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1 Status nota 
Brief ondertekenen 
 
2 Aanleiding 
Tijdens het BAO van 15 oktober 2018 heeft u met de DG Belastingdienst 
(BD) afgesproken dat u schriftelijk zult reageren op de herijkte 
uitvoeringstoets inzake de Compensatieregeling voor vrouwelijke 
zelfstandigen, die bevallen zijn tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008. 
Bijgaand doen wij u deze conceptreactie toekomen.  
 
3 Beslispunten/advies/beslistermijn 
• Indien u hiermee kunt instemmen, dan adviseren wij u deze brief 

uiterlijk 2 november af te doen.  
 
4 Kernpunten 
• In februari 2018 heeft de BD een uitvoeringstoets uitgebracht over de 

conceptregeling. Daarin had de BD twee varianten uitgewerkt. Bij 
variant A verstrekt het UWV een bruto compensatie. Bij variant B past 
het UWV een eindheffing toe.  

• Er is gekozen voor variant A. De compensatieregeling is inmiddels 
gepubliceerd en in werking getreden op 15 mei 2018. 

• Tijdens een overleg in juni 2018, op medewerkersniveau, heeft de BD 
aangegeven een herijkte uitvoeringstoets uit te willen brengen. 

• Deze herijkte uitvoeringstoets heeft de BD op 16 augustus 2018 
uitgebracht. Daarin geeft de BD aan dat de maatregel leidt tot een 
incidentele toename van de uitvoeringskosten van ca. € 100.000,-. De 
BD gaat ervan uit dat deze kosten voor rekening van SZW komen. 

• Tijdens het BAO heeft de BD aangegeven alsnog een schriftelijke 
reactie te willen ontvangen op de herijkte uitvoeringstoets. 

• In bijgaande brief reageert u op de herijkte uitvoeringstoets. Tevens 
bevestigt u dat de incidentele toename van de uitvoeringskosten van 
ca. € 100.000,- voor rekening van SZW zullen komen. 

• De conceptreactie hebben wij afgestemd met de BD (en FEZ).  
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1 Status nota 
Brief ondertekenen 
 
2 Aanleiding 
Op 12 maart jl. is de “Tijdelijke regeling compensatie zelfstandigen, 
beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten bevallen in het tijdvak 
7 mei 2005 tot 4 juni 2008” gepubliceerd in de Staatscourant.  
De regeling zal per 15 mei in werking treden. Uitbetaling van de 
compensatie zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2019. 
Naar aanleiding van de publicatie van de regeling stelt het Kamerlid 
Jasper van Dijk (SP) nu Kamervragen. Hij stelt onder meer de vraag 
waarom u niet per direct overgaat tot uitbetaling, waarom de 
compensatie wordt aangemerkt als inkomen en waarom de uitbetaling 
niet kan worden vrijgesteld van toeslagen.  
Bijgaand doen wij u de conceptantwoorden toekomen. 
 
3 Beslispunten/advies/beslistermijn 
•  

 
4 Kernpunten 
• Op grond van de compensatieregeling wordt aan zelfstandigen die in 

het tijdvak 7 mei 2005 tot 4 juni 2008 bevallen zijn desgevraagd een 
compensatie toegekend. 

• De betalingen van de compensaties zullen plaatsvinden in het eerste 
kwartaal van 2019 – dus niet in 2018.  

• U heeft voor uitbetaling van de compensatie in 2019 gekozen omdat 
hierdoor zoveel mogelijk wordt voorkomen dat de betrokken vrouwen 
achteraf geconfronteerd kunnen worden met terugvordering van 
bijvoorbeeld huurtoeslag of zorgtoeslag door de Belastingdienst als 
gevolg van de toekenning van de compensatie.  

• In uw bijgevoegde antwoorden van 8 maart jl. op Kamervragen – 
eveneens van het Jasper van Dijk (SP) – heeft u dit toegelicht.  
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• In zijn nieuwe Kamervragen vraagt Jasper van Dijk (SP) waarom u niet 
per direct overgaat tot uitbetaling, waarom de compensatie wordt 
aangemerkt als inkomen en waarom de uitbetaling niet kan worden 
vrijgesteld van toeslagen. Tevens vraagt hij waar u het bedrag van 38 
miljoen euro vandaan haalt voor deze regeling en of de mening deelt 
dat 112 miljoen euro nodig is, uitgaande van 20.000 zwangere ZZP’ers 
met een gemiddeld uitkeringsbedrag van 5600 euro.  

• Conform de lijn van uw antwoorden op de eerdere vragen van Jasper 
van Dijk, hebben wij in bijgaande conceptantwoorden toegelicht dat u 
het niet wenselijk vindt dat toeslagen teruggevorderd zouden moeten 
worden als gevolg van de toekenning van de compensatie en dat u er 
daarom voor gekozen heeft de uitbetaling van de compensaties te laten 
plaatsvinden in het nieuwe belastingjaar (2019).  

• Voorts hebben wij in de antwoorden toegelicht dat met het 
compensatiebedrag van €5.600,- beoogd is om de betrokken vrouwen 
alsnog ‘een zeker inkomen’ toe te kennen in verband met de bevalling 
en dat de compensatie daarmee (belastbaar) inkomen vormt. 
Daarnaast hebben wij toegelicht dat ook de huidige reguliere 
zwangerschapsuitkering niet is vrijgesteld bij de berekening van het 
(toets)inkomen voor de toeslagen. 

• Tot slot hebben wij toegelicht dat het bedrag van 38 miljoen euro in 
aanloop naar de begroting 2018 is vrijgemaakt. Bovendien geven wij 
aan dat, indien alle bevallen zelfstandigen zich melden voor de nu 
vastgestelde compensatie, de kosten inderdaad circa 112 miljoen euro 
zijn; voor eventuele meerkosten van de regeling zal binnen de 
begroting van SZW een oplossing worden gevonden.  

• Wij hebben de conceptantwoorden afgestemd met de directies WBJA, 
AV en FEZ. Ook het UWV (dat de regeling gaat uitvoeren) en de 
Belastingdienst hebben input geleverd voor de antwoorden.  
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