Welkom Kathalijne, dag Hester!
Voormalig Europarlementariër Kathalijne Buitenweg is aangetreden als voorzitter van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann. Zij volgt daarmee Hester Jansen op die sinds 2004 het
voorzitterschap vervulde.
Zes jaar lang heeft Hester Jansen zich intensief ingezet voor
het fonds. Ze was een echte duizendpoot die veel werk op zich
nam. Zo heeft zij veel gedaan voor onder andere de SGP zaak en

Hetzelfde doel, andere middelen

verzorgde zij de persvoorlichting. We bedanken haar voor haar

Aan de overkant van het Kanaal, heeft de rechter de British

belangrijke en onmisbare inzet en wensen haar veel succes met

Nationalist Party gedwongen zijn statuten te wijzigen, en

al haar nieuwe werkzaamheden.

voortaan ook niet-blanken te accepteren. Ik ben benieuwd
hoe volgend jaar in Nederland het oordeel uitpakt over
een partij die bij óns een hele bevolkingsgroep het passief
kiesrecht wil onthouden: de SGP. Volgens de SGP mogen
vrouwen wel partijlid worden, maar is het “regeerambt”
voorbehouden aan mensen met een piemel.

Oók zieke alphahulp verdient
loondoorbetaling
Het kan niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest, dat alphahulpen zonder inkomen komen te zitten wanneer zij zélf een keertje
ziek zijn. Dat vindt een alphahulp, die haar krachten bundelde met
het Proefprocessenfonds Clara
Wichmann, de Vereniging voor Vrouw en Recht en de
Stichting Alphatrots.
Inzet van de rechtszaak : thuiszorgorganisatie moet tóch het loon
doorbetalen over de weken dat de alfahulp haar pols gebroken had..
De kernvraag in de zaak is: Wie moet er bij ziekte het loon doorbetalen? Is de thuiszorgorganisatie de werkgever van de alphahulp, of
heeft de thuiszorgorganisatie alleen maar bemiddeld en is de cliënt
de werkgever van de alphahulp? Bovengenoemde partijen stellen
zich op het standpunt dat de thuiszorgorganisatie zonder meer de
werkgever is.
De advocaat van het fonds: “Er is in dit geval wel degelijk een gezagsverhouding tussen de thuiszorgorganisatie en de alphahulp. Deze
geeft de alphahulp instructies.. Maar ook al zou de thuiszorgorganisatie niet de formele werkgever zijn dan moet de instelling nog bij
ziekte de eerst zes weken het loon doorbetalen. De thuiszorgorgani-

Toen ik dat jaren geleden vertelde aan collega-europarlementariërs
keken die me ongelovig aan. Zij hadden op hun thuisfront te maken
met discussies over verplichte quota (zoals de Franse kieswet) versus
vrijwillig ritsen. Maar een partij die vrouwen van de actieve politiek
uitsluit?? Die zou verboden zijn.
Jarenlang ben ik in het Europees Parlement bezig geweest met het
maken van gelijke behandelingswetgeving. Ongeacht gender,
maar ook ongeacht ras, leeftijd, handicap, religie of seksuele
gerichtheid. Na 10 jaar was het werk nog niet af, maar wilde ik
graag wat anders. Dat is gelukt. Onlangs ben ik aan de slag gegaan
aan de Universiteit van Amsterdam. En daarnaast zet ik mij in voor
dit bijzondere emancipatiefonds. Het gaat nu eens niet om wetten
maken, maar om ze uitgevoerd te krijgen. Hetzelfde doel. Andere
middelen.
Komend jaar weten we of de Staat inderdaad inbreuk pleegt op het
Vrouwenverdrag door niet te garanderen dat mannen en vrouwen op gelijke voet zijn verzekerd van het passief kiesrecht. Een
spannend moment. Maar ik hoop dat we in 2010 ook veel níeuwe
rechtszaken kunnen initiëren of ondersteunen om de positie van
vrouwen te verbeteren. Er is nog een hele wereld te winnen.
Ook via de rechtszaal.

satie doet immers normaal ook de maandelijkse loonbetalingen aan
de alphahulp.”
Het Clara Wichmann Fonds is van oordeel dat duidelijkheid moet
komen over de rechtspositie van alphahulpen bij ziekte. Hester
Jansen,(voormalig) voorzitter van het fonds: “Dit is een typisch
voorbeeld van werk dat vooral door vrouwen wordt gedaan.
Wat maakt alphahulpen zo anders dat hun loon bij ziekte niet doorbetaald zou hoeven te worden? Met een gebroken pols kun je echt je
werk als alphahulp niet doen!”
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Kathalijne Buitenweg
Voorzitter Clara Wichmann Proefprocessenfonds

