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PERSARTIKEL
EINDE AOWGAT SURINAAMSE EX KONINKRIJKSGENOTEN!
Dit is de conclusie van het LPS na het bestuderen van het uitgebrachte Adviesrapport

Tienplus, het rapportcijfer dat het Landelijk Platform Slavernijverleden (LPS)
aan de Commissie van Wijzen: onverplichte tegemoetkoming voor Surinaamse
ouderen, onder leiding van mevrouw Dr. Joyce Juanita Sylvester (oud burgemeester
en voormalig senator PVDA), voor de verrichte werkzaamheden en het uitgebrachte
Rapport geeft.
Het Rapport werd hedenmorgen aan opdrachtgever, minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, W. Koolmees aangeboden.
Een Rapport van ongekende hoogwaardige klasse en van topkwaliteit; educatief en
informatief; inzichtelijke tabellen; met historische feiten en cijfers, over de strekking van het
Koninkrijksstatuut; de onafhankelijkheid van Suriname in 1975; de verbondenheid tussen
Nederland en republiek Suriname; de migratiestromen en de verwachtingen van de
migrerenden evenals de informatievoorziening op het gebied van de AOW aan deze doelgroep.
Ook complimenten aan de overige commissieleden: Prof. mr. J.H. (Janneke) Gerards en Mr. dr.
R.K. (Rob) Visser.
Den Haag, 1 juli 2021
Kortom een Rapport dat niets aan het toeval heeft overgelaten. De commissie heeft met alles
rekening gehouden waardoor geen ruimte is gelaten, zowel aan de kant van de opdrachtgever,
in casu de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees, als aan de kant van
de belanghebbende ‘AOW gedupeerden’ voor afwijzing van de conclusies, de aanbevelingen
en het eindadvies. Een onderzoek met een mooi, geloofwaardig, gerechtvaardigd en creatief
resultaat.
Na tientallen jaren strijd is onze conclusie dat activisme loont. Het is vanwege ons geloof dat
we met een rechtvaardige zaak bezig waren, omdat het aan alle kanten schuurde, dat we zijn
blijven strijden. Strijden in het kader van reparatory & restorative justice. Belangrijk doel was om
de stem van al degenen die ons zijn voorgegaan in deze strijd te blijven beklemtonen. Het LPS
wist waar we aan waren begonnen toen we als laatste strohalm op de proppen kwamen met
een advies aan de Tweede Kamercommissie voor de instelling van een onafhankelijke
onderzoekscommissie en waarover we gehoor kregen bij Tweede Kamerfracties. De motie Van
Weyenberg (D’66) werd dan ook kamerbreed ondersteund.
Ook al bleven we hoop koesteren dat het goed zou komen, we hadden ons al opgemaakt voor
de aanvaarding van een eindresultaat met als boodschap: we hebben het conform uw wensen
voorgelegd aan de commissie van wijzen en zie hier het resultaat: de commissie is tot dezelfde
eindconclusie gekomen als verantwoordelijke minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, Wouter Koolmees. Eerlijkheidshalve: dan nog waren we door gegaan met
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de strijd. Dat hoeven we niet meer. 1 juli 2021: een ware Bevrijdingsdag aldus stap 1 op de weg
naar reparatory justice en nu de vervolgstap, restorative justice.
Tot aan de dag van de hearing die wijselijk georganiseerd was door de commissie alwaar we
de gelegenheid hadden gekregen om onze visie te geven en de kans om de pittige vragen van
de commissie te beantwoorden, waarna weken volgden van afwachten. Ondertussen stond de
telefoon van het LPS niet stil. De belanghebbenden werden naarmate de datum van 1 juli
naderde onrustiger. En zie hier het verlossende woord: een mooi eindresultaat met conclusies,
aanbevelingen en een ongekend acceptabel advies die de volledige steun heeft van het LPS.
De verschillende hoofdstukken geven een goed beeld en inzicht van het onderhavige
vraagstuk: de geschiedenis van de tot standkoming van de Algemene Ouderdomswet (AOW),
de debatten die zijn gevoerd, respectievelijk de handelingen die hebben geleid tot de invoering
van de AOW. De historische-, juridische en wetgevende kaders hebben bij het LPS geleid tot
vermeerdering van kennis en inzicht waardoor de voorstellen die door de commissie zijn
gedaan vanuit de beginselen van materiele rechtvaardigheid volledig zijn geaccepteerd.
