
Bettina runt sinds anderhalf jaar 
Modeatelier Bettina in De Bilt. Kle-
ding naaien zit haar in het bloed. ‘Ik 
blijf dit levenslang doen,’ lacht ze. 
‘Al tijdens de Mavo en Havo volgde 
ik de opleiding Costumière. Dus 
toen ik op de MTS kwam, kon ik al 
heel veel. Maar ik wilde graag die 
opleiding doen, omdat je er meer 
leert dan alleen maar naaien en 
patronen tekenen.’
Na haar studie aan de MTS Mode 
en Kleding werkte Bettina een 
jaar of vier in de confectie, waarna 
ze parttime voor zichzelf begon. 
Bettina: ‘Dat combineerde ik met 
vast werk in een winkel met kinder-
kleding. Op m’n vrije dagen gaf ik 
naailes en maakte ik maatkleding. 
Dat bleef trekken en langzaam 
maar zeker kreeg ik meer opdrach-
ten en kon ik in 2003 écht voor 
mezelf beginnen.’

WINKEL
‘Sinds 2016 heb ik mijn winkel  in 
stoffen en fournituren in De Bilt. 
Samen met mijn man en twee 
dochters woon ik boven de winkel. 

Daarvoor zat ik in huurpandjes, 
maar de hoge huren maakten 
het heel lastig om het rond te 
krijgen. Ik heb de huur opgezegd 
en een poosje kleding gemaakt en 
vermaakt. Ook was ik servicepunt 
voor een bruidsmodezaak. Dat 
gaf me de gelegenheid om mooie 
omzetten te draaien, waar we de 
hypotheek op konden krijgen. 
Toen kwam dit pand op ons pad en 
konden we dit kopen.’

UITKERING
Bettina heeft twee dochters van 16 
en 12. Tijdens de bevalling van haar 
eerste dochter kreeg ze een uitke-
ring via haar werkgever bij wie ze 
toen een vaste baan had. Ze hoefde 
nergens over na te denken. ‘Bij de 
tweede heb ik me verdiept in de 
regels die op dat moment golden 
voor zwangere zzp’ers,’ vertelt ze. 
‘Het bleek dat ik een uitkering kon 
aanvragen rond de bevallingsperi-
ode. Maar het duurde wel twee jaar 
voordat ik zwanger werd en toen ik 
het eindelijk was, bleken de regels 
veranderd te zijn. M’n jongste 

dochter Sarah werd geboren op 9 
november 2005, terwijl in augustus 
2004 de uitkering voor zzp’ers 
was afgeschaft. Kreeg ik dus géén 
uitkering meer in de maanden rond 
m’n bevalling! Zó oneerlijk!’

PROCES
‘De drie dames met wie ik dit 
‘rechtstraject’ ben ingegaan en 
ikzelf zijn van de eerste lichting. 
Gelukkig is er -mede door ons en 
de FNV- voor zwangere zzp’ers die 

na juni 2008 zijn bevallen weer een 
nieuwe regeling voor een uitkering 
gekomen. Maar die uitkeringsloze 
periode waarin wij onze kinderen 
hebben gekregen, bleef. Ik vond 
dat niet eerlijk en heb aan de bel 
getrokken bij de FNV. Die hebben 

‘Ik wil rechtvaardigheid voor alle 20.000 zelfstandige vrouwen 
die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 een kind kregen,’ zegt 
Bettina Brouwer-De Blok (45). ‘Het is niet eerlijk dat je toen in 
loondienst wèl een uitkering kreeg, maar als zzp’er niet’.
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BETTINA: ‘toen ik eindelijk 
zwanger was, bleken de regels 
veranderd te zijn’.
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‘Vanaf de dag van 
publicatie kunnen 
alle vrouwen ‘m 
aanvragen’

‘EEN UITKERING 
ACHTERAF IS MOOI 
MEEGENOMEN!’



in samenwerking met Vrouw en 
Recht en het Clara Wichmann 
Instituut de zaak opgepakt. Met 
een aantal andere dames die in 
hetzelfde schuitje zitten, zijn we 
toen een proces begonnen’.

