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INSTELLINGSBESCHIKKING 

 

                            COMMISSIE 

“BREED ONDERZOEK  VM NEDERLANDS- INDIË 1945-1950” 

 

Inleiding. 

Naar aanleiding van het boek van dr. R. Limpach (De brandende kampongs van Generaal 

Spoor), over het extreem geweld in het voormalig Nederlands-Indië, heeft het kabinet op 2 

december 2016 aangekondigd dat er een breed vervolgonderzoek komt en dat de veteranen 

daarbij worden betrokken. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door een 

onderzoekscommissie  bestaande uit het NIOD, het NIMH en het Koninklijk Instituut voor 

Taal- Land en Volkenkunde (KITLV) en zal naar verwachting vier jaar gaan duren. 

Op 16 december 2016 heeft  het VP samen met de bij het VP aangesloten landelijke Indië-

veteranenorganisaties een brief gestuurd naar de Ministers van Defensie, Buitenlandse Zaken 

en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het VP heeft de ministers in deze brief gevraagd om 

gedurende het gehele onderzoekstraject het VP te beschouwen als het primaire aanspreekpunt 

voor de Indië-veteranen en hun nabestaanden. Het verzoek sluit aan op de toezegging dat de 

Indië-veteranen bij het vervolgonderzoek zullen worden betrokken. Het VP krijgt in dat geval 

een coördinerende en ondersteunende rol namens de Indië-veteranen en hun nabestaanden. 

 

 

Het Bestuur van de Vereniging Veteranen Platform 

 

OVERWEGENDE 

 

dat het VP er naar streeft de belangen van alle veteranen te behartigen;  

dat in dit specifieke geval het VP de belangen wil behartigen van de Indië veteranen en hun 

nabestaanden in het onderzoek naar extreem geweld in het voormalig Nederlands-Indië; 

dat het VP tijdens het onderzoek van de ingestelde onderzoekscommissie van het NIOD, 

NIMH en KITVL als een klankbord zal gaan functioneren voor de Indië veteranen en hun 

nabestaanden; 

 

 

BESLUIT 

 

een commissie in te stellen, die het Bestuur-VP adviseert over hoe de belangen van deze 

doelgroep tijdens het onderzoek zo goed mogelijk kunnen worden behartigd, waarbij vanuit 

het VP indien gevraagd vanuit de aangesloten lidorganisaties de nodige expertise en 

informatie kan worden ingebracht. 

 

De commissie bestaat uit tien leden: 

a. de heer L. Noordzij    namens VOMI NL/tevens vz commissie 

b. de heer  H. Peters    namens het VP 

c. de heer  T. Roeffen    namens de BOSS  

d. de heer  A. Kroeseklaas   namens de  Bond van Wapenbroeders 

e. de heer  J.J. Severs    namens het COM 



f. de heer  H. Th. M. Kauffman   namens de MILU 

g. de heer  C. Somers    namens de VVGJ 

h. de heer  J. Vlaming    namens de SMC 

I. de heer  R. Robbenmond   namens de commandostichting 

j. de heer  J. Ceelen    namens de VVRvH 

      

 

TAAK  

 

De commissie heeft als taak: 

- gevraagd en ongevraagd informatie aan te leveren vanuit de betrokken lidorganisaties van 

het VP, die kan bijdragen aan het onderzoek van de onderzoekscommissie; 

- de belangen van de Indië veteranen en hun nabestaanden hierbij zo goed mogelijk te 

behartigen; 

- na overleg met het bestuur VP het definitieve standpunt VP in de klankbordgroep 

inbrengen. 

           

De commissie heeft een tijdelijk karakter. De commissie rapporteert als de ontwikkelingen in  

en rond het onderzoek daar aanleiding toe geven. 

 

BEVOEGDHEDEN 

 

De commissie is bevoegd, afhankelijk van de onderwerpen, ad hoc, specialisten te raadplegen  

en is tevens bevoegd met een ieder in contact te treden, die de commissie bij de uitvoering  

van haar taak behulpzaam kan zijn. 

 

 

FINANCIELE ASPECTEN 

 

De leden van de commissie hebben recht op vergoeding van reiskosten binnen  

Nederland en maaltijden volgens de vigerende VP regelingen ter zake. Voor eventuele extra  

uitgaven zoals voor inhuur van vergaderruimte, het raadplegen van externe experts moet  

vooraf toestemming worden gegeven door de penningmeester van het VP. 

 

 

 

Doorn, 18  januari 2017 

 

 

 
 

H.J. Scheffer        F.E. Rondel 

Voorzitter        Secretaris 


