Dekolonisatie en oorlog in Indonesië, 1945-1950
Toelichting begroting

Algemeen
Zoals in de toelichting is beschreven, is het onderzoek Dekolonisatie en oorlog in
Indonesië geconcipieerd en georganiseerd als een coherent onderzoeksprogramma,
naar analogie van NWO- en ERC-programma’s. Conform de systematiek van dit soort
programma’s is de begroting opgezet vanuit een berekening van manjaren aan de
verschillende onderdelen, met uitzondering van deelproject 5 (Vergelijkend onderzoek
naar dekolonisatieoorlogen en counterinsurgency) en de materiële posten. De personele
lasten zijn, conform de NWO systematiek, gestandaardiseerd op postdoc- en MAniveau, zoals hieronder uiteen wordt gezet.

Eigen bijdrage instituten
De eigen bijdrage van de instituten is tweeledig:
1. Historische kosten extra inspanningen Dekolonisatie-onderzoek sedert 2012
De drie instituten – en dan met name het KITLV en NIMH – hebben sedert 2012 een
forse inspanning geleverd het onderzoek naar de dekolonisatie van Nederlands
Indië te stimuleren. De omvang daarvan is niet exact aan te geven, omdat in een
aantal gevallen sprake is van een dunne grens tussen bestaande en nieuwe
activiteiten: zo heeft de herlevende belangstelling voor deze geschiedenis bij elk van
de drie instituten geleid tot een groei van de collecties, met daarbij behorende
werkzaamheden. Voorts laat een aantal activiteiten zich moeilijk kapitaliseren,
zoals het opzetten en geven van onderwijs en scriptiebegeleiding (Universiteit
Leiden, Universiteit van Amsterdam), het begeleiden van promovendi (geldt voor
hoogleraren bij elk van de instituten) of onderzoeksstages.
Los van deze ‘zachte kosten’ kunnen onder de noemer extra investeringen de
volgende feiten worden vermeld:

a. KITLV: 1 aio, 1 postdoc, 3 part-time senior onderzoekers, 1 project-coördinator,
projectfinanciering (o.a. assistenten, digitalisering), voor een bedrag van ca. 1,3
M€ euro over 2012-2016;
b. NIMH: gemiddeld 4 voltijds wetenschappelijk medewerkers en 2,2 voltijds
documentalisten over de jaren 2012-2017, tezamen ca. 1,5 M€; daarbij moet
worden aangetekend dat ca. 2,5 fte primair is ingezet in het kader van de
verificatie van zgn. Indië-claims;
c. NIOD: 1 aio en 2 senior-onderzoekers (0,5 resp. 0,1) over de jaren 2012-2017,
tezamen ca. 540K€.
2. Matching in het voorgestelde programma.
De instituten zullen in belangrijke mate zelf bijdragen aan de onderzoekskosten, en
wel in de vorm van matching op de salariskosten. Immers, de werkelijke loonkosten
van zittende dan wel aan te trekken staf zal in een aanzienlijk deel van de
toekomstige medewerkers hoger uitkomen dan de standaardbedragen die aan deze
begroting ten grondslag liggen. Anders gezegd: het is aan de uitvoerende instituten
zélf tekorten tussen het gehanteerde standaardbedrag voor de postdocs, gebaseerd
op salarisschaal 11, en de werkelijke salarissen van in te zetten senior
onderzoekers (schaal 13-16), inclusief hoogleraren, te fourneren. De precieze
omvang van deze eigen bijdragen is pas te geven op het moment dat alle projecten
personeel zijn ingevuld.

Salariskosten Nederlandse onderzoekers
Bij de inzet van Nederlandse onderzoekers rekent deze begroting, met uitzondering van
het Project Getuigen/Tijdgenotenproject (9), slechts met twee categorieën, beiden
gebaseerd op het brutosalaris dat NWO per jaar toekent voor projecten (1 juli 2016):
- Senior onderzoekers/postdocs schaal 11.0: jaarsalaris 68Ke
- Junior onderzoeker schaal P1: jaarsalaris 47,5Ke
De genormeerde kosten bevatten conform NWO-VSNU afspraken de directe
salariskosten en een opslag voor de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en
werkgeverslasten en overige personele kosten, onafhankelijk van de daadwerkelijke
inschaling van een medewerker.

Overheadkosten
De genormeerde bedragen zijn verhoogd met de overheadkosten, conform de gangbare
praktijk van onderzoeksfinanciering in de derde geldstroom (waaronder ook ministeries
vallen). Deze overheadkosten bedragen € 25.298,24 per directe fte. Dat zijn de
gemiddelde kosten, genormeerd conform de door een accountant gecontroleerde
overheadkosten per werknemer van het NIOD, uitgevoerd in, resp. geaccepteerd door
het ministerie van VWS voor alle bij het NIOD lopende projecten. Aangezien het NIOD
in dit onderzoeksprogramma fungeert als projectorganisator wordt dit bedrag voor het