STAATSCOURANT
‘Het heeft me al met al best veel 
tijd gekost. Overleggen met de 
FNV, naar de Rechtbank en het 
UWV toe, stukken -vaak in het 
Engels- lezen en voorbereiden. Het 
wachten is nu op de zitting van 15 
maart. Die gaat over vergoeding 
van kosten en rente omdat we dit 
proces aangespannen hebben. 
Zodra daar duidelijkheid over is, is 
onze procedure afgerond en wordt 
de regeling gepubliceerd in de 
Staatscourant. Ik vind het jammer 
dat alle vrouwen hierdoor nog 
moeten wachten  op hun uitkering. 
Dat was niet nodig geweest’.

Vanaf de dag van publicatie kun-
nen alle vrouwen die tussen 7 mei 
2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen èn 
toen zzp’er waren, met terugwer-

kende kracht aanspraak maken op 
een uitkering.’

ADMINISTRATIE
‘Ik hoop dat de vrouwen die de 
aanvraag willen gaan doen, goed 
hun administratie bewaard heb-
ben. Er staat een bewaartermijn 
van zeven jaar voor je administra-
tie. Dit speelde veel langer geleden, 
mijn dochter is nu twaalf. Het is 
nog even afwachten hoe het UWV 
hiermee omgaat. Maar ik denk dat 
iedere zzp’er zijn of haar inschrij-
ving bij de Kamer van Koophandel 
wel bewaard heeft of kan opvra-
gen. Daarmee kun je aantonen dat 
je als zzp’er werkte. Ook boek-
houdkundige overzichtjes heb je 
waarschijnlijk nodig. Als je die zelf 
niet hebt, dan heeft je accountant 
of boekhouder die wellicht nog. 
En ik hoop dat deze vrouwen bij 
de Belastingdienst een en ander 
kunnen opvragen.’

EERLIJK EN 
RECHTVAARDIG
‘Ik ben heel blij dat het nu bijna af-

gerond is. De reden dat we dit aan 
zijn gegaan, was in eerste instantie 
omdat we wilden dat het voor álle 
vrouwen zou gaan gelden en niet 
alleen voor ons. Tuurlijk is het voor 
mezelf ook heel fijn als ik met te-
rugwerkende kracht een uitkering 
krijg, maar het hogere doel was 
dat iedereen er aanspraak op kan 
maken. Ik houd van eerlijkheid en 
rechtvaardigheid. Het kan toch niet 
zo zijn dat in een land als Neder-
land, waar alles zo goed geregeld 
is, een aantal vrouwen als onderne-
mer zo in een gat valt.’ 

‘Als vrouwelijke ondernemer heb je 
het toch al wat zwaarder, omdat je 
het allemaal alleen moet doen en 
zelf moet uitzoeken. Mensen den-
ken heel makkelijk: ‘Oh, ik ga ook 
een winkeltje beginnen. Maar ze 
vergissen zich erin dat het gewoon 
keihard werken is, zeker met één of 
meerdere kinderen.’

GEEN VETPOT
‘Gelukkig had mijn man wel werk in 
de periode dat ik Sarah kreeg. Maar 
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Vanaf de 
dag van 
publicatie in de 
Staatscourant 
kunnen alle 
vrouwen die 
tussen 7 mei 
2005 en 4 
juni 2008 
zijn bevallen, 
aanspraak 
maken op de 
uitkering’



€ 5.600 COMPENSATIE
Na een jarenlange juridische strijd van de FNV, 
Vrouw en Recht en Clara Wichmann, heeft 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid (SZW) half oktober besloten dat 
vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 
2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, alsnog een 
beroep kunnen doen op een compensatie van 
zo’n 5.600 euro per persoon. De compensatie 
geldt voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren 
en meewerkende echtgenotes. Het UWV zal de 
regeling gaan uitvoeren.