Een citaat uit het advies:
“……Gelet op de bijzondere geschiedenis en context van de komst van deze mensen naar
Nederland, de unieke situatie van deze specifieke groep en het gevoelde onrecht, ziet de
commissie goede gronden om de hierboven gedefinieerde groep een onverplichte
tegemoetkoming aan te bieden. Naar de mening van de commissie zou de meest geëigende
weg hierbij zijn om tot een regeling te komen die er in materiële zin op neerkomt dat voor
de genoemde groep de jaren van hun ingezetenschap in het toen Surinaamse deel van het
Koninkrijk ten behoeve van de AOW-opbouw worden gerekend als jaren van
ingezetenschap in Nederland. De commissie adviseert de regeling in te laten gaan op 1 juli
2021 (een belangrijke dag voor iedereen die een band heeft met Suriname) voor al diegenen
die dan in leven zijn en de pensioengerechtigde leeftijd hebben, of op het moment dat zij
de pensioengerechtigde leeftijd zullen bereiken. Dit heeft als consequentie dat diegenen
die nu AIO ontvangen vanwege een door hun Koninkrijksjaren in Suriname onvolledige
AOW, met het ingaan van de geadviseerde regeling geen aanspraak meer kunnen maken
op die AIO-uitkering. De commissie is van oordeel dat een wettelijke grondslag voor het
introduceren van een dergelijke regeling nodig is, ondanks het feit dat sprake is van een
onverplichte tegemoetkoming. De vorm waarin een dergelijke regeling wordt gegoten kan
nader worden bepaald. Uiteraard zal daarbij ook een uitvoeringstoets moeten plaatsvinden
door de SVB. De commissie adviseert hiernaast een eenmalig financieel belastingvrij
gebaar - uitsluitend bestemd voor de betrokkenen zelf - voor zover het gaat om mensen die
voor de door de commissie bepleite ijkdatum van 1 juli 2021 al pensioengerechtigd waren.
Volgens de commissie is dat gebaar op zijn plaats met het oog op de erkenning en
herkenning van de bijzondere situatie waarin deze groep nu al jaren verkeert… “. Einde
citaat.
Hier https://app.box.com/s/x3pgux3gx8097c4v14w7vm7ii934hfcz de link naar het
commissierapport
Het LPS is tevreden. Na bijkans vier decennia strijd is het tijd om een dankwoord uit te
spreken. Te beginnen bij de strijders van het allereerste uur: †Wilhelmina Gerhardina
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Petronella Pufflijk en †Serfia Mac Nack. Vervolgens allen wier inspiraties hebben geleid tot
doorzettingsvermogen in het bijzonder Ram Rambaratisingh met stip en Iwan Leeuwin.
Verder: Roy Ristie, Owen Venloo en Henk Laljie. We bedanken de recentere strijders verenigd
in de Stichting HOOB in het bijzonder: Joy Bindraban en Dennis Belfor. Verder Joan Nunnely
en Gladys Albitrouw en aan Surinaamse zijde voormalig parlementariër Paul Somohardjo.
Dank gaat ook uit naar Professor Dr. Jan Pronk voor zijn deskundigheidsbevordering. Het zal
niemand verbazen als het LPS extra dank uitbrengt aan het adres van
(voormalig)coalitiegenoten Steven van Weyenberg (D’66) en Evert-Jan Slootweg (CDA).
We hopen dat alle †strijders onder meer †Winston Kout, vanuit de spirits van hun ogen, thans
‘rust’ mogen vinden.
Het besef dat velen niet meer kunnen genieten van dit eindresultaat moet voor de politieke en
bestuurlijke ambtsdragers evenals de uitvoeringsorganisaties aanleiding zijn om snel en
slagvaardig over te gaan tot uitvoering van het advies. Spoed betrachten zal ervoor zorgen,
dat onze nog in leven zijnde, rechthebbende senioren op zeer hoge leeftijd, nog kunnen
genieten van een volledige AOW uitkering en de in het advies aanbevolen belastingvrije
tegemoetkoming.
Het LPS verzoekt het Kabinet dan ook om het advies van de commissie in z’n geheel over te
nemen zodat in samenspraak met de Tweede Kamer voortvarendheid kan worden betracht
met alles wat noodzakelijk is om het advies in uitvoering te brengen.

Vragen over dit persbericht kunnen gesteld worden aan Barryl A. Biekman, voorzitter LPS via:
info@platformslavernijmonument.nl
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