing op het 
bezwaarschrift bij aangetekende brief 
aan de belanghebbende wordt 
medegedeeld (vergelijk ook artikel 55, 
derde lid, WUBO). Uit een oogpunt 
van harmonisatie ware zulks alsnog te 
doen. Overigens moge de Raad in dit 
verband nog verwijzen naar wets-
ontwerp 18175 (wetsontwerp, 
houdende wijziging van enige wetten 
inzake belastingen tot beperking van 
het aangetekend verzenden van 
stukken en tot het aanbrengen van 
enige andere wijzigingen), krachtens 
hetwelk de verplichting tot aangete-
kende verzending in de belastingwet-
geving vervalt. Daar het de Raad 
wenselijk voorkomt dat in een 
dergelijke aangelegenheid voor alle 
overheidsdiensten zoveel mogelijk 
één lijn wordt gevolgd, moge het 
college thans in overweging geven dit 
onderwerp bij de voorgenomen 
coördinatie, harmonisatie en vereen-
voudiging van de wetgeving voor 
oorlogsgetroffenen in de beschouwin-
gen te betrekken. Indien de huidige 
bepaling wordt gehandhaafd, dient in 
artikel 45, eerste lid, de verwijzing 
naar de aangetekende brief te worden 
vervangen door een verwijzing naar 
de schriftelijke mededeling. Tevens 
ware te bepalen dat van de mogelijk-
heid tot het indienen van beroep 
mededeling wordt gedaan (vergelijk 
ook artikel 55, derde lid WUBO). 

10. Het verdient de voorkeur de 
artikelen 61 tot en met 63 uit artikel 
XIII (wijziging andere wetten) te 
verwijderen en in een afzonderlijk 
artikel te plaatsen. 

11. Voor enkele redactionele 
kanttekeningen moge het college 
verwijzen naar de bij het advies 
behorende bijlage. 

De Raad van State geeft U in 
overweging het wetsontwerp te 
zenden aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, nadat met het 
vorenstaande rekening zal zijn 
gehouden. 

De Vice-President 
van de Raad van State, 
W. Scholten 

Lijst van redactionele kanttekeningen, 
behorende bij het advies 
nr. W13 84.0312/20.4.45 van de Raad 
van State van 9 november 1984 

Het verdient aanbeveling om 
overeenkomstig punt 24 van de 
Aanwijzingen voor de wetgevingstech-
niek de opschriften van onderdelen 
van dit wetsontwerp niet in te leiden 
met «van». 

In artikel 1, sub b, en artikel 16, 
tweede en vierde lid, waren aanduidin-
gen op te nemen van de Staatsbladen 
waarin de aldaar genoemde wetten 
zijn geplaatst (punt 32 van de Aanwij-
zingen voor de wetgevingstechniek). 

In artikel 10, zevende lid, ware de 
zinsnede «wordt... onder a» in te 
voegen voor het zinsdeel dat begint 
met «mits». 

Overeenkomstig punt 10 van de 
Aanwijzingen voor de wetgevingstech-
niek waren de artikelen 44, vierde lid, 
en 45, tweede lid, niet in de vorm van 
een fictie te redigeren. 

In het slotformulier ware «ministe-
riële departementen» te vervangen 
door: ministeries (punt 94 van de 
Aanwijzingen voor de wetgevingstech-
niek). 

De definitiebepalingen van dit 
wetsontwerp waren in overeenstem-
ming te brengen met punt 2 van de 
Aanwijzingen voor de wetgevingstech-
niek. 

Van de in de memorie van toelichting 
gebezigde citaten ware nauwkeurig 
de vindplaats te vermelden. 

In de artikelsgewijze toelichting 
ware op bladzijde 2 (toelichting op de 
artikelen 16 en 23) de woorden «in 
principe» te vervangen door: in 
hoofdlijnen. 
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