
31 366 Wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband
met een uitkering aan zelfstandigen bij
zwangerschap en bevalling en een verruiming
van de periode voor deelname aan een
vrijwillige verzekering in enkele
socialezekerheidswetten (Wet zwangerschaps-
en bevallingsuitkering zelfstandigen)

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID ULENBELT
Ontvangen 16 april 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel VI komt te luiden:

ARTIKEL VI OVERGANGSBEPALING

1. De bepalingen van deze wet zoals deze luiden na de inwerkingtreding
van deze wet zijn niet van toepassing op vrouwelijke zelfstandigen wier
bevalling heeft plaatsgevonden voor 1 augustus 2004.

2. De verplichting, bedoeld in artikel 3:22, van de Wet arbeid en zorg,
om, indien de vrouwelijke zelfstandige voor een uitkering in verband met
zwangerschap en bevalling in aanmerking wenst te komen, uiterlijk twee
weken voor de datum van ingang van het recht op uitkering, bedoeld in
artikel 3:18, tweede lid, van de Wet arbeid en zorg, een aanvraag in te
dienen geldt niet voor de vrouwelijke zelfstandige wiens bevalling uiterlijk
tien weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet is
geplaatst heeft plaatsgevonden. De vrouwelijke zelfstandige wiens
bevalling binnen tien weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad
waarin deze wet wordt geplaatst plaatsvindt, kan een aanvraag voor een
uitkering voor de periode van zwangerschap en bevalling uiterlijk vier
weken na de datum van bevalling indienen. De vrouwelijke zelfstandige
wiens bevalling heeft plaatsgevonden voor de datum van uitgifte van het
Staatsblad waarin deze wet is geplaatst, kan een aanvraag voor een
uitkering voor de periode van zwangerschap en bevalling uiterlijk tien
weken na die datum indienen.

II

Artikel VIII komt te luiden:
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ARTIKEL VIII INWERKINGTREDING

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst met dien verstande
dat artikel I terugwerkt tot en met 1 augustus 2004 ten aanzien van de
vrouwelijke zelfstandige aan wie na 1 augustus 2004 geen uitkering in
verband met zwangerschap en bevalling op grond van artikel 3:30 van de
Wet arbeid en zorg is uitgekeerd.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het recht van een zelfstandige op een
zwangerschaps- en bevallingsuitkering terugwerkt tot het moment van
intrekking van de WAZ op 1 augustus 2004. Al snel bleek de afschaffing
van de WAZ tot problemen te leiden voor zwangere zelfstandigen. In
september 2006 sprak de Tweede Kamer de noodzaak uit om wederom
een regeling voor zwangere zelfstandigen te treffen. De gedupeerden van
het ontbreken van de regeling worden door dit amendement gecompen-
seerd. Zij worden in de gelegenheid om binnen 10 weken na het van
kracht worden van de wet hun aanvraag in te dienen. Er vindt geen
samenloop met andere uitkeringen plaats.

Dekking van deze eenmalige uitgave kan gevonden in het
Arbeidsongeschiktheidsfonds.

Voor zover aan vrouwelijke zelfstandigen in het verleden een
zwangerschaps- en bevallingsuitkering is toegekend op grond van het
overgangsrecht van de Wet einde toegang verzekering WAZ wordt deze
verleende uitkering niet aangetast door de terugwerkende kracht van
artikel I . Dit blijkt uit de zinsnede «aan wie na 1 augustus 2004 geen
zwangerschaps- en bevallingsuitkering op grond van artikel 3:30 van de
Wet arbeid en zorg is uitgekeerd» in artikel VIII.

Artikel II geeft artikel I van het wetsvoorstel terugwerkende kracht tot en
met 1 augustus 2004. Doordat ook artikel I onderdeel H, eerste lid, van het
wetsvoorstel terugwerkende kracht krijgt wordt in geval van samenloop
van een uitkering op grond van hoofdstuk 3, paragraaf 2, van de Wet
arbeid en zorg met een uitkering op basis van de vrijwillige verzekering op
grond van de Ziektewet, de uitkering op grond van de Wet arbeid en zorg
slechts uitgekeerd voor zover die de uitkering op grond van de vrijwillige
verzekering overtreft.

Ulenbelt
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