gehele thans te starten programma aangehouden. Voor de nadere verdeling van de
overheadkosten over de instituten zal het bedrag worden opgesplitst naar kosten voor
de projectorganisatie (administratie, organisatie) en kosten verbonden aan de
arbeidsplaats resp. het dienstverband, gemaakt door de instituten waar personen
werkzaam/in dienst zijn.
Het antwoord op de vraag waarom op dit punt wordt afgeweken van de NWOsystematiek, is hiervoor impliciet al gegeven: dit onderzoek maakt deel uit van de zgn.
derde geldstroom. Het is belangrijk te realiseren, dat universiteitsbesturen de ‘kale’
NWO-subsidies intern financieel steunen door een toeslag op verworven subsidies
(omdat onderzoeksinstituten anders bij elk verworven project er de facto op achteruit
zouden gaan). De universiteiten financieren deze toeslagen voor de overheadkosten uit
de lumpsum; de KNAW (de koepel van KITLV en NIOD) kent zo’n systematiek niet. De
overheadkosten in dit programma zijn daarom, zoals gebruikelijk in derde
geldstroomonderzoek, opgenomen in de begroting. Overigens is er wel een alternatief
denkbaar: de systematiek te volgen van Europese projecten (ERC/Horizon 2020),
waarbij een flat rate van 25% wordt toegekend op werkelijke personele uitgaven. Het
nadeel daarvan is echter dat (a) uitgegaan wordt van werkelijke personele uitgaven, die
doorgaans hoger zijn dan de nu gebruikte genormeerde bedragen (b) de begroting pas
kan worden voltooid wanneer van alle deelprojecten duidelijk is wie daarin participeert.

Salariskosten en overheadkosten Indonesische onderzoekers
De bedragen voor de inzet van Indonesische onderzoekers zijn gebaseerd op de kosten
die de Universitas Gadjah Mada in rekening brengt voor de inzet van haar
medewerkers in internationale projecten (bedragen die zijn afgeleid van een richtlijn
van het Ministerie van Onderzoek en Hoger Onderwijs in Indonesië):
- Gepromoveerd onderzoeker: 16,5 K€ per jaar (13.000 dollar plus 30% UGM
toeslag)
Overige kosten
Benchfee kosten bestaan voornamelijk uit reis- en verblijfkosten en directe
onderzoekskosten. Voor de verschillende deelonderzoeken resp. personeelscategorieën
is hetzelfde bedrag gehanteerd, t.w. 3 K€ per manjaar. Extra reiskosten, voortkomend
uit de aard van het onderzoek, m.n. voor de deelprojecten 4 en 7, zijn gerubriceerd
onder ‘overige kosten’.

Toelichting bij deelprojecten
5. Vergelijkend onderzoek
Dit deelproject zal vrijwel zeker worden uitgevoerd in samenwerking met het
Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS), dat eveneens deel uit maakt
van de KNAW. Het is de bedoeling dat het NIAS in 2018-2019 gedurende een
half jaar onderdak zal bieden aan een team van 5 of 6 internationale en

Nederlandse onderzoekers. Het opgevoerde bedrag is gereserveerd als bijdrage in
de werkelijke kosten van het NIAS, die aanmerkelijk hoger zullen liggen.
9. Getuigenproject
In dit deelproject, dat een ander karakter heeft dan de andere deelprojecten, zal
ook moeten worden voorzien in een andere personele bezetting. Bij deze
bezetting is uitgegaan van een coördinerend senior onderzoeker in schaal schaal
11, en andere professionals (interviewers, archiefbeschrijvers, etc) in schaal 9
(jaarsalaris 60K€ plus overhead).
10. Projectleiding
De hier opgevoerde manjaren betreffen de financiering van met name een
coördinerend projectleider, aan te stellen bij het NIOD, een projectleider
Indonesische projecten bij het KITLV en een coördinator kwaliteitsbewaking bij
het NIMH (alles in deeltijd).
11. Conferenties, publicaties, vertalen
Dit bedrag laat zich als volgt uitsplitsen:
a. 30 K€ Conferenties. Er zullen tenminste twee conferenties worden
georganiseerd, waarvan een internationale werkconferentie in december
2018, op het NIAS, en een afsluitende conferentie waar de uitkomsten van
het onderzoek zullen worden gepresenteerd.
b. 40 K€ Publicaties en vertalen. Het betreft hier redactie en illustraties voor ca.
tien zelfstandige publicaties, alsmede kosten voor vertalen, met name
uit/naar het Indonesisch.
Overige kosten, zoals van die van voorlichting, communicatie, website worden
gedekt uit de overheadkosten.
13. Onvoorzien
Gelet op de omvang van de begroting is een post onvoorziene kosten
onontbeerlijk, vooral ook omdat niet alle kosten zich precies laten voorspellen.
Een onzekere factor vormt met name het onderzoek in buitenlandse archieven
(post 4). Mocht dit onverwacht veel meer onderzoek vergen, zullen de daarmee
gemoeide extra kosten eerst uit deze post en vervolgens binnen de reeds
toegekende dan wel eigen middelen gevonden worden. Ook kan, als aangegeven
in het projectvoorstel, lopende het project de behoefte ontstaan aan aanvullend
onderzoek inzake specifieke thema’s ten behoeve van de synthese.