Beste donateurs,

Stand van zaken…
0REVENTIEF BORSTKANKERONDERZOEK VOOR 

VROUWEN

Ook vrouwen van 75+ moeten recht krijgen op een preventief borstkankeronderzoek. Om dat te bereiken heeft het Proefprocessenfonds Clara Wichmann
samen met een aantal 75+ vrouwen en de Borstkankervereniging een kort geding
aangespannen tegen de Staat.
Na afwijzing van de vordering heeft het fonds hoger beroep aangetekend.
Op 14 december jl. werden de pleidooien gehouden bij het Hof te Den Haag.
De uitspraak van het hoger beroep wordt in februari verwacht.
:WANGERSCHAPSUITKERING ZWANGERE

Mede dankzij uw steun
kan het fonds
grensverleggende zaken
voeren die de
positie van vrouwen
in Nederland
verbeteren.

ZELFSTANDIGEN
In 2004 werd de publieke arbeidsongeschiktheidsverzekering afgeschaft. Veel vrouwelijke

Hartelijk dank!

zwangere zelfstandigen ontvingen vanaf die
tijd geen zwangerschapsuitkering meer.
De overheid heeft in 2008 opnieuw een wettelijke regeling tot stand gebracht.
Deze regeling heeft geen terugwerkende kracht en kan door de overheid worden
terug gedraaid.
Daarom blijft het Proefprocessenfonds Clara Wichmann strijden, thans bij de
Hoge Raad, voor een zorgplicht van de overheid en ook voor een uitkering met
terugwerkende kracht voor die vrouwen die tussen 2004 en 2008 zwanger waren
en die zich noch publiek noch particulier konden verzekeren.

Uw donaties blijven als altijd van
harte welkom op postbanknummer
64 34 64
ten name van het
Proefprocessenfonds Clara Wichmann
in Amsterdam

Kathalijne Buitenweg: “Het is immers in het publieke belang dat vrouwen participeren op de arbeidsmarkt, maar ook dat vrouwen in staat worden gesteld om
kinderen te kunnen krijgen.”

Proefprocessenfonds 25 jaar!
Na 25 jaar voert het Proefprocessenfonds

3'0 ZAAK 6OORZICHTIG VERHEUGD

Clara Wichmann nog steeds procedures

Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann is voorzichtig optimistisch over de

die de positie van vrouwen in Nederland

uitkomst van het cassatieberoep in de zogenoemde SGP-zaak.

verbeteren.

Op vrijdag 27 november jl. heeft de advocaat-generaal de Hoge Raad geadviseerd
om de positieve beslissing van het gerechtshof Den Haag in stand te laten. Deze

Op 1 april 1984 ging het Proefprocessen-

komt erop neer dat de Staat in strijd handelt met het VN-Vrouwenverdrag door de

fonds officieel van start.

opstelling te gedogen van de SGP, die vrouwelijke partijleden geen stemrecht geeft

Eén van de eerste en geruchtmakende

en ook niet toestaat dat vrouwen een politieke functie bekleden.

zaken is die van het straatverbod uit 1984.
Het werd opgelegd aan een man die zijn ex-

Indien de Hoge Raad dit advies overneemt, zal de Staat opnieuw haar positie

vrouw stalkte. Rechters leggen nog steeds

moeten bepalen. In zijn conclusie bespreekt de advocaat-generaal het VN-

dit straatverbod op aan lastige exen.

Vrouwenverdrag en de werking hiervan in de nationale rechtsorde. Daarbij gaat
de advocaat-generaal ook in op de afweging enerzijds van de grondrechten van

Dat een proefprocessenfonds voor vrouwen

vrouwen om op gelijke wijze te kunnen deelnemen als mannen aan verkiezingen

nog steeds nodig is blijkt wel uit de zaken

en anderzijds het grondrecht op vrijheid van vereniging en godsdienst van de SGP

die beschreven zijn in deze nieuwsbrief.

anderzijds.

Meer lezen? Kijk op onze site
www.clara-wichmann.nl

De uitspraak van de Hoge Raad wordt spoedig in 2010 verwacht.

CONTACTGEGEVENS
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postbus 93639 1090 EC Amsterdam
T 020 668 4069
info@clara-wichmann.nl
www.clara-wichmann.nl
postbank 64 34 64

