Zwangere zelfstandigen
Na jarenlang te hebben geprocedeerd vierde het fonds begin 2014 de
mooie uitspraak van het CEDAW:
De 20.000 Nederlandse zelfstandig ondernemende
vrouwen, hebben tóch recht op een zwangerschapsuitkering.
Het CEDAW is een internationaal comité dat toeziet
op de naleving van het VN-Vrouwenverdrag. In haar
uitspraak stelde het CEDAW onder andere dat de
Nederlandse Staat de getroffen vrouwen die tussen
2004 en 2008 geen zwangerschapsuitkering hebben
ontvangen, moet compenseren. In de follow-up
procedure berichtte minister Asscher echter de
aanbevelingen niet te zullen opvolgen.
Deze houding van de Nederlandse staat is op zijn
minst zorgwekkend te noemen. Nederland laat niet
alleen de klaagsters in de kou, maar ondermijnt
tevens de individuele klachtenprocedure en schendt
haar verdragsverplichtingen.

Seminar
Begin december organiseerde het Proefprocessenfonds Clara Wichmann in samenwerking met het
Nederlands Juristen Comité en de Vereniging van
Vrouw en Recht een seminar over deze zaak. Leontine
Bijleveld, voorzitter van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag en Mac Vijn, advocaat namens de klaagsters,
bespraken de klachtprocedure en de follow-up. Het
Proefprocessenfonds Clara Wichmann beraadt zich
nader over de juridische en politieke vervolgstappen. Er is overleg met de FNV en de Vereniging voor
Vrouw en Recht.

Nieuwe uitspraken, nieuwe proefprocessen
en nieuwe bestuursleden
Het Proefprocessenfonds is afgelopen jaar weer
behoorlijk actief geweest. Er zijn nieuwe proefprocessen in gang gezet, geweldige nieuwe uitspraken van de
rechter in lopende processen binnengekomen en er zijn
nieuwe bestuursleden bijgekomen.
Zo is er de uitspraak dat universiteiten de benoemingprocedures van wetenschappelijk personeel gender
neutraal moeten inrichten. Daarnaast hebben we een
belangrijke uitspraak voor zwangere zelfstandigen
van het Comité dat gaat over de naleving van het VNVrouwenverdrag.
Tegelijkertijd moet er nog heel veel gebeuren. Zo denkt
het bestuur na over een zaak over de representatie van
vrouwen in de media en over een proefproces dat gaat
over het recht op zelfbeschikking van vrouwen in de
geboortezorg. Hiernaast denkt het fonds over de
problemen van studerende moeders.
Al met al ligt er helaas nog genoeg werk voor het fonds
in het verschiet. Daarbij laten we ons graag inspireren.
Is er een issue over de rechten van vrouwen in de
samenleving waar u zich aan stoort, laat het ons vooral
weten. Het fonds wil u, onze trouwe donateurs, in elk
geval hartelijk bedanken voor uw steun de afgelopen
jaren. Zonder uw bijdragen kunnen wij ons werk niet
doen.
Ik wens u namens het bestuur van het
Proefprocessenfonds Clara Wichmann
een geweldig 2015!
Anniek de Ruijter Voorzitter

Borstimplantaten
Eind 2014 is een begin gemaakt met een omvangrijk proefproces over de veiligheid van siliconen
borstimplantaten tegen de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann ondersteunt hierin de Stichting voor Vrouwen met Siliconen
Implantaties (SVS). Deze Stichting eist van de Inspectie dat zij handhavend optreedt tegen het gebruik van
gevaarlijke siliconen borstimplantaten.
In juni 2014 vond de eerste zitting plaats. Uitkomst van deze zitting is dat beide partijen nu eerst in overleg gaan via mediation.
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Tussenvonnis genderdiscriminatie UvA
Om zich bewust te worden van discriminatie bij benoeming moet de wetenschappelijke
en bestuurlijke top van de UvA misschien een gender awareness training volgen.
Dit blijkt uit het tussenvonnis van Gerechtshof Amsterdam.
Het tussenvonnis is gedaan naar aanleiding van de proefprocedure die econome Edith Kuiper
in samenwerking met het Proefprocessenfonds Clara Wichmann heeft aangespannen tegen de Universiteit van
Amsterdam.
De inzet van de zaak is het aantonen van genderdiscriminatie rondom de sollicitatieprocedure van Kuiper. Het
Gerechtshof Amsterdam zette vraagtekens bij de eerdere uitspraak van rechtbank Amsterdam dat de UvA er in
geslaagd is het vermoeden van onderscheid in geslacht te weerleggen.
Het tussenvonnis wordt door het fonds beschouwd als een waarschuwingssignaal voor universiteiten en een
overwinning voor vrouwelijke wetenschappers.

Discriminatie bij vaststellen letselschadevergoeding jonge vrouw
Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann steunt een jeugdig verkeersslachtoffer in het aanvechten van een
vonnis van de rechtbank Den Haag. De rechtbank oordeelde dat het voor de schadeberekening redelijk is te
veronderstellen dat de vrouw kinderen zou krijgen en tien jaar niet zou werken.
De vrouw die als kind slachtoffer was van een ernstig verkeersongeluk en hierdoor arbeidsongeschikt werd,
diende een klacht in bij het College voor de Rechten van de Mens. Verzekeraar Reaal ging er bij de schadeberekening vanuit dat de vrouw kinderen zou krijgen, vanaf haar 26e tot haar 36e niet zou werken en daarna
50% zou werken. Hierdoor zou zij een veel lager schadebedrag ontvangen dan een man in dezelfde positie.
Dit onderscheid naar geslacht is discriminatie en dat is in Nederland verboden. Het College roept verzekeraars
op mannen en vrouwen hierin gelijk te behandelen.
De vrouw wordt door het Proefprocessenfonds Clara Wichmann in hoger beroep bijgestaan tegen het
vonnis van de rechtbank Den Haag. Gelet op het oordeel van het College ziet het Proefprocessenfonds het
hoger beroep met vertrouwen tegemoet.

Altijd op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes op
het gebied van vrouwenemancipatie?
Like het fonds op Facebook!

Voor het overzicht van alle proefprocessen en
het laatste nieuws:
www.clara-wichmann.nl

Het fonds kan niet zonder donateurs!
Ook dit keer wil het Proefprocessenfonds Clara Wichmann haar donateurs hartelijk bedanken voor alle steun.
Dankzij uw steun kan het fonds haar activiteiten voortzetten.
Uw donaties blijven als altijd van harte welkom op NL03 INGB 0000 64 34 64 ten name van het
Proefprocessenfonds Clara Wichmann in Amsterdam
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