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“Geen juridische, wel morele verplichting om AOW-gat Surinaamse Nederlanders te dichten” 
 
Geachte mevrouw Bergkamp,  

geachte voorzitters van de Tweede Kamerfracties en leden van de vaste commissie SZW, 

 
Per brief d.d. 30 oktober jl. doen mevrouw Dr. Barryl A. Biekman, voorzitter Landelijk Platform 
Slavernijverleden, en de heer Ram Rambaratsingh, woordvoerder Platform Surinaamse 
Diaspora, namens Surinaamse Nederlanders een dringend beroep op de leden van de Tweede 
Kamer. Samengevat verzoeken zij de Kamerleden om niet het advies van de Raad van State, als 
wel het advies van de Commissie Sylvester te laten prevaleren. De conclusie van de Raad van 
State dat Nederland juridisch niet verplicht is om het AOW-gat voor Nederlandse ouderen met 
een Surinaamse achtergrond te repareren, ontslaat u immers niet van de morele verplichting 
daartoe. Een verplichting die een brede Kamermeerderheid ertoe bewoog om de motie Van 
Weyenberg cs. (kst 29.389-103) te ondersteunen. 
 
We doen dan ook een klemmend beroep op u om zo snel mogelijk met elkaar het debat te 
voeren, zodat de adviezen van de Commissie Sylvester met spoed in een compensatieregeling 
kunnen worden omgezet. Het op enkel juridische gronden gebaseerde advies van de Raad van 
State biedt, dankzij het uitstekende voorbereidende werk van de Commissie Sylvester, hier 
ruimte voor.  

We pleiten daarbij voor om niet te wachten op de vorming van een nieuw kabinet: de goed af 
te bakenen groep ouderen die het betreft wacht nu inmiddels tientallen jaren en voorkomen 
moet worden dat nog meer ouderen deze compensatie niet mee zullen maken.   

Deze klemmende oproep wordt breed gedragen door alle lidorganisaties van het NOOM:  
Chun Pah: landelijke Federatie van Chinese ouderenverenigingen 
Fos’ten: stichting Surinaamse vrouwen 50+ 
LSMO: Landelijke Stichting Molukse Ouderen  
MOBiN: Marokkaanse Ouderen Bond in Nederland 
NEHOB: Nederlandse Hindoe Ouderenbond 
Ocan: landelijke (vrijwilligers)organisatie Caribische Nederlanders 
TOF: Turkse Ouderen Federatie,  
alsmede door IOT en SMN. 
 
Met vriendelijke groet,  

 
Lucía Lameiro García 
coördinator 


