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Open brief  
aan minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen 

Excellentie Carola Schouten 
Per post 
 
 

Datum, 23 april 2022 
 
Betreft: Bedankbrief i.v.m. deelname aan het gesprek met u, op 20 april jl. over het 
AOWgat-vraagstuk. 
 
Geachte minister, 
Hierbij bedanken wij u voor deelname aan het bovengenoemde gesprek. We hebben het 
beschouwd als erkenning van de ontelbare stemmen die wij op het gebied van het 
onderhavige vraagstuk vertegenwoordigen. De ontvangst was hartelijk en de sfeer 
gemoedelijk en openhartig.  
Onze observatie is dat de verhalen van de aanwezigen waarde hebben toegevoegd aan 
uw bewustzijn en het besef dat het niet alleen om een complexe materie gaat maar ook 
om een vraagstuk dat een rechtvaardige en menswaardige aanpak - niet binnen al te 
lange tijd meer - verdient. Het gaat om principes van erkenning en rechtvaardigheid.  
U was in ieder geval overtuigd dat de verhalen waarde hebben toegevoegd aan het 
bewustwordingsproces. Door uw mededeling dat de kwestie hoog op uw 
prioriteitenlijstje staat heeft u het vertrouwen onzerzijds weer doen toenemen. 
We mogen er in ieder geval erop vertrouwen dat het Kabinet ook vindt dat er iets moet 
gebeuren gelet op de passages in het Regeerakkoord. We menen verder de conclusie te 
kunnen rechtvaardigen dat al de aanwezige genodigden tijdens hun introducties blijk 
hebben gegeven van eensgezindheid ten aanzien van het Rapport van de Commissie van 
Wijzen onder leiding van Dr. J. Sylvester: een specifieke regeling (vanaf 1 juli 2021) dat 
tegemoetkomt aan de oplossing van het vraagstuk en daarnaast een éénmalig 
belastingvrij collectief gebaar. De specifieke regeling komt bovendien tegemoet aan de 
regelmatig uitgesproken wensen van de meerderheid van de Kamerfracties op het 
gebied van een politieke oplossing. We gaan ervan uit dat u Kamerfracties zult 
tegenkomen die juist vanwege de breed gedragen en uitgevoerde motie Van Weyenberg, 
oprecht hopen op een spoedige en rechtvaardige oplossing. 
 
Geachte minister,  
we beseffen dat het onderhavige Kamerdebat van 31 maart jl. is uitgesteld om u meer 
tijd en ruimte te gunnen, onder meer om het budget rond te krijgen. U heeft de  
teleurstelling tijdens het gesprek ongetwijfeld gemerkt bij de mededeling dat het u niet 
vóór 1 juli a.s. zal lukken om mededelingen hieromtrent te doen. Om het budget rond te  
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kunnen krijgen hebt u aangegeven meer tijd nodig te hebben evenals ten aanzien van de 
bestudering van de opties die u voor ogen hebt. Daarnaast hebt u het vraagstuk van de 
afbakening aan de orde gesteld. Eerlijk gezegd minister, dat laatste is juist een 
onderwerp waar de Commissie van Wijzen uitgebreid en in elk opzicht op ingaat in zijn 
Rapport voor zover het betreft andere nationaliteiten.  
Tegen de achtergrond van de (afgebakende) opdracht aan de Commissie van Wijzen door 
voormalig minister Koolmees zou dit dus geen probleem mogen zijn. De Commissie gaat 
heel ver in zijn advisering door ook voorstellen te doen hoe te handelen bij 
grensgevallen. In dit verband worden voorstellen gedaan op het gebied van de 
Toetsing(skaders) en Hardheidsclausules.  
Waar zijn we dan nog naar op zoek?  

Naar welke beer  of beren? 
 
Om tijd te winnen vertrouwen we er dan ook op dat u gebruik zult maken van de 
aangeboden expertise van de Commissie van Wijzen. Bijvoorbeeld op het terrein van de 
afbakening. Alleen door samenwerking lijkt het ons dat u sneltempo, voortvarend en 
succesvol tijdwinst kunt boeken evenals inzicht op het gebied van de investeringen.  
We moedigen u daarom van harte aan om deze handschoen van de Commissie van 
Wijzen met beide handen op te pakken.  
 
Ondertussen blijven we in goed Vertrouwen Hoop koesteren en vinger aan de pols 
houden. 
 
Nogmaals bedankt voor de uitnodiging en het luisterend oor!!!! 
We wensen u veel sterkte en succes! 
 
Vriendelijke groet 

Hoogachtend, 

Mevrouw Dr. Barryl A. Biekman, info@platformslavernijmonument.nl  

De heer Ram Rambaratsingh, rrambaratsingh@kpnmail.nl, 06 53 902424 
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