20.000 VROUWELIJKE 
ONDERNEMERS
Irene van Hest van FNV Zelfstandigen onder-
streept dat een zaak als deze alleen door inzet 
van meerdere partijen tot een goed einde 
gebracht kan worden: ‘Deze uitkomst laat het 
belang zien van onze vakbeweging. Alleen met 
de steun van onze leden kunnen wij dit werk 
doen. Ik ben opgelucht dat er nu een definitie-
ve regeling komt voor alle vrouwen.’ Leontine 
Bijleveld van de Vereniging Vrouwen en Recht 
vult aan: ‘Zo meteen kunnen naar schatting 
20.000 vrouwen in aanmerking komen voor de 
regeling, dat is een geweldige overwinning.’  
Zodra de regeling is gepubliceerd, hebben de 
vrouwen drie maanden de tijd om een aanvraag 
in te dienen. De verwachting is dat dit half 
maart gaat gebeuren, maar houdt daarvoor ook 
zeker www.fnv.nl/zelfstandigen in de gaten. 

Irene: ‘We zijn echt ontzettend blij met deze 
uitkomst. De compensatie gaat ongeveer 5.600 
euro bedragen en dat is niet niks.’ Het bedrag 
komt overeen met de gemiddelde uitkering 
die bevallen zelfstandigen in 2016 hebben 
gekregen.

het was niet leuk en het was abso-
luut geen vetpot. In mijn zwanger-
schapsgym-groepje zat iemand die 
bij de gemeente werkte. Zij had 
ouderschapsverlof, kreeg doorbe-
taald enzovoort. En ik kreeg niks.’

‘Ik heb destijds weleens gedacht: 
‘Mensen die in vaste dienst werken 
hebben het toch maar goed voor 
elkaar’. Dat voelde heel oneerlijk. En 
als minister Asscher dan zegt: ‘Het 
is al zo lang geleden’ en ‘We hoeven 

ons er niet aan te houden’… Dan 
voelt het wel als gerechtigheid 
dat we straks tóch een uitkering 
krijgen. Ook al is het 12 jaar later. Ik 
hoorde van een violiste die in die 
tijd een paar weken na haar beval-
ling alweer aan het werk moest. 
Zij moest twee uur staan tijdens 
het concert, en kon dat bijna niet 
volhouden. Maar ze moest wel 
want ze had de inkomsten nodig. 
Dat kán eigenlijk toch niet!’

LIDMAATSCHAP
‘Hulde ook zeker aan de FNV en de 
juristen die hier zo lang mee bezig 
zijn geweest! Ik ben al heel lang lid, 
eigenlijk sinds ik begon als zzp’er. 
En ik vind het nog steeds handig. 
Zo had ik laatst een vraag over een 
cursist die ik niet meer op les wilde 
hebben. Na een telefoontje met de 
juridische afdeling weet ik dan wat 
ik wel en niet kan doen en wat de 
officiële regels zijn. Dan is het heel 
fijn als je lid bent en je even kunt 
bellen en checken, om het verant-
woord te doen.’

‘Het is ook mede dankzij de FNV 
dat we dit als groep vrouwen 
hebben kunnen aanspannen en 
ik ben blij dat ik lid ben. Dat heb 
ik van mijn ouders meegekregen; 
mijn vader is ook altijd lid van de 
FNV geweest. En ik vind dat je niet 
alleen lid moet worden als er iets 
aan de hand is. Met het ledengeld 
worden ook heel belangrijke ande-
re dingen geregeld.’

BETTINGA: ‘ALS VROUWELIJKE ONDERNEMER HEB JE HET TOCH 
AL ZWAARDER OMDAT JE HET ALLEMAAL ALLEEN MOET DOEN’.
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MEER LEES JE OP:  
WWW.FNV.NL/ZELFSTANDIGEN

‘Die violiste moest 
een paar weken 
na de bevalling 
al weer aan het 
werk’


