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Betreft Compensatieregeling voor vrouwelijke zelfstandigen die ziijn bevallen

tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008

Geachte mevrouw Swiebel,

Met uw brief van 21 oktober 2017 heeft u gereageerd op de brief van mijn
ambtsvoorganger, die hij op 17 oktober 2OL7 heeft gestuurd aan de Eerste en
Tweede Kamer. Daarin heeft hij een compensatieregeling aangekondigd voor
vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen.
In die brief zijn de hoofdlijnen geschetst van de voorgenomen ministeriële
regeling.

In uw brief vraagt u de aandacht voor een aantal aspecten die naar uw mening
onderbelicht blijven. Het gaat dan om de vraag hoe deze regeling onder de
aandacht gebracht zal worden van de betrokken vrouwen, om de aanvraagtermijn
van drie maanden, om de afbakening van de doelgroep en om volledig
schadeherstel voor de zes klaagsters.

Voordat ik reageer op uw brief, wil ik u hartelijk bedanken voor uw kritische
opmerkingen. Eerst zal ik kort toelichten wat de actuele stand van zaken is met
betrekking tot de voorgenomen ministeriële regeling.

Een concept van deze regeling is inmiddels aangeboden aan het UWV en de
Belastingdienst, met het verzoek aan hen om de regeling te beoordelen op
uitvoerbaarheid. Beide instanties spelen daarbij namelijk een rol.
Daarbij zal het UWV de aanvraag om compensatie in behandeling nemen, de
aanvraag beoordelen en de compensatie toekennen of afwijzen.
De Belastingdienst zal de door de aanvraagster overgelegde gegevens verifiëren
Op dit moment ben ik in afwachting van de reacties van het UWV en de
Belastingdienst.

Zoals hiervoor al naar voren kwam, zijn ook de Eerste en de Tweede Kamer
geTnformeerd over de voorgenomen regeling. Dit kan tot vragen en reacties
leiden.

De uit te brengen uitvoeringstoetsen en de nog te ontvangen reacties kunnen
leiden tot aanpassingen van de regeling. Daarna zal de regeling gepubliceerd
worden in de Staatscourant.
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Communicatie
u vraagt hoe mijn ministerie de regering onder de aandacht zar brengen van debetrokken vrouwen.

samen met het uwv en de Belastingdienst zal ik bezien hoe wij te zijner tijd deregeling het beste onder de aandachl kunnen brengen van de vrouwen dieaanspraak kunnen maken op de compensatie op grond van de regering. Daarbijzal gebruik gemaakt worden van de jebruikelijke communicatiekanalen. Hierbijmoet onder meer gedacht worden u"n inforrnutieverstrekking via websites ensocial media. ,

Aanvraagtermijn
u geeft aan in uw brief dat u een aanvraagtermijn van drie maanden na publicatievan de regering te kort acht; een periode uun u¿i iuã,. uóf,"'uw ogen meer voorde hand.

Ik acht het van berang dat de betrokken vrouwen een rederijke termijn wordtgegeven om de compensatie aan te vragen. Tegerijkertij¿ vin¿ ik dat er ook eeneinddatum gesterd moet worden. Rnderì zou er tot in rengte van dagendesgevraagd compensatie verstrekt moeten worden. ouuinã"rt is het wenserijkdat de compensatie binnen een betrekkelijk korte termijn kan worden verstrekt.Een aanvraagtermijn van een jaar vind ik - ook uun*"g" uiiuouringr"specten _ telang om aan de hiervoor genoemde criteria te vordoen. Een aanvraagtermijn vandrie maanden vordoet hier wer,aan. Daarbij merk ik op dat ¿Ëze termijn pasbegint te ropen nadat de regering in de staatscourant is gepubriceerd.

Afbakening van de periode waarin de vrouwen bevatten zijnIn uw brief bepreit u om de compensatieregering ook te raten gerden voorzetfstandisen en meewerkende echtgenotã" ;;ã tu;;; i uìnrr,r, 2004 en 4 juni2008 wer een kind maar geen zwangerschapsuitkering hebben gekregen.Als argument hiervoor voert u onder meer aan dat de destijds gerdendeovergangsregeling van de wet einde toegang verzekering wAZ niet bij iedereenbekend was en het UWV aanvragen afgewezen zou hebben.

Terecht merkt u op dat met de wet einde toegang verzekering wAZ per 1augustus 2004 de beparing is ingetrokken ¿¡e een recht op u"í ,*ungurschaps_en bevallingsuitkering voor vrouwerijke zerfstanoigen regäde iartiker 3:19 van dewet arbeid en zorg). v-oor vrouwun å¡" op 1 auguitus zooqar)wanger waren, isovergangsrecht getroffen. In het overgangsrecht is geregeld dat vrouwen die voor7 mei 2005 bevielen, nog aanspraak hebben op een zwangerschaps_ enbevallingsuitkering.

omdat vrouwen die zijn bevailen voor 7 mei 2005 destijds derharve ar aanspraakhadden kunnen maken op een zwangerschaps- en bevailingsuitkering, ben ik nietvoornemens hen onder de werkingssfeer van de minísteriër-e reger¡n;i" ¡r"ngun.
Hoewel ik mij kan voorsteilen dat niet iedereen wist dat recht bestond op eenuitkering en om die reden destijds geen uitkering is aangeur.æd, zie ik hieringeen aanleiding om hen arsnog onder de werkingssfeer ian de regering tebrengen' Het feit dat deze u.or*un destijds geen aanvraag hebben ingediendvloeit voort uit onbekendheid met de gerående wet- en regergeving.onbekendheid met een wetterijke rechl is in mijn ogen - en vorgens vasterechtspraak - geen reden om alsnog een recht toe te kennen.
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De omstandigheid dat de CEDAW spreekt over de periode van 1 augustus 2004tot 4 juni 2008 doet aan het bovenstaande niet af. Met de onderhavige regeringwordt immers geen gevorg gegeven aan de aanbevering"n àiu de GEDAW in 2014heeft gedaan, want de regering wordt getroffen naar aãnreiding van detussenuitspraak van de centrare Raad van Beroep (cRvB) van 27 juri 2017.

Vo I I ed i g scha deh erste I
u geeft aan in uw brief dat u van mening bent dat aandacht besteed zou moetenworden aan het feit dat de zes vrouwenãiu h"bb"n g"pro.uJu"rd de moed niethebben opgegeven in deze rangropende kwestie en dat de GEDAW heeftaanbevolen hun schade volledig te herstellen.

Zoals ik hiervoor al aangaf, volg ik met het treffen van een ministeriële regelingniet alsnog de aanbeveringen op van de GEDAW, maar is de aanreiding geregen inde tussenuitspraak van de cRvà. De cRvB heeft geoor¿eet¿ àåt de procederendevrouwen recht hebben op een'zeker inkomen, in verband met hun bevailing.Met de voorgenomen.ministeriëre regering wordt daarin voorzien. op basisdaarvan wordt niet alleen 
"un 

.orpðnsat]e verstrekt aan de vrouwen die hebbengeprocedeerd, maar (desgevraagd) ook aan de andere vrouwerijke zerfstandigendie zijn bevailen tussen.T mei zooé en 4 juni 2008. Ik zie dan ook geen aanreidingom de vrouwen die hebben geprocedeerd 
"un 

andersoortige compensatie tebieden, bijvoorbeeld in de vorm van een volledig schadeherstel.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geÏnformeerd te hebben.

Datum

Onze referent¡e
20 17-0000 183469

Hoogachtend,
de Minister van Sociale Zaken
enW egenheid,
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