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P E R S B E R I C H T 
 

GESPREK OP 20 APRIL 2022 TUSSEN MINISTER CAROLA SCHOUTEN EN DE 

‘SURINAAMSE GEMEENSCHAP’ ZOALS VERWACHT VERLOPEN. 

 
De ontvangst was hartelijk en de sfeer gemoedelijk. De minister heeft zich begripvol getoond. Het 
algemeen gevoel bij de aanwezigen na afloop was dat het doel is bereikt om de minister door middel 
van de ‘verhalen’ een dieper gevoel te laten ervaren bij het vraagstuk van het AOWgat. De mens 
achter de problematiek. Dit was ook de zienswijze van minister Schouten tijdens de slotconclusie van 
de bijeenkomst.  

 
Barryl Biekman, voorzitter van het Landelijk Platform Slavernijverleden (LPS) deed de aftrap nadat de 
minister haar intenties had toegelicht en had bevestigd dat ze het Agendavoorstel van het LPS had 
ontvangen. Voor Biekman was het belangrijk dat de minister het eerlijke en oprechte verhaal over het 
Kabinetsbesluit zou vertellen. In dit verband refereerde Biekman naar het Regeerakkoord waaruit 
afgeleid mag worden dat het Kabinet er over uit is dat er in ieder geval een oplossing moet komen. 
Zoals de Tweede Kamerleden regelmatig hebben aangedrongen op een politieke oplossing. 

 
De Surinaamse gemeenschap heeft vooral behoefte om geïnformeerd te zijn over de oplossingen waar 
het Kabinet dan wel aan denkt nu daar een oplossing via de juridische weg vanwege de Voorlichting 
van de Raad van State is afgesloten. Desondanks werd door alle aanwezigen met verve gepleit voor de 
volledige uitvoering van het Commissie Sylvester Rapport. Aanwezigen ondermeer van De Hindoe 
Ouderenbond, Migranten Ouderen Vereniging Almere en HOOB, benadrukten tijdens hun spreekbeurt 
het belang van de volledige uitvoering van de adviezen en aanbevelingen die in het Commissie 

Sylvester Rapport staan opgetekend. 
 

De minister bleek zeer onder de indruk van de informatie in historisch perspectief van Ram 

Rambaratsingh (PSD). De humane processen die zich vóór de staatkundige onafhankelijkheid 

van Republiek Suriname voltrokken in relatie tot de oproep van minister President Den Uyl 

dat als de Surinamer alle rechten en plichten die gelden binnen het Koninkrijk willen 

behouden “dan moet u ervoor zorgen dat u vóór 25 november 1975 in Nederland bent”. 

Mensen zijn toen oprecht van het standpunt uitgegaan dat ze aanspraak maakten op alle 

grond-, juridische-, sociale- en politieke rechten en dus ook bij aankomst in Nederland. Velen 

hadden een goede baan in Suriname. Hebben hun bezittingen voor een habbekrats verkocht 

om de heenreis naar Nederland te kunnen betalen. 

De verontwaardiging ontstond na ontvangst van een brief van de Sociale Verzekeringsbank in 

verband met het bereiken van de AOW leeftijd waarin zij over het AOWgat werden  
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geïnformeerd, maar ook toen de Surinamer als vreemdeling werd behandeld legde 

Rambaratsingh uit.  

 

De minister gaf aan dat ze de inhoud van de Voorlichting van de Raad van State kent evenals de 

aanbevelingen in het Commissie Sylvester Rapport. Ze bevestigde dat ze uitgebreid met de Commissie 

heeft gesproken.  
 

Belangrijke vragen van het LPS waren op het gebied van de speciale Regeling naar analogie 

van de AOWet en het éénmalig belastingvrij collectief gebaar zoals door de Commissie 

Sylvester wordt bepleit en die ook de instemming heeft van de Raad van State. 

 

De minister werd uitgedaagd om haar zienswijze met de aanwezigen te delen. Al gauw werd 

duidelijk dat de door de Commissie Sylvester voorgestelde speciale Regeling het niet zal 

redden. In dit verband heeft de minister benadrukt dat het Kabinet de Voorlichting van de 

Raad van State opvolgt. De minister ziet wel mogelijkheden, benadrukte ze, in de toekenning 

van een éénmalig belastingvrije collectief gebaar. Geld op de begroting om zulks te realiseren 

heeft ze helaas nog niet. Over de voorjaarsnota kon ze geen uitspraken doen, ik ben eerlijk 

tegen u bevestigde ze: reken er niet op dat ik het antwoord voor 1 juli 2022 heb. Ik kan wel 

voorspellen dat we er dit jaar uit moeten komen. Er zijn verschillende opties die ik aan het 

bestuderen ben, ook op het gebied van de afbakening moeten nog knopen worden doorgehakt 

om de intentie volledig waar te maken. Ik besef dat dit al tientallen jaren speelt, gelooft u me 

dat deze zaak me aan het hart gaat, het staat hoog op mijn prioriteiten lijstje. Ik vraag u nog 

even geduld. Ik heb meer tijd nodig en waardeer uw medewerking.  

 

De aanwezigheid van Dr. Sylvester bij het gesprek was een grote steun in de rug. Mevrouw 

Sylvester heeft tijdens het gesprek op cruciale momenten de verschillende mogelijkheden de 

revue laten passeren waarbij de Commissie de minister nog van dienst kan zijn. 

 

Tenslotte: werd er stil gestaan bij allen die ons in de strijd zijn voorgegaan  

 

 

 

Voor nadere informatie over de inhoud van dit bericht: 

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

De heer Ram Rambaratsingh, rrambaratsingh@kpnmail.nl, 06 53 902424 
Ook werd er stil gestaan bij allen die ons in de strijd zijn voorgegaan.  
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