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WOB Verzoek

Geachte mijnheer, mevrouw,

In het kader van een uit te geven publicatie verzoek ik u mij de volgende
informatie/documenten te verstrekken.

Op L7 februari 2014 heeft het Committee of the Elimination of Discrimination
against Women, verder CEDAW in Communication No. 36/2012 een oordeel
gegeven in de zaak Elisabeth de Blok et al. V. the Netherlands.
Op 19 september 20L4 heeft de Minister per brief aan de Voorzitter van de
Tweede Kamer van de Staten-Generaal 1 laten weten, onder verwijzing van de
brief aan CEDAW van dezelfde datum, dat niet aan de aanbevelingen van
CEDAW zal worden voldaan.
Namens klaagsters is daar met uw ministerie over gecommuniceerd. Dit heeft
geleid tot een expliciete afwijzing van 5 november 2015 waaftegen bezwaar is
gemaakt. Bij besluit van 17 februari 2015 is dit bezwaar niet ontvankelijk
verklaard.

Graag ontvang ik afschrift van alle correspondentie c.q vergaderverslagen en
memo's inclusief de interdepaftementale stukken die betrekking hebben op dit
dossier in de periode van 14 februari 2oL4 tot 17 februari 2015.

De klaagsters die bij de CEDAW procedure paftij waren, hebben vervolgens
alsnog een uitkering bij UWV aangevraagd. Op 23 september 2OL6 is door de
Rechtbank Midden Nederland in een procedure van één van de klaagsters, het
beroep ten de añruijzing van de aanvraag gegrond verklaard. UWV is daartegen
in hoger beroep gegaan.

1 Tweede Kamer, vergaderjaar 201.ç20t5,30 420, nr. 208 plus bijlage, blg-382561.pdf



Op 27 juli 20L7 een (tussen) uitspraak gedaan door de Centrale Raad van
Beroep. Dit heeft er toe geleid dat op 17 oktober 2OL7 door de Minister een brief
naar de Tweede Kamer is gestuurd met de mededeling dat er tot een
ministeriële regeling is besloten inhoudende een Compensatieregeling voor
vrouwelijke zelfstandigen die zijn bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008.
De Regeling is op 7 maaft 2018 onder nr. 2018-OOOOO27251 vastgesteld en op
12 maart 2018 in Staatscourant nr. 14285 gepubliceerd.

Graag ontvang ik eveneens afschrift van alle correspondentie c.q
vergaderverslagen en memo's die betrekking hebben op dit dossier inclusief het
overleg met uwv in de periode van 23 september 2016 tot 7 maaft 201g.

Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 6 eerste lid van de
Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik
u mij hiervan vooraf per e-mail op de hoogte te brengen.

Hoogachtend,
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Luna Vollebregt
secretaris Vereniging voor Vrouw en Recht, Clara Wichmann
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