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Recht op uitkering voor zwangere zelfstandigen 2004-2008 

Rechtbank Midden-Nederland oordeelde op 23 september 2016 dat de Nederlandse 

wetgever ten onrechte niet heeft voorzien in een uitkeringsregeling voor zelfstandigen 

die door zwangerschap en bevalling niet heeft kunnen werken tussen 1 augustus 2004 en 

4 juni 2008. Eiseres, met vijf andere zelfstandig werkende vrouwen al meer dan tien jaar 

gesteund door VVR en Proefprocessenfonds Clara Wichmann procederend, heeft recht op 

geldelijke vergoeding van het UWV. Bij de aanvraag van de UWV-uitkering en in de fase 

van bezwaar en beroep is eiseres ondersteund door haar vakbond FNV Zelfstandigen. 

Tot 1 augustus 2004 bestond er een uitkering volgens de Wet Arbeid en Zorg (en de Wet 

Arbeidsongeschiktheiduitkering Zelfstandigen). De Wet Zwangerschapsuitkering 

Zelfstandigen (ZEZ) is van kracht sinds 4 juni 2008.  

De rechtbank volgt het “gezaghebbende oordeel” van “het CEDAW als een internationaal 

comité op het gebied van vrouwenrechten”, dat een oordeel gaf over “de door eiseres 

zelf ingediende klacht over hetzelfde onderwerp”. De rechtbank verwerp het verweer van 

het UWV (in navolging van minister Asscher) dat het betreffende artikel van het VN-

Vrouwenverdrag (art. 11 lid 2 onder b) geen betrekking zou hebben op zelfstandig 

werkende vrouwen. Eerder in de uitspraak had de rechtbank al vastgesteld dat dit artikel 

van het VN-Vrouwenverdrag rechtstreekse werking toekomt. Eiseres moet een uitkering 

of een vervangende schadevergoeding krijgen. Rechtbank Midden-Nederland heeft het 

UWV opgedragen een nieuw besluit te nemen op het bezwaar van eiseres, met in 

achtneming van deze uitspraak. 

Rechtbank Amsterdam oordeelde in juli 2016 in het beroep van twee medeklaagsters dat 

er geen reden was om geldelijke vergoeding toe te kennen (uitspraak is niet 

gepubliceerd). Uiteindelijk zal de Centrale Raad van Beroep het laatste woord hebben: 

klaagsters gaan in beroep in de laatst genoemde zaak en het UWV ongetwijfeld tegen de 

goed gemotiveerde uitspraak van Rechtbank Midden–Nederland. 

Oproep zwangere zelfstandigen 2004 – 2008 

Wie in de bewuste periode zelfstandig werkte en zwanger is geweest doet er goed aan 

om een ZEZ-uitkering bij het UWV aan te vragen. Doel is het veilig stellen van 

uitkeringsrechten als ook de CRvB tot het oordeel komt dat klaagsters recht hebben op 

een uitkering dan wel schadevergoeding. Het is overigens goed denkbaar dat zo’n 

eventuele positieve uitspraak van de CRvB in eerste instantie alleen direct betrekking 

heeft op de zes vrouwen die bij CEDAW met succes een klacht indienden. Met andere 

woorden: dat er voor de andere vrouwen die bij UWV een aanvraag indienen mogelijk 

opnieuw geprocedeerd zal moeten worden. Het is daarom zeker aan te bevelen om een 

beroep te doen op een eventuele rechtsbijstandsverzekering. Wie lid is van een vakbond 

of beroepsorganisatie kan waarschijnlijk langs die route juridisch ondersteuning krijgen. 

Schaduwrapport VN-Vrouwenverdrag 2016 ingediend 

Medio september heeft het Netwerk VN-Vrouwenverdrag de door 76 NGO’s en CSO’s 

ondertekende schaduwrapportage van Unfinished Business – Women’s Rights in the 

Netherlands. Shadow report by Dutch NGOs and CSOs verzonden naar het secretariaat 

van CEDAW, het toezichthoudend comité op de uitvoering van het VN-Vrouwenverdrag. 

Het schaduwrapport is achtergrondinformatie voor het Comité dat in zijn de 65ste sessie 

op donderdag 10 november 2016 de (openbare) constructieve dialoog met de 

regeringsdelegatie van het Koninkrijk heeft.  

Ook de weigering van de Nederlandse regering de aanbevelingen van CEDAW in de De 

Blok et all case over de zwangere zelfstandigen over te nemen, komt in de 

schaduwrapportage aan de orde (par.2). Het Comité had ook gevraagd hoe de regering 

de aanbevelingen in deze klachtuitspraak uitvoerde. 

28 oktober achterbanbijeenkomst CEDAW-sessie 

Voorafgaande aan de constructieve dialoog op 10 november heeft het Netwerk VN-

Vrouwenverdrag in Genève een aantal momenten om (informeel) met het CEDAW-

Comité van gedachten te wisselen. Ter voorbereiding daarvan organiseert het Netwerk 
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een achterbanbijeenkomst voor ondertekenende NGO’s en CSO’s en andere 

belangstellenden op vrijdagmiddag 28 oktober 2016. Plaats: FNV-kantoor Naritaweg 10 

Amsterdam Sloterdijk. Toegang is gratis, wel even aanmelden. 

 

Steun het Proefprocessenfonds Clara Wichmann 

Het PPF ondersteunt al meer dan 10 jaar de procedures van deze groep zwangere 

zelfstandigen. Wist u dat ons fonds geheel afhankelijk is van donateurs en vindt u de 

rechtspositie van vrouwen in Nederland ook belangrijk? Steun het fonds. U kunt een gift 

overmaken op rekeningnummer NL03 INGB 0000 64 34 64.  

 

Namens de VVR steungroep, Leontine Bijleveld 
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