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Geachte heer Pondaag, 

Met uw brief van 1 september 2016 vraagt u aandacht voor de resultaten van het 
archiefonderzoek, de afhandeiing van de ciaims en u biedt uw huip aan. Namens 
de ministers van Buiteniandse Zaken en Defensie antwoord ik u graag als volgt. 

In uw brief verwijst u naar het resuitaat van archiefonderzoek van het Nederiands 
Instituut voor Miiitaire Historie (NIMH). Op 24 augustus ji. is bekend gemaakt dat 
informatie aangetroffen bij onderzoek naar claims van mogeiijke siachtoffers van 
standrechteiijke executies ter inzage iigt bij het NIMH en de Nederlandse 
ambassade te Jakarta. Deze gegevens zij n door het NIMH verzameid ten behoeve 
van gericht verificatieonderzoek. 

In uw brief vraagt u om een standpunt In te nemen omtrent het zelf benaderen 
van personen die, op basis van de nieuwe gegevens, mogelijk nog in aanmerking 
komen voor een schadevergoeding. Gegevens uit het overzicht van NIMH vormen 
op zichzeif onvoldoende basis voor toekenning. Het staat een ieder uiteraard vrij 
om ten behoeve van individuele ciaims zelf onderzoek te doen in de archieven 
en/of daartoe personen in Indonesië te benaderen. 

U wijst in uw brief verder op de moeizame afwikkeling van de lopende ciaims. 
Sinds 10 september 2013 kunnen weduwen van slachtoffers van standrechtelijke 
executies in het voormalige Nederiands-Indië op basis van de destijds 
gepubliceerde bekendmaking in aanmerking komen voor een schadevergoeding. 
Hoewel de bewijsstandaard lager is dan in het Nederlandse civiele recht blijft de 
beoordeling van de claims een intensief proces waarbij de Staat zorgvuldig te 
werk gaat. 
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Ik wijs u in dat verband ook op de brief van 8 december ji. die aan uw advocaat is 
gezonden over de lopende claims onder de bekendmaking. Daarin is aangegeven 
dat voor verschillende ciaims onvoldoende informatie is overgelegd, waardoor 
deze op dit moment niet aannemelijk zijn gemaakt, Tevens is een weduwe een 
schikkingsvoorstel van € 20.000,- aangeboden. 
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Tot slot is op 2 december j.I. aangekondigd een financiële bijdrage te leveren aan 
een breed opgezet onderzoek naar de context van het geweldsgebruik in 1945- 
1949 en naar de periode van dekolonisatie. Het resultaat van dat onderzoek zal 
het hopelijk over enkele jaren mogelijk maken om deze periode in het algemeen 
beter te duiden, vragen te beantwoorden en te leren van het verleden. 

De minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie, 
Namens dezen. 
De waarnemend directeur van de directie Juridische Zaken, 
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