Geachte donateurs,
Het gaat goed met Clara Wichmann! In 2016 hebben
we de steun van Mama Cash gekregen om vorm te
geven aan een nieuwe en meer professionele organisatie. Dit kan ons helpen al het werk dat er nog te
verzetten is om de rechtspositie van vrouwen in Nederland te verbeteren, door middel van de uitbreiding van
ons werk, naast het voeren van proefprocessen.
In de volgende nieuwsbrief willen we u graag op de
hoogte houden van de ontwikkeling van deze plannen.
Ten aanzien van de vormgeving van de uitbreiding en
transitie van onze organisatie kunnen we uw extra
steun zeer goed gebruiken. Als u een donatie wilt
geven voor de nieuwe Clara Wichmann organisatie,
vermeldt dan ‘nieuwe organisatie’ in uw
overschrijvingsbericht.

Overtijdbehandeling
Op 2 juni 2016, dagvaarden Women on Waves (WoW)
en het Proefprocessenfonds Clara Wichmann de Nederlandse Staat voor het onrechtmatig belemmeren van het
afleveren van medicijnen voor de overtijdbehandeling
door apotheken op voorschrift van huisartsen en andere
bevoegde hulpverleners.

Maar, uw steun blijft ook van groot belang voor het
voeren van de procedures. In deze nieuwsbrief vindt u
informatie over een aantal van de procedures die we
momenteel voeren, of die in voorbereiding zijn.
Wij wensen u een heerlijke
jaarwisseling en fijne dagen en
willen u wederom hartelijk
danken voor uw niet aflatende
steun.
Dr. mr. Anniek de Ruijter
Voorzitter

Het is nu afwachten wanneer de zitting zal plaatsvinden.
Een overtijdbehandeling is een afbreking van een
zwangerschap tot 17 dagen na uitblijven van de menstruatie. Deze behandeling viel vooralsnog niet onder
het Wetboek van Strafrecht.
De minister heeft gelijktijdig aan het proefproces een
wetgevingsprocedure gestart om de overtijdbehandeling
strafbaar te stellen. Dit wetsvoorstel wordt binnenkort
tevens in de Tweede Kamer besproken.

Reclame Code Commissie toest aan Vrouwenrechtenverdrag
De Reclame Code Commissie (RCC) gaat voortaan toetsen aan het VN-Vrouwenrechtenverdrag en
het CEDAW), zo blijkt uit een recent oordeel. Deze uitspraak volgt op een bezwaar van het
Proefprocessenfonds Clara Wichmann.
Het gevolg van deze uitspraak is dat de RCC voortaan niet alleen op zedelijkheid toetst, maar ook op
seksistische stereotypering. Dit opent de deur voor de gegrondverklaring van de vele klachten tegen
reclames zoals die van Suitsupply, Radio 538 of van de OHRA onlangs.

Digitale nieuwsbrief

Wilt u ook een digitale nieuwsbrief ontvangen? Mail dan naar info@clara wichmann.nl
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Student en zwanger
Op 17 november jl. werd het rapport ‘Student en Zwanger’ over studerende moeders gepresenteerd.
In het onderwijs ontbreken voorzieningen om studie en zorg te kunnen combineren. Zo heeft een
zwangere student wettelijk gezien geen recht op bijvoorbeeld zwangerschapsverlof. Hierdoor wordt
onnodige studievertraging opgelopen, het uitvalpercentage op het MBO, HBO en WO is schrikbarend hoog.
Ter vergelijking: voor topsporters zijn wél voorzieningen om sport en studie te combineren.
Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann maakt samen met Public Interest Litigation Project (PILP), st. Studerende
Moeders, Vereniging Vrouw en Recht, NVR en FNV Vrouw deel uit van de coalitie die aandacht vraagt voor de lobby en
positie van studerende moeders en zwangere studenten in het MBO, HBO en WO.

Zwangere zelfstandigen
Op 10 november 2016 ging het CEDAW in dialoog met de regering over de naleving van het
VN-Vrouwenverdrag in Nederland. Een van thema’s was natuurlijk de zwangere zelfstandigen.
Daarnaast vroeg het CEDAW waarom geen ‘friendly settlement’ in de procedure van de zwangere
zelfstandigen is opgenomen, en waarom hun oordeel uit 2014 niet is opgevolgd. Hierop is nog geen
duidelijk antwoord gekomen.
In september 2016 heeft Rechtbank Midden-Nederland nog bepaald dat het UWV een zwangere zelfstandige die in 2005 is bevallen een zwangerschapsuitkering moet toekennen. Goed nieuws! Maar
we zijn er nog niet.
Eerder dit jaar oordeelde Rechtbank Amsterdam dat er geen reden was om geldelijke vergoeding toe
te kennen. Het UWV gaat hiertegen in beroep. De Centrale Raad van Beroep zal hier uiteindelijk over
beslissen. Dit wordt een belangrijke uitspraak – een datum is nog niet bekend.

Altijd op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes op
het gebied van vrouwenemancipatie?
Volg ons op Twitter @clara_wichmann en Facebook

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

Bedankt!
Namens het hele bestuur: wederom veel dank voor uw trouwe steun aan het fonds!
Het fonds is volledig afhankelijk van uw donaties! Het fonds is ANBI geregistreerd dus uw donatie komt onder
voorwaarden voor fiscale aftrek in aanmerking. Wist u dat u meer fiscaal voordeel heeft als u een periodieke
donatie aan het fonds vastlegt? Ook kunt u in uw testament een legaat aan het fonds nalaten.
Voor meer informatie kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.
Steun het Proefprocessenfonds Clara Wichmann
NL03 INGB 0000 64 34 64.
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